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Inledning
Vi har i en nyligen publicerad rapport konstaterat att det inte finns en motsättning mellan 
barns och ungdomars intresse för att vara med i idrottsförening och intresse för att ägna sig 
åt kulturella aktiviteter eller att gå på fritidsgård1. De som var intresserade av att vara med  
i idrottsförening var i högre utsträckning intresserade av att ägna sig åt/delta i olika kultu-
rella fritidsaktiviteter – liksom andra fritidsaktiviteter – än de som inte var intresserade av 
att vara med i idrottsförening. Resultaten ger alltså inte stöd för att kultur och idrott 
skall ses som två motpoler när man diskuterar barns och ungdomars fritidsintressen. 
Fortfarande kan man dock fråga sig om det finns en grupp barn och ungdomar som är 
speciellt intresserade av kulturella aktiviteter och som tar avstånd från – eller i varje fall är 
mindre intresserade – av att var med i idrottsförening och att ägna sig åt fysiska aktiviteter 
eller gå på fritidsgård.  

För att studera detta närmare har vi definierat en grupp som uppvisar ett speciellt stort in-
tresse för kulturella aktiviteter genom att summera antalet aktiviteter barnen/ungdomarna 
uppger att de vill syssla med/ägna sig åt minst en gång per vecka. Utgångspunkten är frågan 
Hur många gånger i veckan skulle du vilja/göra/besöka följande på din fritid? I frågan har 
barnen och ungdomarna fått ta ställning till en rad olika fritidsaktiviteter. Som speciellt 
kulturellt intresserade betraktas de som uppger att de vill besöka bibliotek, var med i kul-
turskola, läsa böcker, gå på dansskola, spela musik i orkester eller själv, besöka museum, gå 
på festivaler samt i mellanstadiet gå på kul i Malmö – kultur. Gränsen för hur många av 
dessa aktiviteter som barnen/ungdomarna skall vara intresserade av för att betraktas som 
speciellt kulturellt intresserad har satts så att jämförelserna skall bli tillräckligt säkra. Ambi-
tionen är inte att definiera en speciellt extrem grupp. Med de gränser som satts – minst sex 
aktiviteter i mellanstadiet och minst fem aktiviteter i de båda övriga stadierna - omfattar i 
denna grupp cirka 15 % bland killarna och ungefär en tredjedel bland flickorna. Jämförel-
serna görs sedan mot övriga, dvs de som är intresserade av färre – eventuellt ingen kulturell 
aktivitet – minst en gång per vecka2. 

Materialet har hämtats från de undersökningar som gjorts i mellan- och högstadiet samt 
gymnasiet i Malmö år 2019/20. Materialet omfattar 2 634 svarande i mellanstadiet, 2 237 i 
högstadiet och 1 511 i gymnasiet. Analyserna görs separat uppdelat efter kön och stadium. 
Svarsfrekvensen är 87 % i mellanstadiet, 81 % i högstadiet och 70 % i gymnasiet3.  
En jämförelse görs också med Eskilstuna högstadium där 1 366 ungdomar besvarat enkäten 
och svarsfrekvensen är 84 %.

1  Elofsson m. fl, Idrott och kultur - inte idrott eller kultur
2  Gränssättningen är inte självklar men en fördjupad analys av intresset för att vara med i 
idrottsförening visar att detta inte minskar bland de kulturellt intresserade även om gränsen 
skulle sättas högre.
3  Blomdahl/Elofsson/Bergmark Ung livsstil Malmö – en studie om levnadsvillkor, delaktighet 
och preferenser i åldersgruppen 10-19 år.
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Jämförelse mellan de kulturellt intresserade 
och övriga
För att få svar på frågan om det går att finna en speciell kulturprofil som är mindre intres-
serade av att syssla med olika former av fysisk aktivitet eller t ex gå på fritidsgård jämförs 
gruppen som bedöms som speciellt kulturellt intresserade med övriga. För att få en bild av 
om resultaten skiljer sig mellan kön och olika åldersgrupper görs analyserna separat efter 
kön och stadium. Vid jämförelserna studeras alla fritidsaktiviteter som ingår i frågan. Det 
är ju tänkbart att skillnaden inte återfinns så mycket mellan idrott och kultur, en annan 
tänkbar möjlighet är att det skulle finnas en skillnad mellan mer styrda, reglerade fritidsak-
tiviteter och sådana som är mer öppna, fria. 

Mellanstadiet
I tabell 1 nedan jämförs barn i mellanstadiet som är speciellt kulturellt intresserade (vill 
syssla med minst sex kulturella aktiviteter minst en gång per vecka) mot övriga efter kön. 
Denna speciellt kulturellt intresserade grupp omfattar 17 % bland killarna och 35 % bland 
tjejerna. Tabellen har rangordnats så att de aktiviteter där den relativa skillnader mellan de 
kulturellt intresserade och övriga kommer först. 

Tabell 1. Malmö mellanstadium 2019. Intresse för att delta i/ägna sig åt olika fritidsaktiviteter 
minst en gång per vecka. Jämförelse mellan de som är kulturellt intresserade och övriga efter kön.

p<0.10; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.
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Det första vi kan notera är att de kulturellt intresserade i högre utsträckning är intresserade 
av att ägna sig åt/delta i alla de fritidsaktiviteter som finns med i frågan. Skillnaden mellan 
grupperna handlar alltså i hög grad om att de ”kulturellt” intresserade har en mycket större 
intressebredd, inte om att de skulle vara mindre intresserade av några speciella aktiviteter. 

Ser vi till de relativa skillnaderna är dessa – kanske inte så förvånande – störst för kulturella 
fritidsaktiviteter, men skillnaderna är även mycket tydliga för olika former av fysiska aktivi-
teter, t ex att vara med i idrottsförening. I de flesta fall är skillnaden mellan de båda grup-
perna större bland killarna – speciellt gäller detta för de kulturella aktiviteterna och för de 
mer tjejdominerade som ridning och dansa i dansskola. När det gäller egen motion är dock 
skillnaden mellan grupperna något större bland tjejer och detta gäller till viss del även för 
idrottsförening men här är skillnaden ganska marginell. 

Högstadiet
Hur ser det då ut i högstadiet? I tabell 2 nedan jämförs de som är speciellt kulturellt intres-
serade (vill syssla med minst fem kulturella aktiviteter minst en gång per vecka) mot övriga 
efter kön. Denna speciellt kulturellt intresserade grupp omfattar 12 % bland killarna och 
32 % bland tjejerna. Tabellen har rangordnats så att de aktiviteter där den relativa skillna-
der är störst kommer först. 

Tabell 2. Malmö högstadium 2019. Intresse för att delta i/ägna sig åt olika fritidsaktiviteter minst 
en gång per vecka. Jämförelse mellan de som är kulturellt intresserade och övriga efter kön. + 

p<0.10; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.
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Även i högstadiet gäller att de kulturellt intresserade i högre utsträckning är intresserade 
av att ägna sig åt/delta i alla de fritidsaktiviteter som finns med i frågan. Skillnaden mellan 
grupperna handlar alltså i hög grad om att de kulturellt intresserad har en mycket större 
intressebredd, inte om att de skulle vara mindre intresserade av några speciella aktiviteter. 

De relativa skillnaderna är störst för kulturella aktiviteter, men det finns även tydliga skill-
nader för medlemskap i idrottsförening. De kulturellt intresserade är också mer intresserade 
av att besöka fritidsgård. I de flesta fall är skillnaden mellan de båda grupperna större eller 
något större bland killarna – speciellt gäller detta för de kulturella aktiviteterna och mer 
tjejdominerade aktiviteter som ridning, dans i dansskola och att gå på café. Detta gäller 
även för idrottsförening men här är skillnaden ganska liten. 

För att visa att resultaten inte är specifika för Malmö har vi även studerat högstadieelever i 
Eskilstuna. Resultaten presenteras på liknande sätt i tabell 3. 

Tabell 3. Eskilstuna högstadium 2019/20. Intresse för att delta i/ägna sig åt olika fritidsaktivite-
ter minst en gång per vecka. Jämförelse mellan de som är kulturellt intresserade och övriga efter kön.

Ns p>0.10: + p<0.10; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

Även i Eskilstuna högstadium är de kulturellt intresserade i högre utsträckning intresserade 
av att ägna sig åt/delta i alla de fritidsaktiviteter som finns med i frågan. Skillnaden mellan 
grupperna handlar alltså i hög grad om att de kulturellt intresserad har en högre intresse-
bredd, inte om att de skulle vara mindre intresserade av några speciella aktiviteter. Minst är 
skillnaderna om vi ser till intresset för att gå på hamburgerbar/pizzeria och att umgås med 
kompisarna.
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Resultaten i Eskilstuna – om vi ser till de relativa skillnaderna - påminner mycket om det 
som gäller i mellan- och högstadiet. Störst är de för kulturella aktiviteter, men de är även 
tydliga om vi ser till medlemskap i idrottsförening och, speciellt bland killar, när det gäller 
hur många som vill gå på fritidsgård.  Oftast är skillnaden mellan de båda grupperna större 
eller något större bland killarna – speciellt gäller detta för de kulturella aktiviteterna och för 
de mer tjejdominerade som ridning, dans i dansskola och att gå på café. Detta gäller även 
för idrottsförening men här är skillnaden ganska liten. 

Gymnasiet
Kan det då ha utvecklats några speciella intresseprofiler i Malmö – skilda från kultur – när 
ungdomarna kommer upp i gymnasiet? I tabell 4 nedan jämförs de som är speciellt kultu-
rellt intresserade (vill syssla med minst fem kulturella aktiviteter minst en gång per vecka) 
mot övriga efter kön. Denna speciellt kulturellt intresserade grupp omfattar 19 % bland 
killarna och 34 % bland tjejerna. Tabellen har rangordnats så att de aktiviteter där den rela-
tiva skillnader är störst kommer först. 

Tabell 4. Malmö gymnasium 2020. Intresse för att delta i/ägna sig åt olika fritidsaktiviteter minst 
en gång per vecka. Jämförelse mellan de som är kulturellt intresserade och övriga efter kön.

Ns p>0.10: + p<0.10; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.
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Liksom i mellan- och högstadiet är de kulturellt intresserade i högre utsträckning intressera-
de av att ägna sig åt/delta i alla de fritidsaktiviteter som finns med i frågan. Skillnaden mel-
lan grupperna handlar alltså i hög grad om att de kulturellt intresserad har en mycket större 
intressebredd, inte om att de skulle vara mindre intresserade av några speciella aktiviteter. 

Liksom i de båda lägre stadierna är de relativa skillnaderna störst för kulturella aktiviteter, 
men det finns också klara skillnader när det gäller intresse för att vars med i idrottsförening 
och att ägna sig åt olika former av fysiska aktiviteter och att gå på fritidsgård. Speciellt när 
det gäller kulturella aktiviteter är de relativa skillnaderna större eller något större bland kil-
larna speciellt gäller detta för de kulturella aktiviteterna och mer tjejdominerade aktiviteter 
som ridning och vara med i dansskola. Detta gäller även för idrottsförening och fritidsgård. 

Sammanfattning
I debatten drar man ofta upp en skiljelinje mellan intresse för kultur och intresse för att 
vara med i idrottsförening. I många större kommuner har man också separata kultur- och 
fritids-/idrottsnämnder som har ansvar för dessa olika delar av fritiden. På det nationella 
planet fördelas medel till kultur av Kulturrådet medan medel till idrottsrörelsen fördelas av 
Riksidrottsförbundet.

I en tidigare rapport studerade vi om det gick att se en skiljelinje mellan intresse för att 
vara med i idrottsförening och intresse för att ägna sig åt/delta i kulturella aktiviteter. En 
jämförelse mellan barn/ungdomar som är intresserade av att vara med i idrottsförening och 
de som inte är det visar mycket entydigt att de som är intresserade av att vara med i idrotts-
förening i högre utsträckning är intresserade av att syssla med kulturella aktiviteter – och 
även andra former av fritidsaktiviteter. I den här rapporten har vi studerat en grupp som är 
mer speciellt intresserad av olika former av kulturella aktiviteter för att undersöka om vi här 
finner en grupp där det finns ett slags skiljlinje mellan kultur och idrott respektive övriga 
fritidsverksamheter utifrån detta perspektiv. 

Jämförelse mellan denna grupp som är mer speciellt intresserade av kulturella fritidsaktivi-
teter och övriga visar mycket tydligt att vi även i detta fall inte finner någon skiljelinje. Barn 
och ungdomar som är mer intresserade av kulturella fritidsaktiviteter är också mer intresse-
rade av att vara mer i idrottsförening och att ägna sig åt/delta i andra fysiska aktiviteter. De 
är även mer intresserade av andra fritidsaktiviteter och har en klart större intressebredd. 

Sammantaget visar dessa två rapporter att föreställningen om att det finns en skiljelinje 
mellan kultur och idrott när det gäller intressen inte får något som helst stöd. Tvärtom är 
det så att det finns en klar positiv sammankoppling mellan intresse för kultur och intresse 
för idrott. 


