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1. SAMMANFATTNING

Under hösten 2010 gjorde kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstads kommun sin tredje kultur- och fritidsvane-
undersökning. Tidigare har vi gjort undersökningar 2002 och 2006. För undersökningen 2010 skickades det ut 
2000 enkäter till slumpvis utvalda personer i åldersspannet 13-69 år boende i Karlstads kommun. Det är 3,2 % 
av innevånarna i kommunen. Det inkom 1030 st besvarade enkäter, vilket är en svarsfrekvens på 53 %.

Vi kan konstatera att svarsviljan har successivt minskat sedan första undersökningen. Den var 2002 64,5 %, 2006 
60 % och 2010 53 %. 

Då svarsfrekvensen är under 60 % så får man vara lite försiktig med att dra alltför stora och omfattande slutsat-
ser av materialet. Eftersom det kommer att finnas jämförelsesiffror med i rapporten från 2002 och 2006 så kan 
man ändå se olika tendenser hur kultur- och fritidsvanorna har utvecklats över tid.

Den databas som svaren från enkäten utgör är stor och omfattande. Jag har valt att redovisa förhållandevis 
övergripande resultat. Där så är möjligt görs en jämförelse med 2002 och 2006 års resultat. Följande områden 
redovisas:

Regelbundet utövande av olika kultur- och fritidsaktiviteter
Här redovisas en ”Tio i topp” lista över de vanligaste aktiviteterna för olika åldrar och kön.

Ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter
Under denna rubrik redovisas de vanligaste aktiviteterna, de vanligaste idrottsaktiviteterna, de vanligaste kultur-
aktiviteterna, deltagande i föreningsliv, fritidsgårdsverksamhet och parkleksverksamhet bland ungdomar. Resulta-
tet redovisas i ”Tio i Topp” - listor för flickor och pojkar med kommentarer.

Studenters kultur- och fritidsaktiviteter
För att få en uppfattning om studenter vid Karlstads Universitet har för fritidssysselsättningar och aktiviteter 
som de är intresserade av men inte gör har vi tittat på åldersgruppen 20-29 år. 

Besök på anläggningar och arrangemang
Att veta vilka som besöker våra anläggningar och arrangemang är viktigt. Här redovisas hur många som deltagit 
fördelat på kön och även ålder. Vi redovisar också vilka som inte deltar men är intresserade.

Natur och friluftsaktiviteter
Det är många människor som utövar natur- och friluftsaktiviteter. Vi har valt att redovisa vad besökarna på Skut-
bergets friluftsområde gör och vilka som är intresserade men inte använder sig av möjligheterna. Därutöver har 
vi redovisat ”Övriga friluftsaktiviteter” i form av en ”Tio i Topp” - lista och även här vilka som är intresserade 
men ej utövare.

Kommunikation
Fritid- och kulturverksamhet i en kommun, är en mycket utåtriktad verksamhet och behovet av att meddela sig 
med invånarna är stort. I undersökningen har vi ställt ett antal frågor kring kommunikation, framför allt för att 
se hur invånarna använder sig av traditionella medier, men även hur ny teknik används.
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Skillnader mellan stad och land
Karlstad består inte enbart av tätorten Karlstad utan det finns flera mindre samhällen belägna ute i kommunen. 
Det finns således ett intresse av att se om det finns skillnader i hur kultur- och fritidsaktiviteter används. De 
stads- och kommundelar som har används i denna jämförelse är Tingvalla, Sundsta, Romstad, Kronoparken, 
Väse, Molkom och Vålberg.

Föreningsdeltagande
Föreningslivet är en central aktör i kommunens fritidsaktiviteter. Här redovisas vilken sorts förening innevånarna 
deltar i. 

Simkunnighet
Sommaren 2006 var en varm sommar med stort badliv. Ett antal badolyckor har inträffat i landet och vi tyckte 
2006 att det var viktigt att ta reda på simkunnigheten bland innevånarna. Vi vill följa upp hur simkunnigheten 
har utvecklats fram till 2010.

Fysisk aktivitet
Under de senaste åren har folkhälsan debatteras. Allt fler blir överviktiga. Vi vill få veta Karlstads innevånares 
motionsvanor.

Intresserade men ej utövare
Detta är en mycket intressant grupp då den utgör en presumtiv besöksgrupp. En Tio i Topp lista visar de mest 
intressanta aktiviteterna redovisat utifrån män, kvinnor och totalt.

Hur nöjd är kommuninnevånaren med sin fritid
I 2006 års undersökning tillförde vi en fråga om hur nöjda kommuninnevånarna var med sin fritid. Vi har utökat 
frågorna om förutsättningarna för ett gott kultur- och fritidsliv i 2010 års undersökning. Resultatet visas i en 
tabell samt med indextal.

Övriga kommentarer
I en ruta i slutet av enkäten fick respondenterna möjlighet att fritt skriva ned synpunkter på kultur- och fritidsut-
budet i kommunen. Här har framkommit de mest skiftande förslag och synpunkter allt från, skötsel av gång- och 
cykelbanor, bad, lösa hundar i motionsspåren, att få ihop livspusslet till beröm och kritik för kultur- och fritids-
förvaltningens aktiviteter och övriga förvaltningars verksamheter.

Till sist måste det framhållas, att denna rapport endast redovisar delar av det som finns att tillgå i undersökning-
en. I databasen finns stora möjligheter för politiker och tjänstemän att hitta bra underlag för planering och beslut 
under mandatperioden. 
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2. BAKGRUND

Kultur- och fritidsverksamhet är en av de verksamheter i en kommun som är unik såtillvida att verksamheten 
skall betjäna alla kommunens invånare. Det är således inte någon speciellt utpekad grupp som skall få ta del av 
den, även om det finns prioriterade områden.

Vi som arbetar med kultur- och fritidsverksamhet måste alltid fråga oss om vi gör rätt saker. För att få svar på 
dessa frågor, måste vi fråga kommuninvånarna. Kultur- och fritidsvaneundersökningen är en av de olika under-
sökningar som görs.

Det görs och har gjorts undersökningar i andra kommuner och län, samt undersökningar där man även får ett 
Sverigeperspektiv, på kultur- och fritidsvanor. Varje kommun är emellertid unik, på grund av bl. a sitt geografiska 
läge, sin storlek och sin demografiska sammansättning. Därför går det inte att automatiskt överföra resultaten 
av dessa undersökningar på den egna kommunen. Vi vet också att det kan skilja inom en kommun, t ex mellan 
stad och landsbygd och mellan olika stads- och kommundelar. Därför är det viktigt att ställa frågorna direkt till 
invånarna i den egna kommunen.

För att kunna utveckla Karlstad som besöksstad och öka inflyttningen, är kultur- fritidsverksamheten viktiga 
ingredienser för en sådan utveckling.

Enkäten innehåller ca 200 frågor (se s.46). Vi har valt att genomföra undersökningen i direkt anslutning till den 
nya politiska mandatperioden. Våra nämndspolitiker får här ett utmärkt underlag för sina mål- och prioriterings-
diskussioner under mandatperioden.
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3. SYFTE

Kultur- och fritidsvaneundersökningen i Karlstads kommun syftar till att:
1. Ge kunskap om kommuninvånarnas kultur- och fritidsvanor.
2. Vara ett verktyg i mål- och planeringsprocesserna.
3. Att kunna ge förutsättningar för rätt prioriteringar och satsningar i verksamheterna.
4. Att vara en kunskapsbas för övriga förvaltningar och bolag inom koncernen Karlstads kommun.

För att undersökningen skall kunna ge kunskaper om kommuninvånarnas kultur- och fritidsvanor, går materialet 
att bryta ned i kön, åldersgrupper, sysselsättning och kommundelar. På så vis kan vi få en bild av hur kultur- och 
fritidsvanorna ser ut för en åldersgrupp t ex i Molkom. Vi kan också se hur deltagande i föreningslivet gestaltar 
sig och vad kommuninvånarna inte gör men är intresserade av att göra. 

4. METOD

Mätningen av kultur- och fritidsvanor har genomförts genom 2000 per post utskickade enkäter till ett represen-
tativt urval av kommunens invånare i åldern 13-69 år, vilket är 3,2 % av kommuninvånarna i nämnd åldersgrupp. 
Antal invånare i åldersgruppen är ca 63 340 st. Mätningen är en frekvensmätning vilket innebär att vi får svar 
på i vilken grad deltagandet sker och i vilken grad man skulle vilja delta. Mätningen ger inte svar på frågor som 
varför vissa av kommuninvånarna inte utnyttjar en anläggning eller deltar i en speciell verksamhet.

Undersökningen är uppbyggd så, att svaren utvisar i vilken utsträckning kommuninvånarna tar del av kultur- och 
fritidsutbudet samt i vilken utsträckning man är intresserad av att ta del. Den svarande får ta ställning till hur 
ofta han/hon utövar ett antal aktiviteter eller besöker vissa bestämda anläggningar, lokaler och/eller institutioner 
under ett år. Mätningen görs på tre nivåer enligt följande:

• Någon gång per vecka
• Någon gång per månad
• Någon gång per år

För de som aldrig tar del av kultur- och fritidsutbudet mäts intresset också på tre nivåer enligt följande:

• Aldrig – men mycket intresserad
• Aldrig – men något intresserad
• Aldrig – inte intresserad

Genom den arbetsmetodik som här redovisas kan man bl.a. ringa in de som aldrig besöker/använder en verk-
samhet men som samtidigt förklarar att de har ett intresse av att göra det. Vi har också frågat om delaktighet 
i föreningslivet, simkunnighet, fysisk aktivitet och förutsättningar för respondenterna av ett gott kultur- och 
fritidsliv.
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5. ARBETETS GÅNG

Ansvarig för 2010 års undersökning har varit utvecklingsledare Hans Turtell. Vi har haft ett samarbete med 
Skandinaviska Utvärderingsinstitutet (UviAB) för scanning av enkäter och leverans av databasen av resultatet för 
undersökningen till oss.

Vi beslutade att göra ett slumpmässigt urval på ca 3 % av Karlstad kommuns invånare i åldersgruppen 13-69 år 
som skulle tillfrågas. Urvalet gjordes i kommunens GIS-system. Vi sände ut ca 2000 enkäter i september 2010. 
En påminnelse i form av ett kort skickades ut efter 14 dagar. Ytterligare en påminnelse med bifogad enkät 
skickades ut, för att höja svarsfrekvensen. I december hade vi nått en svarsfrekvens på 53 % vilket är något lågt.
Tre sammanställningar har gjorts av materialet. En huvudrapport (den du läser nu), en sammanfattning av 
samtliga enkätsvar i Karlstad (bilaga 2). Därutöver finns databasen där det går att hämta mer information. 

5.1       Svarsfrekvens
Av 2000 utskickade enkäter är det 1025 som är besvarade och utgör underlaget i undersökningen. Det 
motsvarar 53 % svarsfrekvens. Det innebär att bortfallet är 47 %. Om vi skulle betrakta bortfallet i de olika 
åldersgrupperna skiljer sig dessa åt. 

Det visar sig att åldersgruppen 21-30 år har det högsta bortfallet. 67 % av enkäterna i denna grupp besvarades 
inte. Detta är en ökning med 10 % sedan 2006 och med 20 % sedan 2002. Vad detta kan beror på är svårt att 
säga. En del kanske studerar eller arbetar och anser sig inte att ha tid att besvara en enkät. Det finns andra saker 
som de prioriterar än en förhållandevis omfattande enkätundersökning. 

De två äldsta åldersgrupperna, 51-60 år och 61-69 år, uppvisar det lägsta bortfallen med 39 % respektive 25 %. 
Det är en ökning med ca 10 % respektive en minskning med ca 6 % av bortfallet 2006. 

Det är en stor skillnad mellan de äldre åldersgrupperna och de yngre åldersgrupperna beträffande 
svarsbenägenheten. En orsak till skillnaden kan vara att äldre har mer tid till sitt förfogande. De kanske känner 
en större skyldighet att besvara frågorna.

En intressant fråga är om de 47 % av de tillfrågade som inte besvarat enkäten, på något sätt kan misstänkas 
skilja sig strukturmässigt från de 53 % som sänt in svar? Eftersom det här rör sig om en specialinriktad enkät 
där mottagarna uppmanats vara med och påverka kultur/fritidsutbudet i kommunen, kan man misstänka att de 
som inte nyttjar/saknar intresse för sektorerna ifråga kan vara överrepresenterade bland dem som inte svarat. 
Samtidigt är dock 53 % svarsfrekvens av 2 000 enkäter något låg så får man vara lite försiktig med att dra alltför 
stora och omfattande slutsatser av materialet. Eftersom det kommer att finnas jämförelsesiffror med i rapporten 
från 2002 och 2006 så kan man ändå se olika tendenser hur kultur- och fritidsvanorna har utvecklats över tid.

En viktigare statistisk osäkerhetsfaktor som det kan vara värt att påminna om är när man går in i undergrupper 
snarare än totalsiffror eller siffror för ålderskategorier. Analyserar man svaren från flickor respektive pojkar i 
åldern 13-20 år enbart i området Edsvalla har man en relativt stor statistisk osäkerhetsfaktor. 
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6. REGELBUNDET UTÖVANDE AV OLIKA KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER

6.1 Inledning
Nedan följer ett antal tabeller över de tio vanligaste aktiviteterna redovisat i åldersgrupper, kön samt över det 
totala resultatet i åldersgruppen. Redovisade procentsiffror avser regelbundet utnyttjande dvs. någon gång per 
månad eller oftare. Där så gått, finns jämförelse med 2002 och 2006 års undersökningar.

6.2 13-20 år                                           Talen är i procent
 Aktivitet Kvinnor Män Totalt

 2002 2006 2010 2002 2006 2010 2002 2003 2010
1 Surfat på Internet 93 95 94 88 93 96 91 92 95
2 Chattat på Internet 47 86 86 63 86 89 54 86 87

3 Använt "Sociala medier" t. ex. 
Facebook, Twitter, Wiki - - 88 - - 85 - - 87

4 Spelat data-/TV-spel  53 38 38 88 81 85 70 59 57

5 Varit ute i Karlstads centrum 
efter kl. 21.00 65 57 55 50 54 55 58 55 55

6 Besökt kommunens hemsida 
karlstad.se - 41 57 - 27 47  - 34 53

7 Promenerat/cyklat som motion 61 75 58  38 52 40  50 64 51

8  Läst en bok - - 65  - - 30 - - 51

9
Utövat motionsverksamhet/
aerobic/ step up/joggat/
stavgång

51 49 52 32 38 43 42 44 48

10 Tittat på hyr-/köp-/DVD/video 74 69 55 73 64 32 74 67 46

6.3 21-30 år                                            Talen är i procent
 Aktivitet Kvinnor Män Totalt

 2002 2006 2010 2002 2006 2010 2002 2006 2010
1 Surfat på Internet 86 95 99 89 94 95  87 94 97

2 Använt ”Sociala medier” t.ex. 
Facebook, Twitter, Wiki - - 93 - - 82 - - 88

3 Promenerat/cyklat som motion 74 84 77  55 66 68 66 76 73
4 Chattat på Internet 19 45 70  32 58 71 25 51 71

5 Varit ute i Karlstads centrum 
efter kl 21.00 72 70 69 79 76 70 75 73 69

6
Utövat motionsverksamhet/
aerobic/ step up/joggat/
stavgång

51 54 72 32 35 52 43 45 64

7 Promenerat, strövat i skog och 
mark 43 66 63 28 47 61 37 57 62

8 Styrketränat 31 39 58 49 51 66 39 44 61

9 Tittat på hyr-/betal-/köp-DVD/
video 73 65 53 75 65 48 74 65 51

10 Använt motions-/elljusspår 35 50 49 35 48 50 35 49 50



6.4 31-40 år                                           Talen är i procent
 Aktivitet Kvinnor Män Totalt

 2002 2006 2010 2002 2006 2010 2002 2006 2010
1 Surfat på Internet 81 88 95 85 91 96 83 89 95
2 Promenerat/cyklat som motion 76 89 80 53 73 69 65 82 75
3 Använt ”Sociala medier” t.ex. 

Facebook, Twitter, Wiki - - 71 - - 57 - - 65

4 Promenerat, strövat i skog och 
mark 57 75 65 38 63 55 48 70 61

5 Besökt kommunens hemsida 
karlstad.se 28 31 69 23 19 43 26 25 59

6
Utövat motionsverksamhet/
aerobic/ step up/joggat/
stavgång

44 44 57 30 33 49 38 39 54

7 Chattat på Internet 81 88 58 14 27 43 12 22 52
8 Använt motions-/elljusspår 42 49 39 32 45 49 38 47 43
9 Läst en bok - - 51 - - 27 - - 41

10 Tittat på hyr-/betal-/köp-DVD/
video 41 48 42 42 47 34 42 48 39

6.5 41-50 år                                           Talen är i procent
 Aktivitet Kvinnor Män Totalt

 2002 2006 2010 2002 2006 2010 2002 2006 2010
1 Surfat på Internet 68 81 85 75 86 87 71 83 86
2 Promenerat/cyklat som motion 82 85 79 59 69 69 72 78 75

3 Promenerat, strövat i skog och 
mark 59 81 80 49 64 65 55 74 74

4 Besökt kommunens hemsida 
karlstad.se 27 43 66 20 30 49 24 38 59

5 Läst en bok - - 56 - - 45 - - 52

6
Utövat motionsverksamhet/
aerobic/ step up/joggat/
stavgång

42 37 56 22 37 36 33 37 48

7 Använt motions-/elljusspår 41 52 48 36 42 40 39 47 44

8 Använt ”Sociala medier” t.ex. 
Facebook, Twitter, Wiki - - 45 - - 44 - - 44

9 Chattat på Internet 11 17 38 10 15 27 10 16 33
10 Styrketränat 24 27 32 20 25 32 22 26 32

6.6 51-60 år                                            Talen är i procent
 Aktivitet Kvinnor Män Totalt

 2002 2006 2010 2002 2006 2010 2002 2006 2010
1 Promenerat, strövat i skog och 

mark 60 76 84 56 68 72 73 58 78
2 Promenerat/cyklat som motion 76 87 84 65 77 70 71 78 77
3 Surfat på Internet 4 63 73 57 70 80 51 66 77
4 Läst en bok - - 69 - - 41 - - 54

5
Utövat motionsverksamhet/
aerobic/ step up/joggat/
stavgång

28 26 59 27 26 43 27 26 50

6 Besökt kommunens hemsida 
karlstad.se 21 32 34 22 31 38 21 31 36

7 Plockat bär och/eller svamp 36 32 35 32 27 33 34 30 34
8 Använt motions-/elljusspår 34 43 30 27 33 35 31 38 33
9 Köpt böcker/ljudböcker - 24 42 - 12 20 - 19 31

10 Vandrat på vandringsled eller 
naturstig 16 26 29 14 17 28 15 22 29
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6.7 61-69 år                                           Talen är i procent
 Aktivitet Kvinnor Män Totalt

 2002 2006 2010 2002 2006 2010 2002 2006 2010
1 Promenerat/cyklat som motion 67 84 84 70 80 61 68 82 74
2 Promenerat, strövat i skog och 

mark 48 81 80 52 76 60 50 79 71
3 Surfat på Internet 12 41 56 32 57 58 21 49 57
4 Läst en bok - - 65 - - 38 - - 53

5
Utövat motionsverksamhet/
aerobic/ step up/joggat/
stavgång

23 26 52 21 25 42 22 26 47

6 Plockat bär och/eller svamp 30 35 35 31 31 35 30 33 35
7 Besökt kommunens 

Stadsbibliotek i Bibliotekshuset 25 29 35 28 19 27 26 24 32

8
Sökt information i 
samlingsannonsen ”Kultur i 
Karlstad” i VF och NWT

- - 37 - - 20 - - 30

9 Sökt information i 
sommarfoldern ”Dag för Dag” - - 36 - - 20 - - 29

10 Besökt kommunens hemsida 
karlstad.se 5 15 30 9 18 25 7 16 28

6.8 Samtliga åldersgrupper 13-69 år*     Talen är i procent
 Aktivitet Kvinnor Män Totalt

 2002 2006 2010 2002 2006 2010 2002 2006 2010
1 Surfat på Internet 62 76 82 69 81 82 65 78 82
2 Promenerat/cyklat som motion 73 85 78 58 71 64 66 78 72

3 Promenerat, strövat i skog och 
mark 52 73 71 43 60 59 48 67 66

4
Utövat motionsverksamhet/
aerobic/ step up/joggat/
stavgång

39 38 58 27 32 44 33 35 52

5 Läst en bok - - 61 - - 36 - - 50

6 Använt ”Sociala medier” t.ex. 
Facebook, Twitter, Wiki - - 52 - - 44 - - 49

7 Besökt kommunens hemsida 
karlstad.se 22 37 49 20 29 40 21 33 45

8 Chattat på Internet 13 27 44 19 30 38 16 28 42
9 Använt motions-/elljusspår 36 45 37 32 40 37 34 43 37

10 Varit ute i Karlstads centrum 
efter kl. 21.00 39 39 34 39 41 39 39 39 36

*2002 år undersökning var samtliga åldersgrupper 13-74 år

6.9 Reflektioner
Undersökningen visar att motionera på olika sätt har ökat markant. Ökningen har skett i alla åldersgrupper både 
bland kvinnor och män. Undantaget är män 41-50 år där ingen ökning skett. 
Man kan se en tydlig ökning av att den nya tekniken används såsom Internet, besöker kommunens och vår 
hemsida, använder bibliotekets e-tjänster, surfar och chattar. 
Strövat i skog och mark, besökt naturreservat, vandrat på vandringsled plockat bär och svamp och liknande 
aktiviteter har fortfarande ett mycket högt värde och någon aktivitet har ökat.
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7. UNGDOMARS KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER

7.1 Inledning
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt uppdrag en hög prioritet av ungdomsverksamhet. (Fr.o.m. 2007-01-01 är 
kultur- och fritidsnämnderna sammanslagna till en nämnd, Kultur- och fritidsnämnden)

Här redovisas de vanligaste aktiviteterna bland ungdomar 13-20 år. Redovisningen är uppdelad i: ”De 
vanligaste aktiviteterna”, ”De vanligaste idrottsaktiviteterna”, ”De vanligaste kulturaktiviteterna”, 
”Deltagande i föreningsverksamhet”, ”Deltagande i Ungdomens Hus/UNO:s verksamhet”, ”Deltagande i 
fritidsgårdsverksamhet”, ”Deltagande i parkleksverksamhet” och ”Deltagande i skollovsverksamhet”.

7.2 De vanligaste aktiviteterna
Här redovisas de vanligaste förekommande aktiviteterna bland flickor och pojkar i åldersgruppen 13-20 år. 
Redovisade procentsiffror avser aktivitet någon gång per månad eller oftare.

                                                                      Talen är i procent 
 De vanligaste aktiviteterna Kvinnor Män

 2002 2006 2010 2002 2006 2010
1 Surfat på Internet 93 95 94 88 93 96
2 Chattat på Internet 47 86 86 63 86 89
3 Använt "Sociala medier" t. ex. 

Facebook, Twitter, Wiki - - 88 - - 85

4 Spelat data-/TV-spel  53 38 38 88 81 85

5 Varit ute i Karlstads centrum 
efter kl. 21.00 65 57 55 50 54 55

6 Besökt kommunens hemsida 
karlstad.se - 41 57 - 27 47

7 Promenerat/cyklat som motion 61 75 58  38 52 40
8 Läst en bok - - 65  - - 30

9
Utövat motionsverksamhet/
aerobic/ step up/joggat/
stavgång

51 49 52 32 38 43

10 Tittat på hyr-/köp-/DVD/video 74 69 55 73 64 32

Att använda sig av den nya tekniken som surfa på Internet, chatta, övriga sociala media, besökt kommunens 
hemsida, data och TV-spel toppar aktiviteterna. ”Promenerat och cyklat som motion” samt ”Promenerat och 
strövat i skog och mark” har efter en tydlig ökning vid förra mätningen gått tillbaka. ”Varit ute i Karlstads 
centrum efter kl. 21.00” har även i 2010 års mätning minskat något. Utövat motionsverksamhet har ökat bland 
ungdomarna.

7.3 De vanligaste idrottsaktiviteterna
Idrott är en stor del av ungdomars fritid. Vi har tittat på vilka idrotter som är mest frekventerade i åldersgruppen 
13-20 år. För att få en bild av den grupp som är aktiva så redovisas den andel som är aktiva någon gång per 
månad eller oftare.
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7.3.1 Flickor
Genomslaget på dans som 2006 års undersökning visade har ytterligare stärkts med några procent. I 2002  och 
2006 års undersökningar visade att flickor utövar individuella aktiviteter som tar fasta på eget välbefinnande och 
kroppsuppfattning. I 2010 års undersökning är detta fortfarande tydligt. Fotboll och gymnastik har minskat med 
10 %.

Idrottsaktiviteter flickor 13-20 
år 2002 2006 2010

Utövat motionsverksamhet/
aerobic/ step up/joggat/
stavgång

51 49 52

Styrketränat 36 38 38
Dansat jazz/hip hop/street/fri 
dans/konst 16* 23 26
Spelat fotboll 21 27 17
Simmat 30 20 16
Spelat innebandy 14 13 15
Orienterat 4 7 9
Spelat bowling 8 9 7
Utövat gymnastik 21 17 7
Ridit egen häst/privat stall 16** 12 7

*Ingår all slags dans 2002
**Ingår i ”Deltagit i ridskola” 

7.3.2 Pojkar
I 2002 och 2006 års undersökningar visades det att pojkar i större utsträckning än flickor utövade lagidrotter. 
Skillnaderna är inte så stora i 2010 års undersökning mot 2006. Handboll och basket har ökat. Golf, innebandy 
och skateboard har gått tillbaka. År 2006 ställde vi oss frågan ”Kommer även pojkar att i en framtid syssla med 
mer individuella idrotter eller är styrketräning och motionsverksamhet ett medvetet val för sitt välbefinnande?” 
Styrketräning och motionsverksamhet har ökat men några individuella idrotter har gått bakåt till förmån för 
lagidrotter.

Idrottsaktiviteter pojkar 13-20 
år 2002 2006 2010
Styrketränat 36 45 49
Spelat fotboll 48 43 45
Utövat motionsverksamhet/
aerobic/ step up/joggat/
stavgång

32 38 43

Spelat innebandy 36 31 21
Simmat 32 17 19
Spelat basket 9 10 17
Spelat bordtennis 20 18 13
Åkt skateboard/inlines 8 22 13
Spelat handboll 6 8 11
Åkt slalom/telemark/
snowboard 19* 18 11

Utövat budo-/kamp-/ 
självförsvarssporter 6 5 11

Spelat ishockey 17 16 11
*2002 ingår all slags skidåkning
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7.4 De vanligaste kulturaktiviteterna
Här presenteras ungdomars vanligaste kulturaktiviteter bland flickor och pojkar i åldersgruppen 13-20 år. 
Procentsiffrorna avser aktivitet som utövas regelbundet, utnyttjas regelbundet dvs. någon gång per månad 
eller oftare.

En ny fråga har ställt i 2010 års undersökning, ”Läst en bok”. Att läsa en bok toppar flickornas kulturaktiviteter. 
Att gå på bio och titta på DVD/video är den vanligaste kulturaktiviteten bland både pojkar och flickor. Att spela 
instrument /sjungit har gått tillbaka bland både flickor och pojkar.

7.4.1 Flickor
Att läsa en bok är den vanligaste kulturaktiviteten bland flickor. Därefter att se på film. Besöken på 
stadsbiblioteket har minskat men där emot har lånandet av barn-/ungdomslitteratur ökat.

Kulturaktiviteter flickor 13-20 år 2002 2006 2010

Läst en bok - - 65
Tittat på hyr-/beta-/köp-DVD/
video 74 69 55
Gått på bio i Filmstaden 39 27 39
Fotograferat 29 49 35
Skapat med mina händer t.ex. 
målat/tecknat/skulpterat/vävt 45 34 30

Spelat instrument/sjungit 31 35 29
Besökt kommunens stadsbibliotek 
i Bibliotekshuset 45 31 28

Lånat barn-/ungdomslitteratur på 
bibliotek 19 17 22

Läst tidningar/tidskrifter/böcker 
på bibliotek 13 31 17

Köpt böcker/ljudböcker 18 11 14

7.4.2 Pojkar
Pojkarna främsta kulturaktivitet är att se på film. Tittandet på DVD/video har minskat till förmån för 
biobesöken. En markant ökning av pojkars besök på Värmlands Museum är anmärkningsvärd. 

Kulturaktiviteter pojkar 13-20 år 2002 2006 2010
Gått på bio i Filmstaden 42 31 45
Tittat på hyr-/betal-/köp-DVD/
video 73 64 32
Läst en bok - - 30
Spelat musikinstrument/sjungit 27 31 21
Besökt kommunens Stadsbibliotek i 
Bibliotekshuset 24 17 19

Fotograferat 9 22 17
Lånat vuxenlitteratur på bibliotek 10 7 13
Besökt någon av kommunens 
filialbibliotek 19 7 13

Besökt Värmlands Museum i 
Karlstad 4 2 13

Läst tidningar/tidskrifter/böcker på 
bibliotek 9 17 11

Deltagit i undervisning på 
kommunala musikskolan 12 11 11

Filmat 12 15 11



7.5 Deltagande i föreningsverksamhet
Deltagandet i föreningslivet har minskat något. Det är framförallt bland pojkar som deltagandet i föreningslivet 
minskat. Minskningen är 14 %. 

       Deltagande i föreningsverksamhet någon gång/år eller oftare

Åldersgrupper 2002 2006 2010
Totalt – alla åldersgrupper. 44 % 46 % 40 %

Pojkar 13-20 år 60 % 59 % 45 %

Flickor 13-20 år 49 % 59 % 58 %



7.6 Deltagande i Ungdomens Hus/UNO:s verksamhet
Intresset för Ungdoms Hus/UNO har inte förändrat sig så mycket sedan förra mätningen. En liten minskning 
kan skönjas. För att se om detta stämmer bör man stämma av med UNOs egna besöksstatistik.

               
  Besök i procent åldersgruppen 16-25 år på UNO
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7.7 Deltagande i fritidsgårdsverksamhet
Det finns 7 st kommunalt drivna fritidsgårdar i kommunen. År 2006 fanns det 7 st. kommunalt drivna 
fritidsgårdar och en föreningsdriven. 2002 fanns 9 st. kommunalt drivna och 4 föreningsdrivna fritidsgårdar. 
Antal fritidsgårdar – kommunala och föreningsdrivna - har minskat sedan 2002.

Deltagande någon gång i månaden eller oftare ligger ungefär på samma nivå som tidigare. De som inte 
deltar men är intresserade har ökat och då framförallt flickors intresse.

År 2002 frågade vi ”Besökt din närmaste fritidsgård” och 2006 och 2010 frågade vi om ”Besökt någon 
fritidsgård”. Det är en något vidare fråga än frågan 2002.  

 Deltagande i fritidsgårdsverksamhet i procent åldersgruppen13-20 år    
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7.8 Deltagande i parkleksverksamhet
Karlstads kommun har fyra stycken åretruntöppna parklekar i stadsdelarna Våxnäs, Rud, Kronoparken och 
Orrholmen. Procentsiffrorna nedan kan tyckas låga men det är viktigt att observera att parklekarnas målgrupp är 
barn under 13 år. Undersökningen nedre åldersgräns är 13 år. Frågorna ställdes något olika vid mättillfällena. År 
2002 frågade vi ”Besökt din närmaste parklek” och 2006 och 2010 frågade vi om ”Besökt någon parklek”. Det 
är en något vidare fråga än frågan 2002.
Intressant är också att det är att 23 % besöker parkleken från åldersgruppen 31-40 år, någon gång/år eller oftare. 
Ett antagande kan vara att föräldrar, förskolepersonal som besöker verksamheten.

  Deltagande i parkleksverksamhet i procent åldersgruppen 13-20 år
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7.9 Deltagit i skollovsaktiviteter
Kommunen anordnar skollovsaktiviteter under sportlovet, sommarlovet och höstlovet.
Vi kan se en minskning av deltagande i skollovsaktiviteterna i åldersgruppen 13-20 år. Det är viktigt att 
observera att en stor del av målgruppen för verksamheten inte finns med i mätningen då de yngre än 13 år.

    Deltagande i skollovsaktiviteter i procent åldersgruppen 13-20 år
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8. STUDENTERS KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER

För att få en uppfattning om vad studenter vid Karlstads Universitet har för fritidssysselsättningar och aktiviteter 
som de är intresserade av men inte gör, har vi tittat på åldersgruppen 20-29 år. Eftersom vi inte kunnat 
urskilja endast studenter vid Karlstads Universitet, medför att studenter i denna åldersgrupp vid Komvux och 
andra utbildningsinstitutioner, finns med i materialet. Vi bedömer ändå att vi kan få en bild av vad man är 
intresserade av men inte gör, om än något osäker. I nedanstående tabell framgår det vad man aldrig gjort men 
har något eller stort intresse av jämfört med 2006.

8.1 Tabell studenters intresse
         Aldrig gjort men med något eller stort intresse – Studenter 20-29 år. Talen är i procent.

Aktivitet Kvinnor Män Totalt
 2006 2010 2006 2010 2006 2010
Besökt Mariebergsskogen vid 
konsertarrangemang 51 53 38 51 46 52

Besökt Bokmässan på 
Värmlands Museum 50 47  30 31 42 40

Besökt Mariebergsskogen 
vid familje-/valborgs-/
midsommararrangemang

28 41  16 34  24 38

Besökt Terrassen i 
Mariebergsskogen 40 43 18 31 31 38

Del. i akt. i Tingvalla-, de 
nya innebandy-, boulehallen, 
klättervägg

- 43  - 32 - 38

Besökt mässor i Karlstad  40 41 31 32 37 38
Gått på bio i Arenan i 
Bibliotekshuset 50 38 36 36 44 38

Paddlat kanot/kajak 50 40 39 31 46 36
Besökt föreställning med 
Nyårsrevyn Cabary, Scalateatern 58 44 31 25 47 36

Besökt museer utanför Karlstad  28 36 19 32 24 34
Gått på annan 
teaterföreställning utanför 
Karlstad

 50 40 34 25 44 34

Besökt evenemang på Löfbergs 
Lila Arena - ej ishockey 38 38 36 27 37 34
Spelat badminton 37 34 23 31 31 33
Gått på friidrottstävling 42 34 33 29 39 32
Besökt föreställning med 
Värmlandsteatern 49 34  31 27 42 32

Spelat fotboll  22 36 13 24 18 31
Släktforskat 50 36 30 24 42 31
Gått på dansföreställning, dans 35 44 21 12 29 31
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9. BESÖK PÅ ANLÄGGNINGAR OCH ARRANGEMANG

9.1 Inledning
Att veta vilka som besöker våra anläggningar och arrangemang är intressant utifrån om vi har nått den målgrupp 
som avsetts. Är någon grupp över- respektive underrepresenterad? Finns det anläggningar/arrangemang, som 
inte fyller sitt syfte längre? Verksamheten kan kanske förändras till förmån för andra verksamheter? Finns det 
människor som inte deltar i verksamheten, men har intresse av att delta?

Här redovisas, hur ofta man deltar per år, könsfördelning och i viss mån åldersgrupper.

Jag har också angett numret på frågan från enkäten. Frågans nummer anges inom parantes efter anläggningen 
eller arrangemanget. Läsaren kan själv följa frågorna och se procentfördelningen i Bilaga 2; ”Sammanfattning av 
undersökningen, samtliga åldrar 13-69 år”.

9.2 Deltagit/tagit del i/av någon aktivitet på fritids- eller kulturanläggning

9.2.1 Bad
Hälften (51 %) av de tillfrågade har besökt någon utomhusbadplats, (Fråga 46) minst någon gång per år eller 
oftare. En minskning med ca 10 %. Det är lika många kvinnor som män. Det är ingen skillnad mot 2002 och 
2006. Sundsta badhus (Fråga 71) har haft något färre besök. Från 58% 2002, till 53 % 2006 och 50 % 2010. 
Skillnaden mellan kvinnor och män är marginell. Det är mest besökare från åldersgruppen 13-20 år. Vålbergs 
badhus (Fråga 72)  har endast 5 % besökt. Det är samma antal sedan 2002 och 2006. Men utifrån enbart 
innevånarna i Vålberg/Edsvalla/Segerstad är det 52 % som besöker badet  och det är lika många kvinnor som 
män.

9.2.2 Olika idrottsarrangemang
Cirka hälften (49 %) har varit åskådare på elitishockeymatch ( Fråga 73) minst någon gång per år vilket är 
något färre än 2002 och 2006. Besöken fördelar sig på 63 % män och 39 % kvinnor vilket är en större skillnad 
än vad fördelningen var 2002 och 2006. 

Intresse för att se en bandymatch (Fråga 74) någon gång per år, har minskat från 17 % 2002 till 13 % 2006 och 
9 % 2010. Det är fördelat på 4 % kvinnor 2010 och 16 % för män. Besöken är så gott som en halverade på 8 år.  

En tiondel (10 %) har besökt en allsvensk/div. 1 fotbollsmatch (Fråga 75) på Tingvalla IP. Det är fördelat på 
17 % män och 6 % kvinnor. En femtedel (21 %) har aldrig varit på någon allsvens/div. 1-match men är något 
intresserade. Det är fördelat på 25 % män och 18 % kvinnor. Det är 65 % som inte är intresserade. År 2006 var 
det 11 % som besökte en allsvensk/div 1 fotbollsmatch på Tingvalla IP.

Det är 12 % av alla tillfrågade som varit en gång per år eller oftare på ett friidrottsarrangemang  (Fråga 76). 
Detta är fördelat på 11 % kvinnor och 13 % män. Det är 32 % som aldrig varit på ett friidrottsarrangemang 
men har något intresse. Det är 4 % fler än 2006. Intresset är lika utifrån ett könsperspektiv. 52 % har aldrig 
varit på ett friidrottsarrangemang och är inte intresserade. År 2006 var det 16 % som varit åskådare vid ett 
friidrottsarrangemang.

En knapp tredjedel (27 %) har minst någon gång per år eller oftare besökt andra idrottsarrangemang (Fråga 
77). Det är en minskning med 7 % sedan 2002 och ingen skillnad mot 2006. Det är 22 % av kvinnorna och 34 
% av männen som besöker övriga idrottsarrangemang. Det är 26 % av de svarande som aldrig har varit på ett 
idrottsarrangemang men har något intresse. Det är 43 % som inte har något intresse.
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9.2.3 Deltagit i någon fritidsaktivitet på någon fritidsanläggning

9.2.3.1  Sundsta idrottshus (Fråga 78)
Det är 11 % av de tillfrågade som har deltagit i någon aktivitet någon gång per år eller oftare. En minskning 
med 9 % från 2002 (20 %). Fördelningen mellan könen är fortfarande jämn. Det är åldersgruppen 13-20 år som 
dominerar (27 %) och det är fler kvinnor än män. Detta är en förändring sedan 2006 då förhållandet var omvänt. 
Det är 22 % som aldrig deltagit i en aktivitet på Sundsta men har något intresse. Detta fördelar sig på 22 % 
kvinnor och 23 % män. Över hälften (63 %) av de svarande som inte deltar i någon aktivitet har inget intresse. 
Detta är en ökning med 12 %.

9.2.3.2  Våxnäs friidrottshall (Fråga 79)
Det är 8 % av de tillfrågade som har deltagit i någon aktivitet en gång per år eller oftare. Det är ingen förändring 
sedan 2006 och 2002. Det har blivit något fler män än kvinnor än vid tidigare undersökningar. Åldersgruppen 
13-20 år dominerar (20 %). Det är 20 % som aldrig gjort någon aktivitet i friidrottshallen men har något intresse. 
Icke intresserade är 68 %.

9.2.3.3  Molkoms sporthall (Fråga 80)
Det är 2 % av de tillfrågade som har deltagit någon gång per eller oftare. Det var 4 % 2006. Mer intressant blir 
det att titta på hur innevånarna i Molkom med omland har svarat. Då är det 34 % som deltagit någon gång per år 
eller oftare. Det är något fler kvinnor 35 % än män 33 % som deltagit i någon aktivitet, ett omvänt förhållande 
mot 2006.

9.2.3.4  Väse sporthall (Fråga 81) 
Väse sporthall stod färdig i september 2008. Det är 2 % av de tillfrågade som deltagit någon gång per år 
eller oftare. Mer intressant blir det att titta på hur innevånarna i Väse med omland har svarat. Då är det 96 % 
som deltagit någon gång per år eller oftare. Könsfördelningen är jämn. Då antalet svarande endast är 25 st så 
tillförlitligheten inte tillräcklig.

9.2.3.5  Vålbergs sporthall (Fråga 82)
Det är 2 % av de tillfrågade som deltagit någon gång per år eller oftare. Det är ingen förändring sedan 2006. 
Mer intressant blir det att titta på hur innevånarna i Vålberg/Edsvalla/Segerstad har svarat. Då är det 15 % som 
deltagit någon gång per år eller oftare vilket är en halvering sedan 2006. Det är 15 % kvinnor och 22 % män 
vilket är ett omvänt förhållande mot 2006. (34 % kv, 26 % män).

9.2.3.6  Tingvalla isstadion (Fråga 83)
Det är 10 % av de tillfrågade som deltagit någon gång per år eller oftare. Det är 4 % färre än 2006. Det är något 
fler män än kvinnor som deltar (13 % män och 8 % kvinnor). En minskning från 21 % 2006 till 16 % 2010 har 
aldrig deltagit men har intresse. Det är 69 % som aldrig har deltagit och har inget intresse. 

9.2.3.7  Karlstad Curling Arena (Fråga 84)
Karlstads Curling Arena stod färdig i december 2008. Det är 6 % av de tillfrågade som deltagit någon gång per 
år eller oftare. Det är fler män (9 %) än kvinnor (4 %) som deltar. Åldersgruppen 13-16 år deltar mest.

9.2.3.8  Skate-/BMXhallen (Fråga 85)
Skate- och BMXhallen stod färdig i april 2009. Det är 1 % av de tillfrågade som deltagit någon gång per år eller 
oftare. Därav kvinnor 1 % och 2 % män. 

9.2.3.9  Tingvalla Racketcenter (Fråga 86)
Tingvalla Racketcenter stod färdigt i oktober 2009. Det är 14 % av de tillfrågade som deltagit någon gång per år 
eller oftare. Därav kvinnor 9 % och 20 % män.
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9.2.3.10  Tingvallahallarna (Fråga 87)
Tingvallahallarna stod färdiga i september 2007. Det är 9 % av de tillfrågade som deltagit någon gång per år eller 
oftare. Därav kvinnor 6 % och män 12 %.

9.2.3.11  Övriga gymnastiksalar/hallar (Fråga 88)
Det är 16 % av de tillfrågade som deltagit någon gång per år eller oftare. Någon förändring har inte skett 
sedan 2006 års mätning. Det är en jämn fördelning mellan könen. En femtedel (19 %) som aldrig deltar men är 
intresserade. Nästan två tredjedelar (60 %) deltar aldrig och har inget intresse.

9.2.3.12  Spontana aktiviteter på grönytor (Fråga 51)
Det är 38 % av de tillfrågade som deltagit någon gång per år eller oftare. Därav kvinnor 36 % och män 40 %. 
Resultatet är något lägre mot 2006 (42 %). En fjärdedel (25 %) är intresserade men gör ingen aktivitet.

9.2.4 Besök på någon kulturanläggning

9.2.4.1  Museer och konst (Frågorna 125,126,129,138, 139)

   Diagram: Besökt museer och konstutställningar minst ngn/år i procent
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Besök på museer har ökat förutom museer utanför Karlstad. Alsters Herrgård har haft en positiv utveckling men 
även Värmlands Museum. Det är tydligt att det är fler kvinnor som besöker museer och konstutställningar än 
män.

9.2.4.2  Film ( Frågorna 141, 142,143)

    Diagram: Tittat på film minst ngn/år i procent
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Att gå på bio på Filmstaden någon gång per år eller oftare gör 78 %. Det är något fler kvinnor än män. 
Diagrammet ovan visar att biobesök på Filmstaden har legat runt 80 % sedan första mätningen 2002. (Vid 
mätningarna 2002 och 2006 fanns Astoria/Sandrews biograf  också i Karlstad. Den är numera nedlagd).

Att gå på bio på Arenan någon gång per år eller oftare gör 21 %. Det är något fler kvinnor än män. Det har skett 
en kontinuerlig minskning sedan 2002.

Att titta på video/DVD som man hyrt eller köpt gör 68 %. Det är ingen skillnad mellan kvinnor och män. 2010 
års mätning visar en liten nedgång sedan 2006.

Att titta på video/DVD som man lånat på bibliotek gör 16 %. Det är något fler kvinnor än män. Det går att 
skönja en liten minskning men i stort så ligger utlåningen på samma nivå vid alla tre mättillfällena. 

Tittar man på hur olika åldersgrupper tittar på film kan vi konstatera att 90 % av gruppen13-30 år går på bio 
på Filmstaden och 75 % av 31-69 år. Att gå och se film på Arenan gör gruppen 13-20 år 28 %, 51-60 år 24 % 
och 61-69 år 33 %. Åldersgrupperna där i mellan är det 14 % som går och ser film på Arenan. De som hyr eller 
köper DVD är det 78 % i åldersgruppen 13-50 år som gör mest. Att låna video/DVD är det förhållandevis jämt 
fördelat mellan åldersgrupperna men åldersgruppen 31-50 år lånar något mer än övriga.

9.2.4.3  Musik (Frågorna 132-137)

  Diagram: Gått på  konsertarrangemang ngn/år i procent
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Konsertbesök domineras av rock/popkonserter med 37 %. Det är en minskning med 7 % sedan 2006 och ligger 
ungefär på samma nivå som mätningen 2002. Den största åldersgruppen är 41-50 år på 52 %. Det är lika många 
kvinnor som män. Där i mot så i åldersgrupp 13-20 år är det flest kvinnor 43 % och männen är 26 % som går på 
rock/popkonsert.

Konsertbesök med klassisk musik har gått tillbaka mycket. Från att 2002 och 2006 legat på strax över 20 % sår 
är besöken nere i 9 %.

Även besök till konserter med körer har gått tillbaka.
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9.2.4.4  Teater och dans ( Frågorna 130, 144-148)

  Diagraml: Besökt teater-/dansföreställning ngn/år el oftare i procent
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I ovanstående diagram ser man tydligt att kulturyttringar med teater och dans besöks av många fler kvinnor än 
män. Besöken på dansföreställningar och annan teater i Karlstad har ökat. Till övriga föreställningar har besöken 
minskat något. Det är de övre åldersgrupperna som besöker teaterföreställningarna. Dansföreställningarna 
besöks mest av ungdomar 27 %, övriga åldersgrupper ca 14 %.

9.2.4.5  Övrig kultur (Frågorna 151, 153)

  Diagram: Övrig kultur ngn/år eller oftare i procent
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Både att lyssna på föredrag och besöka hembygdsgård/bygdegård har minskat. De flitigaste hembygdsgårds-/
bygdgårdsbesökarna är åldersgruppen 41-69 år, ca 35 % och övriga åldersgrupper 16 %. Det är mycket jämnare 
bland åldersgrupperna som lyssnar på föredrag. Åldersgruppen 41-50 år sticker ut lite med ca 5-10 % mer än de 
andra åldersgrupperna.
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9.2.4.6  Mariebergsskogen (Frågorna 60-65)

  Diagram: Besökt  Mariebergsskogen/år i procent 
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I undersökningen 2006 så lades frågorna om Naturum och frågan om strövområden/naturstigar i 
Mariebergsskogen tillsammans i en fråga. Där av kommer uppehållet i kurvan om ströv-/naturstigar. Kurvan 
för Naturrum går upp kraftigt under 2006 vilket skulle kunna bero på sammanslagningen av frågorna men 
uppgången håller i sig även 2010. Kvinnorna dominerar vid framför allt Lillskogen/lekparker.

9.2.5 Bibliotek

9.2.5.1  Besökt kommunens Stadsbibliotek i Bibliotekshuset (Fråga 89)

  Diagram: Besökt Stadsbiblioteket ngn/år i procent
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Det är inte några större skillnader i den totala besöksstrukturen mellan 2006 och 2010. Kvinnorna besöker 
stadsbiblioteket oftare än män över tid.  Det är liten skillnad i åldersspridningen mellan åldersgrupperna.
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9.2.5.2  Besökt biblioteksfilial (Fråga: 90)

  Diagram: Besök på filialbibliotek ngn/år i procent
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En minskning av besöken går att se över tid från 41 % 2002 till 28 % 2010 när man tittar på alla filialbibliotek. 
Det blir mer intressant att se på en specifik filial. Våxnäs får stå som exempel. Hur de boende på Våxnäs besöker 
sin biblioteksfilial jämfört med hur de besöker Stadsbiblioteket. Som diagrammet visar så besöker de boende på 
Våxnäs Stadsbiblioteket oftare än sitt filialbibliotek.

9.2.5.3  Lånat barn- och ungdomslitteratur på bibliotek (Fråga 91)
Totalt är det 27 % som minst någon gång per år eller oftare låna barn- och ungdomslitteratur 2010. Motsvarande 
frekvens 2002 var 30 % och 2006 var det 25 %.  En återhämtning sedan 2006. Av dessa är det 9 % 2010 som 
lånar någon gång i månaden eller oftare. 2002 var det 9 % och 2006 var det 8 %.

Den åldergrupp som lånar mest är 13-20 år 17 % och 31-40 år 16 % 2010 någon gång i månaden eller oftare. 
Kvinnor lånar barn och ungdomslitteratur i större utsträckning än män.

9.2.5.4  Lånat vuxenlitteratur på bibliotek (Fråga 92)
Av de tillfrågade svarade 53 % att de lånar vuxenlitteratur minst någon gång per år. Utav de 53 % är det 19 % 
som lånade minst någon gång per månad 2010. Motsvarande frekvens för 2002 var 60 % ngn/år och 21 % ngn/
mån, 2006 49 % ngn/år och 17 % ngn/mån. En återhämtning sedan 2006.

Det är flest kvinnor, 22 %, som lånar vuxenlitteratur någon gång i månaden 2010. För år 2006 var det 22 % och 
för 2002 var det 27 %. 

Den åldersgrupp som lånar mest är 61-69 år. 24 % av dessa svarade att de lånade vuxenlitteratur någon gång per 
månad eller oftare 2010. 2002 var det åldersgruppen 31-40 år som lånade mest 25 %. 2006 var det åldersgruppen 
21-30 år som lånade mest 21 %.

9.2.5.5  Läst tidningar/tidskrifter/böcker på bibliotek (Fråga 93)
39 % av de tillfrågade har läst tidningar/tidskrifter på bibliotek minst någon gång per år 2010 av vilka 11 % gör 
det minst någon gång per månad. År 2006 var förhållandet 40 % ngn/år och 15 % ngn/månad. År 2002 var det 
37 ngn/år och 11 % ngn/mån.

Kvinnor läste mer tidningar och tidskrifter än män. Läsandet är väl fördelat över alla åldersgrupper.
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9.2.5.6  Lånat CD-böcker på bibliotek (Fråga 94)
Av alla tillfrågade 2010 är det 4 % som lånar CD-böcker minst någon gång månad. Det finns emellertid ett 
tämligen stort intresse för utlåning av böcker på CD. 35 % svarade att de aldrig utnyttjat denna tjänst men är 
intresserad av den. Motsvarande frekvens för 2002 var 6 % respektive 31 % och för 2006 var det 5 % respektive 
35 %. Således finns intresset för denna tjänst men av någon anledning har det inte skett någon ökning mellan 
2006 och 2010. Det är flest kvinnor i åldern 31-40 år som lånar kassett/CD-böcker vilket är samma som år 2002 
och 2006.

9.2.5.7  Lånat CD-skivor på bibliotek (Fråga 95)
Det är 11 % som minst någon gång per år 2010 lånar musik på CD. Av dessa är det 2 % som lånar musik minst 
någon gång per månad. För 2002 är frekvensen 17 % ngn/år och 5 % ngn/mån. För 2006 är det 14 % ngn/år 
och 5 % ngn/mån. Det är en vikande tendens.

Det finns ett stort intresse av utlåning av musik. År 2010 svarade 33 % att man har intresse att låna CD men gör 
det inte År 2006, svarade 35 % att de aldrig gjort det men har ett intresse av att låna CD. Ur denna grupp är 11 
% mycket intresserade. Motsvarande frekvens för 2002 är 34 % respektive 11 %. Skillnaderna mellan åren är inte 
så stora men något sjunkande.

9.2.5.8  Lånat DVD/video på bibliotek (Fråga 96)
Av alla tillfrågade 2010 var det 16 % som svarade att de minst någon gång per år lånade video eller DVD på 
bibliotek. 2 % av dessa gjorde det minst någon gång per månad. År 2006 var det 15 % ngn/år och 2 % ngn/
månad. År 2002 var det 19 % ngn/år och 4 % ngn/mån. Det är ingen större skillnad mellan 2006 och 2010.

Det finns ett stort intresse för att låna film. Det är 34 % av de tillfrågade, hade aldrig lånat video eller DVD, men 
uttryckte ett intresse av att göra det, varav 11 % var mycket intresserade år 2010. 

Det är något fler kvinnor som lånar video eller DVD. 19 % av kvinnorna lånar film minst någon gång per år 
jämfört med männens 13 %.  För år 2006 var det 16 % kvinnor och 12 % män. Motsvarande frekvens för 2002 
var 20 % respektive 14 %.

Det är i åldersgruppen 41-50 år som man hittar de flitigaste lånarna. För år 2006 och 2002 var det åldersgruppen 
31-40 år som var flitigast lånare.

9.2.5.9  Sökt i bibliotekets katalog på Internet (Fråga 97)
Det är 28 % har minst någon gång per år använt Internet för att söka i bibliotekets katalog under 2010. Det 
är en ökning sedan 2006 och 2002 med 5 %. Undersökningen visar också att 25 procent aldrig har sökt i 
bibliotekets katalog på Internet men är intresserade av att göra det vilket är en ökning mot 2006. Kvinnor 
använde katalogen oftare än män. Det är åldersgruppen, 21-30 år, som användandet är som högst vilket inte är 
någon förändring sedan tidigare år.

9.2.5.10  Använt bibliotekets datorer för informationssökning (Fråga98)
Det är 21 % av de tillfrågade som svarade att de sökt information med hjälp av bibliotekets datorer minst någon 
gång per år under 2010. Ingen förändring sedan 2006 men det var 26 % 2002.

Kvinnor använder bibliotekets sökdataservice i något större utsträckning än män. Det är de yngre som oftast 
använder bibliotekets datorer. I åldersgruppen 13-20 och 21-30 år svarade 34/32 % att de använder bibliotekets 
datorer för informationssökning minst någon gång per år under 2010. Det är ingen större förändring sedan 2006 
men en minskning med 18/20 % sedan 2002 (52 %) för åldersgruppen 13-20 år.
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9.2.5.11  Surfat på Internet på biblioteket (Fråga 99)
Frågan har ställts något annorlunda i 2010 års undersökning. Tidigare har vi ställt två frågor: En fråga om man 
surfat på Stadsbiblioteket och en fråga om man surfat på filialbibliotek. År 2010 formulerades frågan till en 
fråga: ”Surfat på Internet på bibliotekets datorer”. Trots omformuleringen så är skillnaderna små med tidigare år.
 
Det är 11 % av de tillfrågade som svarat att de surfat på bibliotekens datorer minst någon gång per år. Det är fler 
kvinnor som surfar än män då framför allt i åldersgruppen 13-20 år. 

9.2.5.12  Boken kommer (Fråga 100)
Det är 3 % av de tillfrågade som svarat att de anlitat bibliotekets service ”Boken kommer” minst någon gång 
per år. Det är ingen skillnad mot tidigare år. Det är något fler kvinnor än män som använder sig av tjänsten. 
Tillförlitligheten är inte tillräckligt god då endast 26 st har svarat på frågan.

9.2.5.13  Studerat på bibliotek (Fråga 101)
Det är 15 % av de tillfrågade som studerat på bibliotek någon gång per år. Det är något fler än 2006 (10 %). 
Mest vanligt är det att åldersgrupperna 13-20 och 21-30 år studerar på bibliotek. Det är inte någon stor skillnad 
mellan kvinnor och män.

9.2.5.14  Besökt barnprogram på bibliotek (Fråga 103)   
Det är 8 % av de tillfrågade som besökt barnprogram på bibliotek någon gång per år. Det var 5 % som besökte 
barnprogram 2006 och 2002 var det 8 %. Det är i huvudsak åldersgruppen 30-39 år som gör besöken. Det är 
lika många kvinnor som män.

9.2.5.15  Besökt vuxenprogram på bibliotek (Fråga 104)
Det är 8 % av de tillfrågade som besökt vuxenprogram på bibliotek någon gång per år. Det var 8 % som besökte 
vuxenprogram 2006 och 2002 var det 10 %. Det är i huvudsak åldersgruppen 30-39 år som gör besöken. Det är 
något fler kvinnor än män.

9.2.5.16  Köpt böcker/ljudböcker (Fråga 106) 
Det är 56 % av de tillfrågade som köpt böcker/ljudböcker någon gång per år. Det var 57 % som 2006 köpt 
böcker/ljudböcker. Det är åldermässigt jämt fördelat. Kvinnorna köper mer än männen.

9.2.5.17  Besökt något av kommunens medborgarkontor (Fråga 109)
Kommunen har inrätta 4 st medborgarkontor i kommunens ytterområden sedan förra undersökningen gjordes.

Det är 4 % av de tillfrågade som besökt ett medborgarkontor någon gång per år. Det är jämt fördelat över 
åldersgrupperna och det är jämt mellan kvinnor och män.
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9.2.6 Utövande av egna kulturaktiviteter
        
       Tabell: Utövande av egna kulturaktiviteter i procent

Aktivitet Någon gång/år 
el. oftare

Andel 
intresserade

 2002 2006 2010 2002 2006 2010
Deltagit i studiecirkel 18 21 12 36 35 27

Spelat musikinstrument/sjungit 20 23 19 21 23 20

Deltagit i musikgrupp 7 8 6 18 23 20
Sjungit i kör 9 8 6 22 24 24
Kommunala musikskolan 3 3 3 20 17 13
Privat musikskola el. 
motsvarande 1 1 1 20 16 12

Dansat som konstform 12* 6 6 22* 19 14
Spelat teater 5 3 2 21 19 18
Deltagit i roll- el. lajvspel - 4 1 - 10 9
Filmat 35 35 11 28 22 15
Fotograferat 44 65 42 19 11 18
Skapat med mina händer t. ex. 
måla/teckna/skulpterat/vävt 35 31 25 23 23 22

Deltagit i LAN-träffar eller andra 
dataträffar - 5 4 - 10 9

        *År 2002 så inkluderade frågan all dans.

Utövandet av egna kulturaktiviteter ngn/år har minskat. Även bland dem som inte utövar någon egen 
kulturaktivitet men är intresserade att göra det har intresset minskat.

9.3 Arkiv
I 2010 års undersökning har vi tagit med en fråga om man besökt något arkiv i Karlstad. Vi har också fört 
frågan om släktforskning hit. Släktforskningsfrågan har formulerats om från släktforskat på bibliotek till har 
släktforskat. Släktforskning kan idag göras på flera ställen. Dels har Internet utvecklats så man kan söka på nätet 
men även i arkiven.

9.3.1  Släktforskat
Det är 5 % av de tillfrågade som har skäktforskat någon gång per år. Det är i huvudsak åldersgruppen 61-69 år 
och det är lika många kvinnor som män som släktforskar. Det är 15 % som är intresserade att släktforska men 
gör det inte.

9.3.2  Besökt något arkiv i Karlstad för att hitta uppgifter inför t ex uppsatsskrivande, släktforskning,   
 hembygdsforskning

Det är 10 % av de tillfrågade som har besökt något arkiv för att finna uppgifter. Åldersgruppen 41-69 år de som 
flitigast besöker arkiven. Det är något fler kvinnor än män.
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10. NATUR- OCH FRILUFTSAKTIVITETER

10.1 Inledning
Att natur- och friluftsaktiviteter är aktiviteter som är mycket omtyckta bland Karlstads kommuns innevånare 
visar undersökningen. Dessa verksamheter är de mest vanligt förekommande förutom kommunikation och 
nyhetsinhämtning. I 2010 års undersökning så kan vi se att natur och friluftsaktiviteter över lag har ökat jämförd 
med 2002 och 2006 års underökningar. 

Att naturen är en mycket stor resurs för människors fritid och rekreation är känt, men oftast tar vi för givet 
att den bara finns där. Den tätorts- och bostadsnära naturen får ofta stå i blickfånget för exploatering dels 
för kommersiella syften och dels för bostäder. Det är en grannlaga uppgift för våra samhällsplanerare och 
förtroendevalda att både se till samhällets utveckling och till naturvärden både ur rekreationssynpunkt och för 
naturens egenvärde. Naturen, och i många stycken den tätorts- och bostadsnära naturen, är en fantastisk resurs 
för upplevelser, återhämtning och kontemplation och är en absolut nödvändighet för ett samhälles trivsel, 
attraktion, hälsa och livskvalité.

10.2 Tabell för natur- och friluftsaktiviteter

       Tabell för aktiviteter i procent någon gång per år eller oftare.
Aktivitet 2002 2006 2010
Promenerat/strövat i skog och 
mark 83 90 87

Plockat bär och svamp 66 64 73
Vandrat på vandringsled/naturstig 54 62 65
Besökt strövområden/naturstigar i 
Mariebergsskogen 55 56 60

Besökt naturreservat/annat 
iordningställt naturutflyktsmål 44 53 59

Besökt utomhusbad i kommunen 60 60 51
Besökt Skutberget för att bada 
och sola 54 46 43

Fiskat/sportfiske/trolling/nätfiske 35 33 33
Fågelskådat el. tittat efter djur/
växter 30 32 32

Använt Klarälvsbanan för utflykt/
motion - 31 32

Besökt Kilenegården 28 32 29
Kört båt/seglat i Vänerskärgården 32 29 23
Paddlat kanot/kajak 15 15 13
Utövat jakt 7 7 6

      *2006 ingick ”Besökt Naturum” Värmland också.

10.3 Skutberget

10.3.1  Inledning
Skutbergets friluftsanläggning är en stor resurs för invånarna i Karlstads kommun. Undersökningen har försökt 
ringa in vad besökarna gör på Skutberget och hur ofta samt hur stort intresset är bland dem som inte besöker 
Skutberget. Med regelbundenhet menas någon gång per år eller oftare. De som ej besöker anläggningen men är 
intresserade redovisas också.
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10.3.2  Besöksmål på Skutberget (Frågor 52-56)

        Besök i procent

Besöksmål Någon gång/år 
el. oftare

Aldrig men 
intresserad

 2002 2006 2010 2002 2006 2010
Besökt 
Motionscentralen 33 32 27 30 33 28

Motionera i 
motionsspåren 46 42 43 23 27 23

För att spela fotboll 9 9 6 17 20 21
För att sola och bada 54 46 43 19 23 23
Av annan anledning 51 39 43 12 18 14

Fortfarande är Skutberget en förhållandevis välbesökt anläggning. Det går ändå att se en trend av något mindre 
besök. Det är ca en femtedel som aldrig besöker Skutberget men har intresse att gör det. Det är en stor och 
potentiell grupp att försöka få som besökare till Skutberget. 

10.4  Övriga friluftsaktiviteter
Nedan redovisas de vanligaste regelbundna friluftsaktiviteterna. Med regelbundenhet menas att man genomför 
aktiviteten någon gång per år eller oftare. Under kolumnen ”Andel intresserade” menas de som av någon 
anledning inte genomför aktiviteten men har intresse av att göra det. Tabellen redovisar också jämförelse med 
2002 och 2006 där så går.

       Utövad aktivitet/år samt andelen intresserade men ej utövare. Talen anges i procent.
Aktivitet Andel utövare Andel intresserade
 2002 2006 2010 2002 2006 2010
Promenerat/cyklat som motion 85 91 88 4 3 4
Promenerat, strövat i skog och mark 83 90 87 5 3 3
Plockat bär och svamp 66 64 73 14 16 10
Vandrat på vandringsled eller 
naturstig 54 62 65 23 19 16

Besökt strövområden/naturstigar i 
Mariebergsskogen 55 56 60 22 22 18

Besökt naturreservat/annat 
iordningställt naturutflyktsmål 44 53 59 27 22 17

Besökt utomhusbad i kommunen 60 60 51 14 15 17
Fiskat 35 33 33 15 16 18
Fågelskådat eller tittat efter djur/
växter 30 32 32 27 21 21

Använt iordningställt skidspår - 34 32 - 26 22
Använt Klarälvsbanan - 31 32 - 32 29
Åkt skridsko/skrinning/
långfärdsskridsko 28 28 29 22 24 24

Kört båt/seglat i Vänerskärgården 32 29 23 29 29 23
Paddlat kanot/kajak 15 15 13 25 28 30
Seglat/vindsurfat 10 9 6 20 19 16
Utövat jakt 7 7 6 9 8 10

Tabellen ovan visar att friluftsaktiviteterna ligger konstant högt med ytters få förändringar. Människors kärlek 
till naturen och vistelse i den, är en viktig företeelse för motion, återhämtning och rekreation. Det finns all 
anledning att kommunen skapar bra förutsättningar för denna i form av verksamhet, anlägga vandringsleder, 
avsätta naturreservat, stöd till föreningslivet, mm, samt att man är varsam med stads- och bostadsnära 
naturområden. Föreningslivet har här en viktig funktion att fylla, att organisera och hjälpa fler människor ut 
i naturen. Studieförbunden har rollen som folkbildare att ge människor möjlighet att lära mer om naturen, 
friluftsliv, sjökunskap, mm.        35



11. KOMMUNIKATION

11.1 Inledning
Fritid- och kulturverksamheten i en kommun är en mycket utåtriktad verksamhet och behovet av att meddela 
sig med invånarna är stort. I undersökningen har vi ställt ett antal frågor kring kommunikation, för att se hur 
invånarna tillgodogör sig de olika informationsplattformar förvaltningen/kommunen använder sig av.

I 2010 års undersökning har vi tillfört några nya frågor såsom användandet av ”Sociala medier”, Kultur- och 
fritidsguiden, foldern ”Kultur för barn och unga”, och samlingsannonsen i VF och NWT ”Kultur i Karlstad”. 

11.2 IT
Karlstads kommuns hemsida är en viktig del av kommunens möjligheter att sprida information till medborgare 
och andra. Av de tillfrågade är det 80 % som har besökt kommunens hemsida vilket är en ökning med 15 % 
sedan 2006 och 31 % sedan 2002. Det är 59 % har gått vidare till kultur- och fritidsförvaltningens sidor vilket 
är en ökning med 14 % sedan 2006. Det finns skäl att gå vidare i den speciella besöksstatistiken för hemsidorna 
och analysera vad som besökaren helst vill informera sig om. Överraskande många söker information om 
arrangemang/ evenemang på kommunens hemsida 57 % vilket är en liten ökning (3 %) sedan 2006. Den 
största ökningen skedde mellan åren 2002 och 2006, då en tydlig ökning med 20 %.

Eftersom det har utvecklats nya sätt att kommunicera över Internet har vi frågat om Sociala medier. Vi kan se 
att plattformar som Facebook, Twitter har stor genomslagskraft, framför allt i åldersgruppen 13-50 år. Det är 54 
% av de tillfrågade som någon gång per år eller oftare använde sig av Sociala medier.

 Diagram: Besökt media någon gång per år eller oftare i procent.
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12. SKILLNADER MELLAN STAD OCH LAND

12.1 Inledning
Karlstad består inte enbart av tätorten Karlstad utan det finns flera mindre samhällen belägna ute i kommunen. 
Det finns således ett intresse av att se om det finns skillnader i hur kultur- och fritidsaktiviteter utövas. De 
stads- och kommundelar som har använts i denna jämförelse, liksom 2002 och 2006, är Tingvalla, Sundsta, 
Kronoparken, Väse, Molkom och Vålberg.

Aktivitet ngn/mån Tingvalla Sundsta K-parken Väse Molkom Vålberg Karlstad 
tot

 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010
Surfat på Internet 88 89 79 81 80 85 62 64 77 89 68 68 78 82
Promenerat/cyklat 
som motion 82 80 86 74 73 67 73 56 77 66 74 64 78 72

Promenerat, strövat i 
skog och mark 56 69 63 64 64 55 74 60 82 74 71 60 67 66

Motionsverk./
aerobic/stepup/ 
joggat/stavgång

 40 60  40 57 34 39 29 44 21 36 29 38 35 52

Läst en bok  - 58  - 52 - 51 - 44 - 43 - 46  - 49
Sociala medier  - 65  - 47 - 57 - 36 - 51 - 30  - 49
Besökt kommunens 
hemsida  35 62  36 49 36 47 25 20 20 43 21 40 33 45

Chattat på Internet  34 89  23 34 39 50 26 32 26 47 21 30 28 42
Använt motions-/
elljusspår 38 40 34 31 45 46 27 28 24 21 39 26 43 37

Deltagit i 
föreningsverksamhet 28 34 35 32 27 19 27 28 33 23 28 18 31 25

Besökt bibliotek 23* 51* 28* 23* 22** 8** 19** 20** 19** 23** 21** 10* 23* 25*
*Stadsbiblioteket
** Filialbibliotek

Användandet av den nya tekniken har ökat över lag både i stad och ute i ytterområdena. Motionsverksamheten 
har också ökat markant förutom på Kronoparken där ökningen är mindre. Där i mot så har promenerat/
cyklat som motion minskat och då mest på Sundsta och i Väse. Deltagandet i föreningsverksamheten har 
minskat förutom i Tingvalla har den ökat. Kronoparken, Molkom och Vålberg är minskningen ca 10 % . 
Biblioteksbesöken från Tingvalla har ökat med 28 % och i Väse och Molkom ungefär samma som 2006. Övriga 
har minskat något men Kronoparken har minskat med 14 % och Vålberg med 11 %.
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13. FÖRENINGSDELTAGANDE

13.1 nledning
Deltagandet i föreningslivet har pendlat något över tid. Att ha varit ledare eller funktionär följer linjärt med 
deltagande i föreningslivet.
  
     Diagram: Föreningsdeltagande och föreningsledare/funktionär

       Talen anges i procent 

Föreningskategori ngn/år 2002 2006 2010
Idrottsförening 27 26 25
Religiös förening 4 3 4
Politisk förening 2 3 2
Nykterhetsförening 1 1 1
Motorförening 2 2 2
Annan ungdomsförening 
t.ex Unga Örnar, Vi Unga, 
4H, mm

1 1 1

Kulturförening 5 4 5
Hembygdsförening/byalag 3 3 2
Jakt-/fiskeförening - 2 2
Pensionärsförening 3 2 2
Handikappförening 2 2 2
Invandrarförening 1 1 1
Natur-/miljöförening t.ex 
SNF, Friluftsfrämjandet 4 2 2

Frivillig försvarsorganisation 
t.ex Lottakåren, Hemvärnet, 
FRO

2 1 1

Förening i annan kommun/ 
riksorganisation - 2 1
Scouterna - 1 1
Annan förening 15 14 11

Idrottsföreningarna dominerar föreningslivet. En mycket svag tendens kan skönjas på en minskning. De övriga 
föreningskategorierna är förändringarna små. Annan förening är en mängd olika föreningar som inte går att få in 
under de i undersökningen rubricerade som t. ex. bostadsrättsförening, fackförening, Odd Fellow, etc.
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14. SIMKUNNIGHET

14.1 Inledning
Sommaren 2006 var en varm sommar med stort badliv. Ett antal badolyckor hade inträffat i landet och vi tyckte 
att det var viktigt att ta reda på simkunnigheten bland Karlstads kommuns innevånare. Vi vill följa upp hur 
simkunnigheten har utvecklats sedan mätningen 2006.

14.2 Tabell simkunnighet

       Kan simma 200 m        Talen anges i procent

 Kvinnor Män Totalt

Ålder 2006 2010 2006 2010 2006 2010

13-20 93 93 95 91 94 92

21-30 93 95 91 93 92 94

31-40 90 94 95 94 93 94

41-50 89 89 90 91 89 90

51-60 82 90 89 87 85 88

61-69 73 72 82 85 77 78

Totalt 86 88 90 89 88 88

Simkunnigheten är god bland kommunens innevånare. Det är ca 10 % som inte kan simma 200 m. Det är ingen 
skillnad mellan man och kvinna Simkunnigheten är något lägre i gruppen 61-69 år.
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15. FYSISK AKTIVITET

15.1 Inledning
Det är angeläget att kultur- och fritidsnämnden, som har till en av sina huvuduppgifter, att skapa förutsättningar 
för människors livskvalité och livsglädje i kommunen, vet hur innevånarnas motionsvanor är. Undersökningen 
visar att den fysiska aktiviteten är hög och har ökat lite. Hade man mer tid till förfogande och en träningskompis 
så skulle motionsvanorna kunna bli ännu bättre.

1.5.2 Tabeller fysisk aktivitet

        Utför fysisk aktivitet minst 30min/gång.    Talen anges i procent
Aktivitet Ja Nej

 2006 2010 2006 2010
Utför du någon fysisk aktivitet 84 87 13 11

Den fysiska aktiviteten har ökat något. Kvinnor motionerar något mer än män. Kvinnor i åldersgruppen 31-40 
år motionerar minst. Åldersgruppen 13-20 år ligger lite under övriga åldersgrupper.

       Talen anges i procent
Hur ofta motionerar 
du 2006 2010

Mer än 3 ggr/veckan 40 40
3 ggr/veckan 23 25
Mindre än 3 ggr/veckan 23 25

Det har inte skett någon förändring sedan förra mätningen.                  

       Talen anges i procent

Faktorer för fysisk 
aktivitet 2006 2010

Mera tid 55 59
Träningskompis 20 18
Närmare till lokaler/
idrottsanläggningar 12 10

Bättre tillgång på tider i 
lokaler/idrottsanläggningar 11 8

Bättre motionsspår 7 10

Som tabellen anger så är mera tid den faktor som skulle öka fysisk aktivitet. Att få en träningskompis är det 
framför allt åldersgruppen 13-20 år angelägna om. Kvinnor vill ha en träningskompis i högre grad än män i 
åldersgruppen 13-20 år.
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16. INTRESSERADE MEN EJ UTÖVARE

16.1 Inledning
För att få en uppfattning om vilka aktiviteter som man aldrig utövat, men har intresse av att utöva, har man 
kunnat svara i enkäten på tre olika alternativ.
•	 Aldrig men mycket stort intresse
•	 Aldrig men något intresse
•	 Aldrig inget intresse
Vi har valt att redovisa ”aldrig men något intresse”. Här ingår också ”mycket stort intresse” i procentsiffran. 
Denna grupp är presumtiva besökare och aktivitetsutövare. Det finns all anledning att fundera och ”borra” 
djupare i vad det finns för hinder eller hur vi marknadsför aktiviteten, som gör att man inte tar del av utbudet.

16.2 Tio i Topp – ”Aldrig men något intresse” – jmf med 2002,2006 och 2010

        I ”Aldrig men något intresse” ingår också ”mycket stort intresse”

Aktivitet/något intresse

Plats

Totalt 
2010

Plats
Totalt 
2006

Plats

Totalt 
2002

Besökt Mariebergsskogen vid 
konsertarrangemang 1 43 3 40 5 36

Besökt Bokmässan på Värmlands 
Museum* 2 42 3 40 - -

Besökt föreställningen med 
Nyårsrevyn Cabary 3 40 2 41 3 40

Gått på bio i Arenan i 
Bibliotekshuset 4 39 1 43 4 38

Släktforskat 5 36 5 37  36
Lånat CD-böcker på Biblioteket 6 35 7 35 10 31
Gått på annan teaterföreställning i 
Karlstad 6 35 4 38 2 42

Besökt arrangemang på Arenan i 
Bibliotekshuset - ej film 6 35 8 34 8 33

Lånat DVD/video på bibliotek 7 34 5 37 6 34
Gått på annan teaterföreställning 
utanför Karlstad 7 34 4 38 10 31

Gått på dansföreställning 7 34 16 26  17 25
Lånat CD-skivor på bibliotek 8 33 7 35 7 34
Gått på friidrottstävling 9 32 6 36 7 34
Gått på konsert med blues 9 32 9 33 7 34
Besökt föreställning med 
Värmlandsteatern 9 32 12 30 5 36
Besökt evenemang på LLA - ej 
ishockey* 9 32 14 28 - -
Använt bibliotekets e-tjänster via 
Internet* 9 32 18 21 - -
Besökt Mariebergsskogen 
vid familje-/ valborgs-/
midsommararrangemang

10 31 5 37 5 36

Besökt arkiv i Karlstad 
för uppgifter inför tex 
uppsatsskrivande mm**

10 31 - - - -

Gått på rock-/popkonsert 10 31 14 28 12 29
      *Frågorna ställdes inte 2002
      **Frågan ställdes inte 2002, 2006
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17. HUR NÖJD ÄR KOMMUNINNEVÅNAREN MED SIN FRITID

17.1 Inledning
I 2006 års undersökning tillförde vi en fråga om hur nöjda kommuninnevånarna var med sin fritid. Vi har utökat 
frågorna om förutsättningarna för ett gott kultur- och fritidsliv i 2010 års undersökning.

17.2 Förutsättningar för ett gott kultur- och fritidsliv

        Tabellens värden anges i procent

 
Instämmer 

inte alls 
= 1      

 Instämmer 
helt = 5 Index

 1 2 3 4 5  
Det finns bra möjligheter till 
idrotts- och friluftsliv 0 3 14 36 44 82

Det finns god tillgång 
till idrotts- och 
motionsanläggningar

1 4 19 37 36 79

Det finns ett bra utbud av 
fritidsaktiviteter för barn och 
ungdomar

3 8 32 31 20 68

Det finns ett bra utbud av 
aktiviteter inom kulturområdet 2 8 35 33 18 69

Det finns ett bra utbud av 
kulturaktiviteter för barn och 
ungdomar

2 10 42 25 13 63

Det finns en bra 
biblioteksverksamhet 1 2 15 39 39 80

Jag har goda möjligheter att 
utöva mina fritidsaktiviteter 2 5 17 35 38 79

Jag är nöjd med min fritid 4 6 17 34 38 78

Hur nöjd är du med din fritid* 1 4 18 53 22 67

      *Denna frågan ställdes 2006
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Kön?       Kvinna/Flicka         Man/PojkeN1 
Ålder                   årN2 

Postnummer
där du bor?N3 

Kultur - och fritidsvaneundersökning 2010
Karlstads kommun

Huvudsaklig sysselsättning? 1 Heltidsarbete     2   Deltidsarbete    3      Arbetslös    4     Studerande  
  

                   5     Pensionär          6     Hemarbetande    7 Annat

N4 

Utövat boxning/brottning
N25 

Utövat gymnastik
N26 

Spelat bandy
N5 

Spelat innebandy
N6 

Spelat handboll
N8 

Spelat ishockey
N9 

Spelat fotboll
N7 

Hur ofta har du hållit på med någon av dessa aktiviteter under det senaste året eller säsongen?
Tänk tillbaka på det senaste året. Kom ihåg att det gäller din lediga tid.

Sätt kryss i den ruta som du tycker stämmer bäst.
OBS! Sätt bara ett kryss för varje fråga!

Någon/ Någon/ Någon/ Aldrig Aldrig Aldrig/
några några några men men inget
gånger/ gånger/ gånger/ mycket något intresse 
vecka månad  år stort intresse

intresse
Aktiviteter

Spelat curling
N10 

Spelat basket
N11 

Spelat bordtennis
N13 

Spelat boule
N14 

Spelat volleyboll
N12 

Spelat bowling
N15 

Spelat badminton
N16 

Spelat golf
N18 

Simmat
N19 

Spelat tennis
N17 

Styrketränat
N20 

Friidrottat
N21 

Utövat handikappidrott
N23 

Utövat budo-/kamp-/självförsvarssporter
N24 

Orienterat
N22 
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knfh02
Maskinskriven text

knfh02
Maskinskriven text

knfh02
Maskinskriven text

knfh02
Maskinskriven text

knfh02
Maskinskriven text

knfh02
Maskinskriven text



Plockat bär och/eller svamp
N42 

Fiskat/sportfiske/trolling/nätfiske
N43 

Utövat jakt
N44 

Kört båt/seglat i Vänerskärgården
N45 

Åkt skridskor/skrinning/långfärdsskridsko
N32 

Deltagit i ridskola
N33 

Ridit egen häst/privat stall
N34 

Skött/tränat/tävlat med sällskapsdjur
N35 

Seglat/vindsurfat
N36 

Någon/ Någon/ Någon/ Aldrig Aldrig Aldrig/
några några några men men inget
gånger/ gånger/ gånger/ mycket något intresse 
vecka månad  år stort intresse

intresse

Utövat motionsverksamhet/aerobic/step up/joggat/stavgång
N27 

Använt motions-/elljusspår
N47 

Besökt Skutberget för att motionera i motionsspåren
N53 

Besökt Skutberget för att sola och bada
N54 

Besökt Skutberget för att spela fotboll
N55 

Hur ofta har du gjort följande under
det senaste året eller säsongen?

Besökt Skutberget av annan anledning
N56 

Paddlat kanot/kajak
N37 

Promenerat, strövat i skog och mark
N38 

Besökt naturreservat/annat iordningsställt naturutflyktsmål
N39 

Vandrat på vandringsled eller naturstig
N40 

Fågelskådat eller tittat efter djur/växter
N41 

Besökt Kilenegården
N57 

Använt iordningställda skidspår
N48 

Promenerat/cyklat som motion
N49 

Använt Klarälvsbanan för utflykt/motion
N50 

Använt grönytor för spontan aktivitet - bollspel, brännboll e.t.c.
N51 

Besökt Skutbergets motionscentral
N52 

Besökt Bryngfjordens skidanläggning
N58 

Besökt skidanläggning utanför Karlstad
N59 

Besökt utomhusbad i kommunen
N46 

Utövat någon form av skytte
N28 

Åkt slalom/telemark/snowboard
N29 

Åkt längdskidåkning/skidskytte
N30 

Åkt skateboard/inlines
N31 

Survey : 6 Page : 2

         Utvärderingsringen - 2010



Gått på andra idrottsarrangemang
N77 

Någon/ Någon/ Någon/ Aldrig Aldrig Aldrig/
några några några men men inget
gånger/ gånger/ gånger/ mycket något intresse 
vecka månad  år stort intresse

intresse

Hur ofta har du gjort följande under
det senaste året eller säsongen?

Besökt någon parklek t.ex. Orrleken,Rudsleken
N66 

Deltagit i skollovsaktiviteter
N69 

Besökt någon fritidsgård
N67 

Besökt Ungdomens Hus/UNO
N68 

Besökt "Naturum Värmland"
N62 

Besökt strövområden/naturstigar i Mariebergsskogen
N63 

Besökt Lillskogen och lekparker i Mariebergsskogen
N64 

Besökt Terassen i Mariebergsskogen
N65 

Besökt Mariebergsskogen vid konsertarrangemang
N60 

Besökt Mariebergsskogen vid
familje-/valborgs-/midsommararrangemang

N61 

Deltagit i aktivitet i Sundsta idrottshus
N78 

Deltagit i aktivitet i Våxnäs friidrottshall
N79 

Gått på friidrottstävling
N76 

Gått på allsvenska/div I matcher i fotboll på Tingvalla IP
N75 

Deltagit i aktivitet i Vålbergs sporthall
N82 

Deltagit i aktivitet vid Tingvalla Isstadion
N83 

Deltagit i aktivitet i Karlstad Curling Arena
N84 

Deltagit i aktivitet i Väse sporthall
N81 

Deltagit i aktivitet i Molkoms sporthall
N80 

Deltagit i aktivitet i Tingvallahallarna
de nya innebandyhallarna, boulehallen, klätterväggen

N87 

Deltagit i aktivitet i övriga gymnastiksalar/-hallar
N88 

Besökt kommunens Stadsbibliotek i Bibliotekshuset
N89 

Deltagit i aktivitet i Tingvalla Racketcenter
N86 

Deltagit i aktivitet i Skate-/BMXhallen
N85 

Lånat barn-/ungdomslitteratur på bibliotek
N91 

Besökt Vålberg badhus
N72 

Lånat vuxenlitteratur på bibliotek
N92 

Gått på elitseriematcher i Löfbergs Lila Arena
N73 

Gått på på bandymatcher
N74 

Besökt Sunsta badhus
N71 

Besökt någon av kommunens filialbibliotek
N90 

Varit ute i Karlstads centrum efter kl. 21.00
N70 
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Använt bibliotekets datorer för informationssökning
N98 

Surfat på Internet på bibliotekets datorer
N99 

Anlitat bibliotekets service "Boken kommer"
N100 

Studerat på bibliotek
N101 

Fått hjälp med informationssökning av bibliotekets personal
N102 

Någon/ Någon/ Någon/ Aldrig Aldrig Aldrig/
några några några men men inget
gånger/ gånger/ gånger/ mycket något intresse 
vecka månad  år stort intresse

intresse

Läst tidningar/tidskrifter/böcker på bibliotek
N93 

Hur ofta har du gjort följande under
det senaste året eller säsongen?

Lånat CD-böcker på bibliotek
N94 

Lånat CD-skivor på bibliotek
N95 

Lånat DVD/video på bibliotek
N96 

Sökt i bibliotekets katalog på Internet
N97 

Besökt något arkiv i Karlstad för att hitta uppgifter inför t.ex.
uppsatsskrivande, släktforskning, hembygdsforskning.

N108 

Besökt något av kommunens medborgarkontor
N109 

Deltagit i studiecirkel
N110 

Spelat musikinstrument/sjungit
N111 

Deltagit i musikgrupp
N112 

Besökt barnprogram på bibliotek
N103 

Besökt vuxenprogram på bibliotek
N104 

Läst en bok
N105 

Köpt böcker/ljudböcker
N106 

Släktforskat
N107 

Deltagit i roll- eller lajvspel
N118 

Filmat
N119 

Fotograferat
N120 

Skapat med mina händer t.ex. målat/tecknat/skulpterat/vävt
N121 

Spelat data-/TV-spel
N122 

Sjungit i kör
N113 

Deltagit i undervisning på kommunala musikskolan
N114 

Deltagit i privat musikskola eller motsvarande
N115 

Dansat som konstform t.ex. fri dans/jazz/balett/hip hop/street
N116 

Spelat teater
N117 

Deltagit i LAN-träffar eller andra dataträffar
N123 

Besökt mässor i Karlstad
N124 
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Chattat på Internet
N155 

Besökt föreställning med Värmlandsoperan
N130 

Gått på sinfoniettans konserter
N131 

Gått på jazzkonsert
N132 

Gått på "klassisk" konsert
N133 

Gått på rock-/popkonsert
N134 

Någon/ Någon/ Någon/ Aldrig Aldrig Aldrig/
några några några men men inget
gånger/ gånger/ gånger/ mycket något intresse 
vecka månad  år stort intresse

intresse

Besökt Värmlands Museum i Karlstad
N125 

Hur ofta har du gjort följande under
det senaste året eller säsongen?

Besökt museer utanför Karlstad
N126 

Besökt Bokmässan på Värmlands Museum
N127 

Besökt "Arkivens dag" i Karlstad
N128 

Besökt Alsters Herrgård
N129 

Besökt Skulpturutställningen i Museiparken
N140 

Gått på bio i Filmstaden
N141 

Gått på bio i Arenan i Bibliotekshuset
N142 

Tittat på hyr-/betal-/köp- DVD/video
N143 

Besökt föreställning med Värmlandsteatern
N144 

Gått på konsert med sångkör
N135 

Gått på konsert med visor
N136 

Gått på konsert med blues
N137 

Besökt konstutställning i Karlstad
N138 

Besökt konstutställning på annan ort
N139 

Besökt arrangemang på Arenan i Bibliotekshuset - ej film
N150 

Lyssnat på föredrag
N151 

Besökt föreningshuset Gjuteriet på Herrhagen
N152 

Besökt hembygdsgård/bygdegård
N153 

Surfat på Internet
N154 

Besökt föreställning med Nyårsrevyn Cabary, Scalateatern
N145 

Gått på annan teaterföreställning i Karlstad
N146 

Gått på annan teaterföreställning utanför Karlstad
N147 

Gått på dansföreställning, dans
N148 

Besökt evenemang på Löfbergs Lila arena - ej ishockey
N149 

Använt "Sociala medier" t.ex. Facebook, Twitter, Wiki
N156 
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      Natur-/frilufts-/miljöförening
N181 

      Frivillig försvarsförening             
t.ex. Lottakåren, Hemvärnet

N182 

      Kulturförening
N175 

      Hembygdsförening/Byalag
N176 

      Pensionärsförening
N178 

      Handikappförening
N179 

      Jakt-/fiskeförening
N177 

      Förening i annan kommun/
      riksförening

N183 

Du som deltar i en förenings aktivitet - vilken sorts förening rör det sig om?
      Idrottsförening

N169 
      Religiös förening

N170 

      Nykterhetsförening
N172 

      Motorförening
N173 

      Politisk förening
N171 

Besökt kommunens hemsida www.karlstad.se
N157 

Besökt sidor med Kultur och Fritid på www.karlstad.se
N158 

Sökt information via "Kulturannonsen" i VF och NWT
N164 

Sökt information i sommarfoldern "Dag för Dag"
N165 

Sökt information om evenemang/arrangemang via 
Arenafolderns baksida "Evenemang i Karlstad"

N166 

Varit ledare/ledamot/funktionär i förening
N167 

Deltagit i föreningsverksamhet
N168 

Någon/ Någon/ Någon/ Aldrig Aldrig Aldrig/
några några några men men inget
gånger/ gånger/ gånger/ mycket något intresse 
vecka månad  år stort intresse

intresse

Använt bibliotekets e-tjänster via Internet
N159 

Hur ofta har du gjort följande under
det senaste året eller säsongen?

Sökt information om evenemang/arrangemang 
på kommunens hemsida www.karlstad.se

N160 

Sökt information om föreningar/föreningsinformation 
på kommunens hemsida www.karlstad.se

N161 

Sökt information om verksamheter i 
foldern "Kultur- och fritidsguiden"

N162 

Sökt information i foldern "Kultur för barn och unga"
N163 

      Annan ungdomsförening      
       t.ex. Unga Örnar, Vi Unga, 4H

N174 

      Scouterna
N184 

      Invandrarförening
N180 

      Annan förening, vilken?

      .......................................................................................................

N185 

Utför du någon fysisk aktivitet, minst 30 minuter per gång? Ja Nej
Även 2x15 min eller 3x10 min som blir 30 min per dag.

N186 

Om du svarat Ja - hur ofta utför du den fysiska aktiviteten?
      Mer än 3 gånger i veckan

N187 
      3 gånger i veckan

N188 
      Mindre än 3 gånger i  veckan

N189 

Vilken enskild faktor skulle få dig att utföra mer fysisk aktivitet?
      Bättre motionsspår

N190 
      Mera tid

N191 
      Träningskompis

N192 

      Bättre tillgång till tider i 
      lokaler/idrottsanläggningar/motionsspår

N193 
      Närmare till lokaler/idrottsanläggningar

N194 

Kan du simma 200 meter eller längre? Ja Nej
N195 
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Det finns en bra biblioteksverksamhet 1    2   3  4    5
N201 

Det finns god tillgång till idrotts- och motionsanläggningar 1    2   3  4    5
N197 

Det finns ett bra utbud av aktiviteter inom kulturområdet 1    2   3  4    5
N199 

Det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 1    2   3  4    5
N198 

Jag är nöjd med min fritid  1    2   3  4    5
N203 

Tack för din medverkan och dina synpunkter!

Jag har goda möjligheter att utöva mina fritidsaktiviteter 1    2   3  4    5
N202 

Det finns ett bra utbud av kulturaktiviteter för barn och ungdomar 1    2   3  4    5
N200 

Plats för kommentarer:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Till sist vill vi att du tar ställning till följande påståenden om Karlstads kommun.
Instämmer du helt i påståendet kryssar du rutan 5. 
Instämmer du inte alls i påståendet kryssar du rutan 1. 
Ligger din uppfattning däremellan kryssar du rutan för 2, 3 eller 4.

          Instämmer           Instämmer
          inte alls   helt

Det finns bra möjligheter till idrotts- och friluftsliv 1    2   3  4    5
N196 
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Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad
Besöksadress: Västra Torggatan 26 www.karlstad.se

Tel. 054 540 00 00 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se




