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I detta bidrag ifrågasätts det sätt på vilket kulturstatis-
tiken redovisar ungas kulturutövande. Kulturstatistiken 
problematiseras genom en jämförelse med hur statisti-
ken över ungas idrottande presenteras. Om unga idrot-
tare och unga kulturutövare jämförs på ett mer rätt- och 
sannfärdigt vis får vi en helt annan bild av kulturutövan-
dets omfattning. Särskilt när det gäller unga kvinnor.

I statistiken beskrivs ungas fritid i huvudsak som val av akti-
viteter. Unga kan t.ex. spela fotboll eller skriva dikter. De kan 
också titta på fotboll eller läsa andras poesi. Med andra ord 
kan unga både skapa kulturella uttrycksformer genom egna 
aktiviteter och uppleva andras kulturella uttrycksformer. 

Vi ska här intressera oss för ungas konstnärliga skapande, 
för de aktiviteter som i kulturstatistik ofta benämns eget utö-
vande. Vi tänker emellertid inte – trots medverkan i en bok om 
KulturSverige – utesluta idrott. Vi ska även intressera oss för 
unga som spelar fotboll. De som idrottar kan naturligtvis ägna 
sig åt andra idrotter än fotboll. Riksidrottsförbundet erbjuder 
närmare 70 olika idrotter. Kulturutövande unga måste inte nöd-
vändigtvis ägna sig åt en eller flera litterära uttrycksformer. De 
kan också, om vi håller oss till de traditionella konstformerna, 
rikta intresset mot bild/skulptur, musik, teater eller dans. 

Hur kan fokus avse ungas kulturutövande när vi samtidigt 
verkar lika intresserade av ungas idrottsutövande? Tänk dig 
att en hälsoforskare med hjälp av statistik ska beskriva ungas 
matvanor i termer av hur ofta de äter grönsaker respektive 
godis. Tänk dig att jämförelsen konstrueras på sådant sätt att 
alla tänkbara grönsaker, som lök, broccoli, morötter, kålhuvu-
den, sallader och rädisor, redovisas i en samlad kategori kal-
lad just ”grönsaker”. Godis, däremot, särredovisas som kola, 
lakrits, tuggummi, choklad, klubba och grön groda. Läsaren 
av en sådan tabell kan jämföra andelen ”grönsaksätare” med 
andelen unga som äter t.ex. grön groda. Skulle vi, om vi var 
intresserade av ungas hälsa och matvanor, vara nöjda med en 
sådan jämförelse? Borde vi inte jämföra den sammanhållna 
kategorin ”grönsaksätare” med den sammanhållna kategorin 
”godisätare”? I fritidsstatistiken hamnar alla idrotter i ”grön-
sakskorgen”. Ungas kulturutövanden, däremot, särredovisas 
som kola, lakrits, tuggummi och så vidare. Att så är fallet 
ska snart verifieras. Vårt intresse för omfattningen av ungas 
kulturutövande kan således inte bortse från idrott. 

Tre syften
Bidraget har tre syften. För det första vill vi synliggöra pro-
blemet med att ungas idrottsutövande, som samlad kategori, 
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jämförs med ungas kulturutövande, som särredovisade ak-
tiviteter. Vi gör det med några nedslag i offentlig fritids-
statistik och ungdomsforskning. Därefter visar vi vad som 
händer med representationen av ungas fritid när en samlad 
kategori för idrottsutövande jämförs med en samlad ka-
tegori för kulturutövande. Om vårt första syfte avser vårt 
bidrags underrubrik – till kritiken av konstruktionen av sta-
tistiska kategorier – så hanterar vårt andra syfte bidragets 
huvudtitel. Om man kan idrotta – ägna sig åt en eller flera 
idrotter – och kallas idrottare, kan man också kultura – ägna 
sig åt en eller flera estetiska uttrycksformer – och kallas kul-
turare. Vad än en språknämnd har att anföra mot en sådan 
nykonstruktion av ord behöver vi, vill vi hävda, en mer rätt- 
och sannfärdig samlingskategori för de unga som ägnar sig 
åt kulturutövande. Andelen unga som kulturar är nämligen 
betydligt mer omfattande än vad som syns i den särredo-
visade kulturstatistiken. Vi ska också beskriva vilka unga 
som kulturar och i vilken utsträckning unga både idrottar 
och kulturar. Avslutningsvis diskuterar vi den verklighets-
representation som följer av att idrotten är en sammanhållen 
kategori medan kulturen särredovisas. Vi intresserar oss för 
ungas upplevelse av omfattningen av det utbud av fritidsak-
tiviteter som finns där de bor. Unga som kulturar är mindre 
nöjda med sitt lokala fritidsutbud än de som idrottar. Vårt 
tredje syfte är således att synliggöra konsekvenser av hur 
ungas kulturutövande representeras. Vi kräver, inte minst 
för unga kvinnor, en mer rättfärdig, sannfärdig och mång-
dimensionell kulturstatistik. 

Problemet: några nedslag i statistiken
I Barnombudsmannens rapport Upp till 18 – Fakta om 
barn- och ungdom (2007) jämförs andelen unga som ägnar 
sig åt olika fritidsaktiviteter. Under tabellrubriken ”De van-
ligaste fritidsaktiviteterna för flickor och pojkar i årskurs 8 
respektive andra året på gymnasiet” ser vi att tio-i-topplis-
tan för båda åldersgrupperna, med ett undantag, toppas av 
”lyssna på musik” (s. 93). Andelen musiklyssnare varierar 
från 73 till 91 procent. Mest populärt att lyssna på musik är 
det bland de äldre flickorna och pojkarna Undantaget utgörs 
av de yngre pojkarna. Bland dem är ”använda dator, spel, 
internet” mer populärt än ”lyssna på musik”. Också ”träffa 
kompisar” hamnar genomgående högt. Andelarna varie-
rar mellan 72 och 87 procent. Samma tendens gäller ”se på 
tv, video, dvd”. Andelarna ligger härvidlag nära umgänge 
med kompisar. Till de mest populära fritidsaktiviteterna 
för både flickor och pojkar i de båda ålderskategorierna hör 
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även ”använda dator, spel, internet”. Eget idrottsutövande, 
eller, med Barnombudsmannens ordval, ”sporta”, alternerar 
mellan femte och sjätte plats. Andelarna varierar från 60 
procent (flickor i årskurs 8) till 73 procent (gymnasiesko-
lans pojkar). Hur är det då med de ungas kulturutövande? 
I topplistan för flickor i årskurs 8 hamnar ”måla, rita, fota” 
(29 procent) på sista plats. Bland flickorna i gymnasiet finns 
inget kulturutövande representerat. Inte heller de yngre 
pojkarnas lista rymmer något exempel på detsamma. Däre-
mot hamnar ”spela, sjunga” (24 procent) på åttonde plats på 
gymnasiepojkarnas topplista. 

I Barnombudsmannens statistik redovisas ungas idrotts-
utövande i en samlingskategori. Kulturutövande, däremot, 
särredovisas. Här kan man idrotta (eller sporta) men inte 
kultura. Är det därför endast ”måla, rita, fota” tar sig in på 
listan? Och detta trots att myndigheten har lagt två konst-
närliga uttrycksformer i en korg, nämligen måla/rita och fo-
tografera. Idrottsforskningen frågar inte om ”innebandy och 
basket”. Den frågar om unga föreningsidrottar. Den frågar 
också om vilka föreningsidrotter de ägnar sig åt och listar 
svarsalternativ som ”innebandy”, ”basket” och så vidare. 

Vi finner samma tendens i Ungdomsstyrelsens studier 
om ungas fritid. I den avslutande summeringen i Den all-
varsamma fritiden (1994) konstateras att ”ungdomars fritid 
fokuseras mycket tydligt kring kompisar, musiklyssnande, 
TV, video, idrott samt olika nöjesaktiviteter” (s. 77). Idrotten 
är sammanhållen. Också olika nöjesaktiviteter förs samman 
till en kategori. Kulturutövande, däremot, särredovisas och 
ryms inte i sammanfattningen av de dominerande fritids-
aktiviteterna.1 I Fritid i skilda världar (1998) sammanställs 
de ”populäraste” fritidssysselsättningarna bland Sveriges 
13–25-åringar. Idrottsutövandet utgör en sammanhållen ka-
tegori och intar en sjundeplats. Listan toppas av ”lyssna på 
musik” och ”titta på tv eller video”, det vill säga mediekon-
sumtion. Ingen kulturutövande aktivitet finns med på topp-
listan (s. 75–76). Denna presentation följs av en redovisning 
av sådana fritidsaktiviteter som stora andelar unga ”över-
huvudtaget inte prövat på” (s. 76). Till denna kategori hör 
särredovisade aktiviteter för kulturutövning, såsom ”spela 
teater” och ”sjunga i sånggrupp eller kör”. I Arenor för alla 
(2005) redovisas de fritidssysselsättningar som enligt de 
ungas självförståelse betyder mest för dem. Också på denna 
topplista, som toppas av ”umgås med kompisar”, ”lyssna på 
musik”, ”syssla med datorer” och ”festa”, är idrotten, som 
intar en sjundeplats, sammanhållen. Ingen kulturutövande 
aktivitet ryms på listan (s. 32). Vi antar att de i särredovi-
sad form jämförts med idrott som sammanhållen kategori. 
Ung idag (2008) fortsätter traditionen. Olika idrotter blir 
till unga som idrottar. Ungas eget kulturutövande, däremot, 
särredovisas än en gång. I rapportens slutdiskussion förs 
resonemang och görs analyser mot bakgrund av samma 
orättfärdiga uppdelning. Åter kan unga idrotta men inte 
kultura. Rapporten påpekar dock att ”de indikatorer som 
inrapporteras bara visar en del av ungas kulturutövande” 

(s. 149). Här synliggörs ytterligare ett problem, nämligen 
vilka kulturaktiviteter som det ställs frågor om. Därmed är 
också frågan väckt om vilka estetiska uttrycksformer som 
bör höra till kategorin ungas kulturutövande. Med vilka ak-
tiviteter ska kultura definieras och mätas?

Också Statens kulturråd särredovisar i Kulturstatistik 
2002 barns och ungdomars2 kulturutövande (2002, s. 168). 
Vi får därmed ingen samlad bild av hur omfattande barns och 
ungas kulturutövande är. Riksidrottsförbundet, däremot, lik-
som Ungdomsstyrelsens idrottsstudie Unga och förenings-
idrotten (2005), redovisar ungas eget idrottsutövande i både 
sammanhållen och separerad form. I Kulturrådets statistik 
blir problemen mindre eftersom det inte görs någon jämfö-
relse med idrott. Likväl kan en kulturstatistik över ungas 
kulturutövande inte nöja sig med att redovisa ett begränsat 
antal aktiviteter som hör kategorin kultura till. Det förhindrar 
möjligheten att beskriva idrott och kultur som omfattande in-
tressen i ungas liv. Vår genomgång av offentlig statistik över 
ungas fritid visar att man kan idrotta men inte kultura. I bästa 
fall tar sig ”måla, rita, fota” (flickor i årskurs åtta) eller ”spela 
sjunga” (unga män på gymnasiet) in på tio-i-topplistan. Pro-
blematiken gäller dock inte endast våra myndigheters statis-
tik. Den gäller också till stor del universitetens ungdomsfors-
kare. I Skola, fritid, framtid (1993) av Ingrid Jönsson, Mats 
Trondman med flera redovisas i tabellform ungas ”favoritsys-
selsättningar”. Idrotten är sammanhållen. Kulturutövandet är 
särredovisat (s.56). Bjurström, en annan ungdomsforskare, 
gör samma sak i sin avhandling (Bjurström 1997, s. 345–351). 
Det är inte rättfärdigt. Det är inte sannfärdigt. Låt oss försöka 
göra något åt det. 

Att idrotta och att kultura
Fortsättningsvis koncentrerar vi oss på två sammanhålla ka-
tegorier av ungas fritid. Om man kan idrotta så kan man kul-
tura. Följaktligen ska vi visa vad som händer när två samman-
hållna och därmed mer likvärdiga kategorier av idrottare och 
kulturare jämförs. Vi använder enkätdata insamlad av Statis-
tiska centralbyrån på uppdrag av Ungdomsstyrelsen. Data-
materialet avser ett riksrepresentativt urval av 16–25-åringar 
och ger svar på frågor om ungas val av fritidsaktiviteter.3 
Idrottare är alla unga som minst en gång i veckan ägnar sig åt 
någon form av idrott i föreningsregi. Med få undantag är det 
så idrottande definieras i statistiken.4 Till kategorin kulturare 
för vi alla unga som minst en gång i veckan utövar musik, tea-
ter, dans, konst eller skrivande. Vi avgränsar således kultura 
till kulturpolitikens kärna, det vill säga till de uttrycksformer 
som befinner sig i kulturpolitikens brännpunkt. Vi tänker på 
aspekter som offentlig finansiering, kulturinstitutioner, kul-
turjournalistik och kulturpolitisk debatt. 

62 procent av de unga kulturar varje vecka. 25 procent 
gör det någon gång i månaden eller mer sällan. Tretton pro-
cent av de unga kulturar aldrig. Motsvarande andel för de 
som idrottar är 35, 8 och 57 procent.5 En första empirisk 
slutsats är att unga i mycket stor utsträckning ägnar sig åt 

1. Barns huvudsakliga fritid beskrivs i ordalag som ”lek, musik, TV-tittande, serier, böcker samt olika ”aktiviteter” (orga-
niserad kultur-, musik- och idrottsverksamhet)” (1994, s. 77).
2. Barn och ungdomar avser här åldrarna 9–24 år.
3. SCB-materialet har använts som underlag för Mats Trondmans studie Att förstå utsatthet (2008).
4. Undantag finns dock. Trondman (2005) beskriver och analyserar unga som motionerar eller spontanidrottar i egen regi. 
5. Procentandelarna avser ungas utövande av kultur och idrott under det senaste året.
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att kultura. En andra är att andelen unga som kulturar är 
betydligt större än andelen unga som (förenings)idrottar.

Jämförelsen mellan idrottare och kulturare kan problema-
tiseras. För det första jämförs unga idrottare i föreningslivet 
med unga kulturare utan hänsyn taget till organisationsform. 
Detta kan lätt korrigeras. Om vi sammanför föreningsidrot-
tarna med unga som idrottar eller motionerar men inte gör 
det i föreningsregi är nästan sex av tio (58 procent) idrottare. 
En tredje slutsats är att andelen unga idrottare och kulturare 
är relativt jämnstora om ingen hänsyn tas till organisations-
form. Men kanske är det än mer problematiskt. Borde vi ock-
så räkna med de unga som deltar i musik- och kulturskolor? 
Precis som föreningsidrottare deltar de i organiserade sam-
manhang. Dock organiserade av kommunen. Men sker det 
på fritiden? Under tid friställd från vad? Både föreningsidrott 
och musik- och kulturskola är ju tid friställd från obligatorisk 
skola. Eller? Kategorisering är ingen lätt uppgift. 

För det andra bör ungas aktivitetsgrad problematiseras. 
Unga som föreningsidrottar tenderar oftare än unga som kul-
turar att vara aktiva flera gånger i veckan. Så är till exempel 
fallet om fotboll jämförs med teater. Däremot tenderar akti-
vitetsgraden vara mer överensstämmande om fotbollspelare 
jämförs med unga som spelar i musikgrupper. 

För det tredje kanske den empiriska definitionen av kultura 
borde breddas och inkludera aktiviteter som filmproduktion, 
rollspel, hantverk, klädsömnad, (ny-)cirkus och vissa dator-
aktiviteter (till exempel att designa hemsidor eller spel eller 
spela in andras musik). Om definitionen av kultura breddas 
kommer naturligtvis en större andel unga att bli kulturare. 
Borde unga som går på fotboll och gör så kallade tifo ingå? 
Är det i så fall att kultura eller idrotta? Gränsdragningarna är 
avgörande men inte lätta. 

För det fjärde kan vi ha ett tillförlitlighetsproblem med ak-
tiviteten ”skriva”. I det använda materialet tillfrågas de unga 
om de ”skriver” men frågan rymmer inte en specificering om 
vad skrivandet avser. Vi kan alltså inte veta om det gäller 
romaner, noveller, dikter eller dagböcker. Nästan hälften av 
de unga anger att de skriver minst en gång varje vecka. Vår 
bedömning är att denna andel är så hög att den inte endast 
mäter litterärt skrivande. Kanske skriver de också saker som 
har med fackkunskap eller annat att göra? Ska detta skrivan-
de verkligen höra till samlingskategorin kultura? Är detta att 
skriva att betrakta som en kulturyttring i sig själv? Eller mås-
te kulturstatistikens ”skriva” innebära litterära uttrycksfor-
mer? I den enkät som ligger till grund för Ungdomsstyrelsens 
rapport Unga och föreningsidrotten (2005) anger knappt var 
femte ung att de ägnar sig åt att skriva dagbok, dikt, novell el-
ler roman varje vecka eller oftare. I detta senare material hör 
de svarande dock till en yngre ålderskategori (13–20 år). Men 
kanske är det fler unga vuxna som ägnar sig åt litterärt skri-
vande än tonåringar? Eller skriver fler tonåringar dagböcker? 
Som nu är fallet tycks oss statistiken alltför begränsad och 
olikartad för att hantera svårigheter som dessa. 

Unga som kulturar
68 procent av de unga kvinnorna kulturar. Bland unga män 
är det 54 procent. Knappt var tionde ung kvinna gör det ald-

rig. Detsamma gäller i stort sett var femte ung man. Knappt 
var fjärde ung kvinna och 28 procent av de unga männen 
kulturar en gång i månaden eller mer sällan. En fjärde em-
pirisk slutsats är att unga kvinnor kulturar i betydligt större 
utsträckning än unga män. Samtidigt är det viktigt att be-
tona att drygt hälften av de unga männen kulturar. 

Andelen unga som kulturar är hög både bland unga med 
ursprung i arbetar- och högre tjänstemannahem. 71 procent 
av de unga kvinnor som växer upp i ett arbetarhem kulturar. 
Bland unga kvinnor från högre tjänstemannahem är det 78 
procent. Motsvarande andel för unga män är 51 (arbetare) 
respektive 59 procent (högre tjänstemän). En sjätte empi-
risk slutsats är att könsskillnader tenderar att vara betydligt 
större än socioekonomiska skillnader bland unga som kul-
turar. Men drygt hälften av unga män i arbetarhem kulturar 
minst en gång i veckan.6 

Också de ungas ålder är en viktig faktor. Bland 16-åring-
ar kulturar 78 procent. Bland 17-åringar är det 72 procent. 
Detsamma gäller 65 procent av 18-åringar. Därefter, i in-
tervallet 19–25 år, varierar andelarna mellan 53 och 57 pro-
cent. En sjunde empirisk slutsats är att andelen unga som 
kulturar sjunker påtagligt från årskurs nio till åldern för 
avslutad gymnasieskola men stabiliseras sedan under hela 
den åldersfas som kan kallas unga vuxna. Drygt hälften av 
unga vuxna (19–25 år) kulturar.7 

Kultura och idrotta
Hur ser relationen ut mellan unga som idrottar respektive 
kulturar? Sextiosex procent av unga som idrottar i fören-
ingsregi minst en gång i veckan kulturar också lika ofta. 
Bland unga som aldrig idrottar är 60 procent kulturare. 
Motsatsen, det vill säga idrottare som aldrig kulturar, utgör 
10 procent. Femton procent av de unga varken idrottar el-
ler kulturar. En åttonde empirisk slutsats är att unga i stor 
utsträckning ägnar sig åt både idrott och kultur. En nion-
de slutsats är att det finns en större andel kulturare bland 
idrottare än idrottare bland kulturare. Med andra ord tycks 
idrottare vara mer intresserade av att kultura än kulturare 
är av att idrotta.

Idrott, kultur och lokalt fritidsutbud
Osynliggörandet av unga kvinnors men också unga mäns 
kulturande avslöjar brister i hur vi konstruerar statistiska ka-
tegorier och analyserar dem. Vi tycks vara omedvetet fång-
ade i hur våra offentliga institutioner tänker (Douglas 1986) 
kring ungas fritid. Konsekvenserna av detta tänkande blir 
att vi alltför oreflekterat reproducerar en statistik som inte 
särskilt sannfärdigt och därmed orättfärdigt speglar ungas, 
särskilt unga kvinnors, verklighet. Det är inte orimligt att 
det får konsekvenser utanför statistikens representationer 
av verkligheten. Ett empiriskt exempel. Om vi definierar 
ungas upplevelser av lokalt fritidsutbud med påståendet ”det 
finns väldigt mycket att göra” finner vi att en större andel 
idrottare (48 procent) än kulturare (31 procent) tycker det. 
Och omvänt: nästan var femte kulturare finner det lokala 
utbudet ”ganska” eller ”väldigt litet”. Motsvarande andel 
för idrottare är 7 procent. En sista empirisk slutsats är att 

6. Dessa procentandelar är beräknade på faderns yrke. Om moderns yrke används är utfallen mycket likartade. 
7. Det bör påpekas att denna slutsats bygger på en tvärsnitts- och inte en longitudinell studie.
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kulturare i jämförelse med idrottare i betydligt större ut-
sträckning upplever ett begränsat än ett omfattande lokalt 
fritidsutbud. Och detta trots att andelen kulturare inte är 
mindre, snarare större, än andelen idrottare. Det verkar som 
unga kulturare känner sig mindre integrerade och delaktiga 
i det lokala utbudet av fritid än idrottare. Det har dock inte 
hindrat unga kvinnor från att kultura. Men kanske har den 
bristfälliga konstruktionen av statistiska kategorier bidragit 
till att lokala möjlighetsstrukturer för fritid upplevs som – 
eller faktiskt är – mer begränsade i utbud och resurser för 
kulturare än idrottare. 

Till sist
Vi inledde med tre citat. Litteraturvetaren Kenneth Burke 
upplyser läsaren om att det alltid finns ”ett sätt att se” och 
därmed ”ett sätt att inte se”. Antropologen Daniel Miller vill 
göra oss uppmärksamma på att ”kategorier skapar antagan-
den”. Lasse Kinch, idrottsjournalisten, påminner idrottare 
om att statistik över idrottsprestationer ”är till för att bry-
tas”. Lag och individer som förlorar kan åter vinna. Kultur-

statistiken behöver ses över. Den behöver förändras när det 
gäller det sätt på vilket data samlas in, redovisas och ana-
lyseras. Den behöver, som sagt, bli betydligt mer rätt- och 
sannfärdig. Den behöver därtill bli mer mångdimensionell. 
Vi kan inte stanna vid att analysera sammanhållna katego-
rier. Vi måste också särredovisa och förstå att, som ett ex-
empel, teater (drama) inte är detsamma som teater (revy). Vi 
måste också ställa frågor som möjliggör bättre jämförelse 
mellan olika datainsamlingar. Därtill bör inte kunskapen 
om ungas fritid reduceras till en fråga om val av aktivitet. 
Vi bör också intressera oss för den mening och de erfaren-
heter aktiviteter bär och ger upphov till. Hur stor del av våra 
identiteter är vår fritid? Vad betyder idrott och kultur i våra 
liv? Och: vilka betydelser har vår fritid inte bara för vårt 
eget välbefinnande utan för allt det som gör ett mångkultu-
rellt samhälle möjligt? Också unga kvinnors fritid behöver 
synliggöras. De som idrottar och kulturar måste ges samma 
villkor och förutsättningar. Ett sådant jämställdhetsarbete 
måste börja med frågan om hur vi konstruerar statistiska 
kategorier. ■
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