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Russinen i kakan

5

Russinen i kakan - Snabba fakta om undersökning
Tre av fyra (75 %) anser att en person blir mer intressant om de har ett intresse - unga män 88 %, unga kvinnor 84 %. Var tredje person har ändrat sin
uppfattning om en person efter att hen fått reda på dennes intresse. 60 % av dessa har blivit mer positivt inställda.
Varannan kvinna tycker att gemensamma intressen är viktigt i valet av partner - fyra av tio i hela befolkningen.
Vi lägger i snitt 27 timmar/månad och 1 012 kr/månad på våra intressen. Om vi hade oändligt med tid och pengar skulle 73 % ägnat sig mer åt sitt intresse,
och då framförallt resa. Män i åldern mellan 50 och 64 lägger mest, i snitt 1 409 kr per månad. Kvinnor i samma åldersgrupp lägger i snitt 858 kr per månad,
alltså 60 % av männens utlägg.
Vi utöver framförallt våra intressen i praktiken. Därefter lär vi oss mer via internet, köper saker och träffar andra. En av fem läser tidningar om intresset bland män och kvinnor över 50 är denna andel drygt 25 %. Hos denna grupp är det också viktigare att träffa andra med samma intresse (25 %).
Vi har i snitt sex intressen. Antalet intressen stiger med åldern. Boende i våra storstadsområden - Stockholm, Göteborg och Malmö - har något fler
intressen. Boende i Småland och öarna samt östra Mellansverige har något färre. En av tre svenskar skulle vilja fler intressen, men 50 % känner sig nöjda.
Vid sidan av våra relationer är tidningar och reportage en viktig kanal till nya intressen. För kvinnor och äldre är denna kanal vanligare (25 % resp. 26 %).
För unga, framförallt unga män, är internet en viktigare kanal (31 %, resp 34 %).
Våra främsta CV-intressen är hälsa och friskvård: 21 %, ekonomi, aktier och fonder: 17 %, litteratur, skrivande och läsningar: 17 %, politik, näringsliv
och samhälle: 15 %, friluftsliv och äventyr: 15 %.
En av tio uppger att de har något eller några intressen som de undviker att prata om med andra. Män har något större benägenhet att undanhålla
intressen (12 %), ännu tydligare är detta bland unga män, där en av fyra säger att de har intressen som de inte vill prata så mycket om.
En av tre har känt att de vid något tillfälle fått försvara det intresse de har, extra vanligt är detta bland unga (51 %). Mest vanligt är detta för de som spelar
dator- och tv-spel och i gruppen unga män är denna andel så hög som 41 %.
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“Jag är intresserad –
därför är jag intressant”
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Berätta om ditt intresse och väck omvärldens för dig
Anser du att en person blir mer intressant om hen
har ett intresse?

Tre av fyra svenskar (75 %) anser att en person blir mer intressant om
de har ett intresse. Unga män värderar intressen ännu högre, 88 % av
män mellan 18 och 29 har svarat att en person blir mer intressanta om de
har ett intresse. Detsamma gäller unga kvinnor (84 %).

Totalt:
Ja: 62 %
Ja, om jag delar det: 14 %
Nej: 15
Tveksam, vet ej: 9 %
Hur viktigt är/var gemensamma intressen i ditt val
av partner?

Gemensamma intressen leder kvinnor till drömprinsen
Fyra av tio svenskar tycker att gemensamma intressen är viktigt i valet
av partner. För kvinnor är detta extra viktigt (49 %).
Var tredje svensk har ändrat sin uppfattning om en person efter att hen
fått reda på dennes intresse. 60 % av dessa har blivit mer positivt inställda.

Totalt:
Inte viktigt: 52 %
Viktigt: 44 %

Män
Inte viktigt: 56 %
Viktigt: 38 %

Kvinnor
Inte viktigt: 46 %
Viktigt: 49 %

Har du någonsin ändrat din uppfattning om en person
efter att du fått reda på vad hen har för intresse?
Totalt
Ja: 33 %
Nej: 47 %
Tveksam: 20 %

Män
Ja: 34 %
Nej: 50 %
Tveksam: 17 %

Kvinnor
Ja: 32 %
Nej: 45 %
Tveksam: 23 %

Om ja, på vilket sätt har din uppfattning ändrats?
Totalt:
Blivit mer positivt inställd: 59 %
Blivit mer negativt inställd: 23 %
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Resa

Lyssna på musik
Mat

Läsning
9

Intressen som förgyller vardagen toppar listan
Topp 10

Svenskarnas största intressen är vardagliga. Mellan 30 och 38 % av
respondenterna anger lyssna på musik, läsa, resa, se på film och
TV och laga mat som sina intressen.
Mellan 20 och 25 % av svenskarna gillar också vin och öl, korsord och
sudoku, restaurangbesök, blommor och odling, hälsa och friskvård
och bakning.
När frågan ställs om vilket som är svenskarnas allra största intresse
- med bara ett möjligt svarsalternativ - är det läsning, resande, datoroch tv-spel, fotboll och mat som toppar listan.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lyssna på musik: 38 %
Litteratur, läsning och skrivande: 37 %
Resa: 36 %
Film: 34 %
Mat – matlagning och enskilda matvaror: 31 %
TV: 30 %
Vin, öl och annan dryck: 25 %
Korsord och sudoku: 23 %
Restaurangbesök: 23 %
9. Blommor och odling: 22 %
Hälsa och friskvård: 22 %
10. Bakning: 21 %
Allra största intressen
1.
2.
3.
4.
5.

Litteratur, läsande och skrivande: 6 %
Resa: 5 %
Dator- och tv-spel: 4 %
Fotboll: 4 %
Mat – matlagning och enskilda matvaror: 4 %

Svenskarnas största intressen
Lyssna#på#musik#
Li6eratur,#läsning#och#skrivande#
Resa#
Film###
Mat#F#matlagning#och#enskilda#matvaror#
TV#
Vin,#öl#och#annan#dryck#
Restaurangbesök##
Korsord#och#sudoku#
Hälsa#och#friskvård##
Blommor#och#odling##
Bakning###
FriluOsliv#och#äventyr##
DatorF#och#tvFspel##
PoliRk,#näringsliv#och#samhälle#
Löpning\jogging###
Husdjur#
Natur#och#djurliv#
Historia#
Teknik#och#datorer##
Skidåkning#
Fotboll##
Styrketräning##
Snickra,#måla#och#bygga#
Ekonomi,#akRer#och#fonder##
Inredning##
Bloggar#och#sociala#medier##
Se#på#och#läsa#om#sport#
Foto##
Andra#kulturer##
Shopping##
Cykling#
Sömnad,#handarbete#och#pyssel###
Mode#och#sRl##
Konst,#anRkt#och#möbler##
Miljö,#ekologi#och#energisparande##
Teater#och#opera##

38#
37#
36#
34#
31#
30#
25#
23#
23#
22#
22#
21#
20#
20#
20#
18#
18#
18#
17#
16#
15#
15#
15#
15#
15#
14#
14#
14#
14#
14#
13#
13#
13#
13#
13#
13#
13#

Spela#musik#och#sjunga#

12#

Vetenskap#och#astronomi##

11#

Jakt#och#ﬁske#

9#

Gruppträning#

9#

Ishockey#

9#

Båtliv#och#båtsport#

8#

Viktminskning#

8#

Golf##

8#

Annat,#vad?##

7#

Nya#bilar##

7#

Dans#

7#

Måla#och#teckna#

7#

SläkQorskning##

7#

Motorsport###

6#

Skönhet##

6#

MeditaSon,#andlighet#och#alternaSvmedicin##

6#

Gamla#bilar##

6#

Religion##

6#

Yoga##

5#

Simning#

5#

Husbil#och#husvagn#

5#

Ridning#

4#

Innebandy##

4#

Trav#och#galopp##

4#

FriidroY#

4#

Kändisar,#idoler,#fandoms#och#kungligheter#

3#

Astrologi###

3#

Handboll##

3#

Nya#motorcyklar###

3#

Traktorer,#maskiner#och#lastbilar#

3#

Gamla#motorcyklar##

3#

UthållighetsidroY#

2#

Basket###
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1#

Tveksam,#vet#ej##

0#

Har#inget#intresse##

0#

Spaningar

12

Manliga och kvinnliga intressen består
Även om det finns många intressen som går igen hos många så är det tydligt att
män och kvinnors intressen skiljer sig åt. De klassiska, stereotypa dragen går igen
när man frågar svenskarna vad de ägnar sig åt på fritiden.
Det är också tydligt att intresset betyder olika saker för män och kvinnor, framförallt
bland unga män och kvinnor. Det blir extra tydligt vid frågor om varför man väljer att
ha specifika intressen och hur man väljer att undanhålla eller visa att man har vissa
intressen.

Unga allt mer intresserade av politik
Intresset för politik ser ut att öka igen bland befolkningen, efter att ett antal generationer
haft och har ett relativt lågt intresse för detta. Män framhåller mer ofta sitt intresse för
politik, näringsliv och samhälle än kvinnor. Det finns också tecken på att kvinnor aktivt
undanhåller att berätta om sitt intresse för politik, näringsliv och samhälle.
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Hemma bra men resa bort är bäst

Många av de stora kulturella intressena som svenskarna gillar utförs i hemmet
- matlagning, läsning, film, musik och TV-tittande. Restaurangbesök och
besök till teatrar kommer längre ner.
Vårt hem är också viktigt för oss när vi ser till intressen för inredning samt
byggande, snickrande och målande. Detta kan tänkas bero på vårt klimat
och den relativa glesbefolkningen som råder i landet.
En reaktion på detta kan dock vara det faktum att svenskarna i stor
utsträckning drömmer om att resa - länge, obegränsat och mycket.
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Unga killar gillar, men måste
försvara, sitt spelintresse
Intresset “dator- och tv-spel” sticker ut som det intresse som många har
ljugit om, som många känner att de måste försvara och som många
undviker att prata om att de ägnar sig åt.
Undersökningen ger även indikationer om att de som i större utsträckning
utövar sitt intresse genom att interagera via internet - via forum, bloggar
och chattar - även är den grupp som också bråkar med sin partner, familj
eller vänner.
Det är framförallt unga killar som anger att deras intresse är dator- och tvspelande och evenemang som ex. Dreamhack samlar regelbundet enorma
mängder unga. Spelande har också blivit sport, det utvecklas fixstjärnor
och det går att följa turneringar via nätet.

Intressen enar och stärks av ifrågasättande
Det finns även andra intressen som respondenterna upplever att de måste
försvara. Det går att spekulera i att det kan vara den sociala
samhörigheten inom ett intresse som indirekt blir starkare om det finns en
omvärld som ifrågasätter det.
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Fotboll matchas av friluftsliv och
toppas av läsningen
När man tittar på TV och i tidningar är det lätt att få intrycket att fotboll
intresserar enormt många svenskar. Men enligt undersökningen anger endast
15 % av svenskarna att de är intresserade av fotboll. Minst tjugo andra
intressen är större och intressen som skidåkning, friluftsliv och äventyr ligger
på ungefär samma nivå som fotboll.
Bland förstahandsintressena får dock fotbollen en revansch där den delar
tredjeplatsen med mat och datorspelande, efter läsning och resor.
Läsintresset går genom hela livet och här har tidskrifterna en viktig roll att
spela - då de ger läsarna en möjlighet att förena läsandet med sina andra
intressen. Sammantaget borde SVT verkligen ställa sig frågan om inte Babel
skulle få byta plats med Sportnytt i tablån.
Även om intresset för de utomhusaktiviteter som nämndes ovan är stor (runt
15 %) är vi generellt mer intresserade av aktiviteter som vi kan utföra inomhus.
Detta kan både vara en konsekvens av våra årstider och våra traditioner.
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Tidskriftsläsarna
17

Tidskriften har en given plats på resan och i hemmet
De intressen som är extra starka bland tidskriftsläsarna

Tidskriftsläsarna har ett stort intresse för resor och
matlagning och dessa intressegrupper är också
de som gärna visar att det har just de intressena
genom att låta magasinen ligga framme.
De ägnar sig åt sitt intresse framförallt för att lära
sig nya saker. Tidskrifterna har också fått dem att
få upp ögonen för ett nytt intresse.
Undersökningen visar även att gruppen i mindre
utsträckning än andra skulle vilja livnära sig på sitt
intresse, de avstår mer sällan från att umgås med
familj och vänner för att kunna ägna sig åt sitt
intresse och det är mycket sällan som de bråkar
om sitt intresse med sin partner/familj eller vänner.

Resa (43 %)
Mat - matlagning och enskilda matvaror (40 %)
Blommor och odling (29 %)
Korsord och sudoku (28 %)
Restaurangbesök (28 %)
Intressegrupper som visar sitt intresse genom
Hälsa och friskvård (27 %)
att låta magasin och tidningar ligga framme
Politik näringsliv och samhälle (24 %)
Inredning (22 %)
Resa (45 %)
Ekonomi aktier och fonder (21 %)
Mat - matlagning och enskilda matvaror (41 %)
Historia (21 %)
Restaurangbesök (31 %)
Konst antikt och möbler (17 %)
Hälsa och friskvård (30 %)
Mode och stil (17 %)
Inredning (27 %)
Viktminskning (12 %)
Bakning (28 %)
Trav och galopp (7 %)
Miljö, ekologi och energisparande (25 %)
Shopping (24 %)
Mode och stil (24 %)
Bloggar och sociala medier (24 %)
Konst, antikt och möbler (24 %)
Historia (23 %)
Natur och djurliv (23 %)
Teater och opera (19 %)
Viktminskning (14 %)
Skönhet (12 %)
Gamla bilar (10 %)
Astrologi (6 %)
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Om vi hade obegränsat
med tid och pengar…
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…skulle vi resa, men också odla, golfa, rida, spela dator…
Om det inte fanns några tidsmässiga eller ekonomiska begränsningar skulle 73 % av
svenskarna ägna mer tid åt sina intressen, framförallt unga.
22 % av svenskarna skulle resa (27 % av kvinnorna) och 4 % skulle ägna sig åt friluftsliv och
äventyr. 3 % skulle ägna sig åt litteratur och musik - kan detta möjligt vara drömmar om
karriärer som författare och musiker?
6 % av män över 50 skulle spela mer golf. Lika många i gruppen skulle ägna sig åt gamla bilar.
7 % av äldre kvinnor skulle lägga mer tid på blommor och odling och 8 % av unga män skulle
ägna sig åt att spela dator- eller tv-spel. 8 % av unga tjejer skulle ägna sig åt hästar och
ridning och 5 % av kvinnor mellan 30 och 49 skulle sy, handarbeta och pyssla.
I norra Sverige och norra Mellansverige skulle invånarna jaga och fiska. Boende i Norra
Mellansverige skulle även spendera mer tid med sin husbil/husvagn och förkovra sig i
vetenskap och astronomi. I östra Mellansverige finns en stor längtan efter mer sömnad,
handarbete och pyssel medan man i Stockholm gärna hade cyklat och fotat mer.
I Västsverige lockar mer fotboll och Göteborgsområdet hade man gärna ägnat sig mer åt hälsa
och friskvård samt natur och djurliv. I Småland och på öarna är det det praktiska som lockar snickeri, målning och byggande men även traktorer, maskiner och lastbilar.
I Sydsverige hade de boende gärna tränat mer gruppträning och simmat, medan man i
Malmöområdet gärna cyklat mer och lärt sig mer om historia, miljö, ekologi och
energisparande men även teknik och datorer.
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Topp 3
1.
2.
3.

Resa: 22 %
Friluftsliv och äventyr: 4 %
Litteratur, läsning och skrivande: 3 %
Spela musik och sjunga: 3 %

Män
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Topp 10

Datorer, fotboll och golf
- när männen själva får välja

Bland mäns största intressen återfinns musik och film,
intressen som även många kvinnor har. De intressen som
män, i större utsträckning än kvinnor, har är vin, öl och annan
dryck, dator- och tv-spel, teknik och datorer och politik,
näringsliv och samhälle.
När män ombeds ange vilket enskilt intresse som är deras allra
största är det dator- och tv-spel och fotboll som toppar listan.
Ser man till det som intresserar män i mycket stor utsträckning
än kvinnor sticker jakt och fiske och bilar och motorsport samt
teknik och datorer ut.
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Allra största intressen - ett svar

1.
Dator- och tv-spel: 6 %
Lyssna på musik: 39 %
2.
Fotboll: 6 %
Film: 36 %
3.
Golf: 4 %
Vin, öl och annan dryck: 31 %
4.
Jakt och fiske: 4 %
Resa: 30 %
5.
Spela musik och sjunga: 4 %
Dator- och tv-spel: 29 %, TV: 29 %
6.
Teknik och datorer: 4 %
Teknik och datorer: 27 %
Politik, näringsliv och samhälle: 25 %
Mat – matlagning och enskilda matvaror: 25 %
Litteratur, läsning och skrivande: 25 %
8.
Fotboll: 23 %
9.
Ekonomi, aktier och fonder: 21 %
Historia: 21 %
10. Se på och läsa om sport: 20 %
Snickra, måla och bygga: 20 %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intressen om män har, i större utsträckning än kvinnor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vin, öl och annan dryck: 31 % (20 %)
Dator och tv-spel: 29 % (12 %)
Teknik och datorer: 27 % (5 %)
Politik, näringsliv och samhälle: 25 % (15 %)
Fotboll: 23 % (7 %)
Ekonomi, aktier och fonder: 21 % (8 %)
Historia: 21 % (12 %)
Se på och läsa om sport: 20 % (9 %)
Snickra, måla och bygga: 20 % (10 %)
Vetenskap och astronomi: 17 % (6 %)
Cykling: 15 % (11 %)
Jakt och fiske: 15 % (3 %)
Ishockey: 13 % (5 %)
Fet stil markerar intressen med stor
Gamla bilar: 10 % (2 %)
skillnad mellan män och kvinnor.
Motorsport: 10 % (2 %)

Kvinnor
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Böcker, resor och blommor - kvinnornas favoriter
Intressen om kvinnor har, i större utsträckning än män

Topp 10

Kvinnor älskar att läsa och resa. Det är
tydligt både när kvinnor ombeds att
välja ett enskilt intresse och när man
ser till en jämförelse med mäns
intressen.
Stora kvinnliga intressen är även mat,
bakning, hälsa, husdjur, korsord och
pyssel.
Ser man till det som intresserar
kvinnor, mer än män, sticker sömnad,
mode, shopping, skönhet, yoga, ridning
och kändisar ut.

1.
2.
3.

Litteratur, läsning och skrivande: 49 %
Resa: 44 %
Lyssna på musik: 38 %
Mat – matlagning och enskilda matvaror: 38 %
4.
Blommor och odling: 35 %
5.
Bakning: 34 %
6.
Film: 32 %
TV: 32 %
Hälsa och friskvård: 32 %
7.
Korsord och sudoku: 31 %
8.
Restaurangbesök: 27 %
9.
Sömnad, handarbete och pyssel: 26 %
10. Husdjur: 25 %
Allra största intressen - ett svar
1.
2.
3.
4.
5.

Litteratur, läsning och skrivande: 9 %
Resa: 7 %
Blommor och odling: 6 %
Husdjur: 5 %
Mat – matlagning och enskilda matvaror: 5 %
Sömnad, handarbete och pyssel: 5 %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Litteratur, läsning och skrivande: 49 % (25 %)
Resa: 44 % (30 %)
Mat – matlagning och enskilda matvaror: 38 % (25 %)
Blommor och odling: 35 % (10 %)
Restaurangbesök: 27 % (18 %)
Bakning: 34 % (9 %)
Hälsa och friskvård: 32 % (12 %)
Korsord och sudoku: 31 % (14 %)
Sömnad, handarbete och pyssel: 26 % (1 %)
Husdjur: 25 % (10 %)
Inredning: 22 % (7 %)
Mode och stil: 21 % (5 %)
Shopping: 21 % (4 %)
Natur och djurliv: 21 % (14 %)
Teater och opera: 18 % (8 %)
Konst, antikt och möbler: 16 % (9 %)
Gruppträning: 15 % (4 %)
Dans: 11 % (4 %)
Viktminskning: 11 % (5 %)
Måla och teckna: 10 % (3 %)
Skönhet: 10 % (1 %)
Meditation, andlighet och alternativmedicin: 9 % (2 %)
Yoga: 8 % (1 %)
Ridning: 7 % (1 %)
Simning: 7 % (3 %)
Kändisar, idoler, fandoms och kungligheter: 6 % (1 %)

Fet stil markerar intressen med stor skillnad mellan kvinnor och män.
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Män & kvinnor
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Soffhäng och skogsjogging är gemensamma favoriter

Samtidigt som det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors
intressen finns det flera intressen som attraherar båda könen. Flera
av dessa står sig också starka genom hela livet.
Den grupp som attraherar flest omfattar intressen som ryms i
vardagen - musik, film och TV.
Därefter följer dock en grupp som omfattar fritidsaktiviteter
kopplade till motion - friluftsliv och äventyr, löpning/jogging,
skidåkning och styrketräning.
Många av dessa intressen kan enkelt utövas tillsammans med
familjen eller vänner, och har ofta låga inträdeströsklar.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lyssna på musik: 38 % (män: 39, kvinnor: 38)
Film: 34 % (män: 36, kvinnor: 32 )
TV: 30 % (män: 29, kvinnor: 32)
Friluftsliv och äventyr: 20 % (män: 19, kvinnor: 22)
Löpning/jogging: 18 % (män: 18, kvinnor: 17)
Skidåkning: 15 % (män: 15, kvinnor: 15)
Styrketräning: 15 % (män: 15, kvinnor: 14)
Andra kulturer: 14 % (män: 13, kvinnor: 14)
Foto: 14 % (män: 13, kvinnor: 15)
Miljö, ekologi och energisparande: 13 % (män: 11, kvinnor: 14)
Spela musik och sjunga: 12 % (män: 12, kvinnor: 11)
Släktforskning: 7 % (män: 7, kvinnor: 6)
Religion: 6 % (män: 6, kvinnor: 7)
Husbil och husvagn: 5 % (män: 5, kvinnor: 4)
Handboll: 3 % (män: 4, kvinnor: 3)
Uthållighetsidrott: 2 % (män: 2, kvinnor: 2)

Äldre
Unga
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Generationstillhörighet styr våra intressen
Våra unga (18-29 år) fem största intressen är lyssna på musik (56 %), film (50 %), dator- och tv-spel (40 %), litteratur, läsning och skrivande
(38 %) och mat (36 %)

·

Unga män har särskilt stort intresse för dator- och tv-spel, teknik och datorer och styrketräning. Unga kvinnor har särskilt stort intresse
för bakning, sociala medier, foto, husdjur, idoler, löpning, mode, shopping, skönhet, yoga och måla/teckna.

Mellan 30 och 49 år ger familjelivet ett tydligt avtryck och bland våra huvudsakliga intressen har nu resande och TV tagit plats - topp fem är nu
film (39 %), lyssna på musik (35 %), resa (34 %), litteratur, läsning och skrivande (32 %), mat samt TV (29 %).

· För männen i ålderskategorin har man framförallt ett större intresse för film, samtidigt som kvinnor i större utsträckning intresserar sig för
inredning och löpning/jogging.
När vi passerat 50, just innan pensionen, är barnen större och våra intressen förändras igen - reseintresset ökar och blommor och odling
gör intåg bland topp fem, som nu är; resa (39 %), litteratur, läsning och skrivande (38 %), lyssna på musik (33 %), mat samt TV (30 %) och
blommor och odling (29 %).

· Männen får ett allt större intresse för vin, öl och annan dryck samt snickrande, samtidigt som kvinnornas intresse för läsning, korsord
och blommor och odling ökar.
Efter pensionen gör korsorden ett riktigt intåg bland våra intressen och når toppen tillsammans med läsandet, topp fem är nu; litteratur,
läsning och skrivande samt korsord och sudoku (45 %), resa (42 %), TV (34 %), blommor och odling, mat samt lyssna på musik (32 %), politik,
näringsliv och samhälle: 28 %.

· Männens intresse för politik, ekonomi och snickrande utmärker sig, kvinnornas intresse för läsning och korsord fortsätter att öka.
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Norr

Söder

29

Ett avlångt land ger stor intressebredd
I norra Sverige frodas intresset för utomhusaktiviteter. Jämfört med Sverigesnittet har de ett större intresse för skidåkning, friluftsliv och äventyr,
löpning/jogging, jakt och fiske och ishockey. Det är också möjligt att de långa mörka vintrarna ligger bakom ett större intresse för astrologi. Bland de
allra största intressena sticker dock jakt och fiske ut.
När vi åker något längre söder ut (norra Mellansverige) växer intressen runt motorer. Här har man ett betydligt större intresse för nya motorcyklar
och traktorer, maskiner och lastbilar. Även uthållighetsidrott tar en tydligt plats här - kan var eftersom det är här som utmaningar som Vasaloppet
och Vansbrosimningen har sin hemvist. Även här sticker det stora intresset för jakt och fiske ut.
I regionen norr, väster och söder om Stockholm (östra Mellansverige) ger närheten till hav och sjö, men även goda jaktmarker sitt avtryck. Här har man
ett större intresse för jakt och fiske och båtliv och båtsport. Båtliv och båtsport är också stort när respondenterna får ange sitt allra största intresse.
Intressant är även att de gamla fordonen verkar ha sina fantaster i den här regionen. När vi kommer in i Stockholm får friluftsliv och fordon stå tillbaka
för de många kulturella och samhällsrelaterade intressena. Viktminskning sticker också ut som mer vanligt som allra största intresse bland
stockholmarna.
Strax väster ut, i Västsverige bor husvagns- och husbilsfantasterna. Här är det också fler som är intresserade av simning och hälsa och friskvård.
I Västsverige lägger man i snitt störst månadssumma på sitt intresse. Göteborgarna å andra sidan läser, går på restaurang och diskuterar politik de har Sveriges största intresse för politik. I tillägg dyker intressen som andlighet och alternativmedicin, meditation och vetenskap upp bland
Göteborgarnas allra största intressen.
I Småland och på Öland och Gotland är många intresserade av ishockey, fordon och snickeri, men inte så intresserade av teater och
restaurangbesök.
I Sydsverige är det fler som intresserar sig för husdjur, natur och djurliv, men även flera andra sporter som golf och friidrott. I Malmöområdet är det
läsning, blommor och odling men även bakning som är de stora intressena. Många gillar också att cykla.
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Antal, tid och pengar
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Har vi många vill vi har fler

Hur många olika intressen har du?
Totalt
10 eller fler: 21 %
3-5: 52 %

21 procent svenskar anger att de har tio eller fler intressen. Samtidigt anger
52 % av svenskarna att de har 3-5 intressen. Medelvärdet för befolkningen är
sex intressen. Antalet intressen stiger med åldern. Boende i våra
storstadsområden - Stockholm, Göteborg och Malmö - har något fler intressen.
Boende i Småland och öarna samt östra Mellansverige har något färre.

Storstadsbor suktar efter fler intressen

18-29 år
10 eller fler: 20 %
3-5: 41 %

30-49 år
10 eller fler: 17 %
3-5: 45 %

50-64 år
10 eller fler: 23 %
3-5: 44 %

65-80 år
10 eller fler: 29 %
3-5: 39 %

Skulle du vilja ha fler intressen?

En av tre svenskar skulle vilja fler intressen, men 50 % känner sig nöjda.
Det är framförallt yngre och boende i Stockholm och Göteborg som hungrar
efter fler intressen. Äldre och boende i Småland och på öarna känner sig nöjda.
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Totalt
Ja: 27 %
Nej: 50 %
Tveksam, vet ej: 23 %

18-29 år
Ja: 44 %
Nej: 36 %
Tveksam, vet ej: 20 %

65-80 år
Ja: 11 %
Nej: 63 %
Tveksam, vet ej: 25 %

Stockholm
Ja: 33 %
Nej: 44 %
Tveksam, vet ej: 22 %

Göteborg
Ja: 38 %
Nej: 39 %
Tveksam, vet ej: 23 %

Småland och öarna
Ja: 23 %
Nej: 58 %
Tveksam, vet ej: 19 %

Hur länge har vi haft vårt största intresse?

Stor lojalitet till våra
intressen

65-80 år
Totalt
10-mer än 20 år: 73 % 10-mer än 20 år: 83 %
Mer än 20 år: 74%
Mer än 20 år: 55%
Hur mycket tid ägnar du åt ditt intresse?

Våra stora intressen följer med oss över lång tid. 55 % av
svenskarna har haft sitt största intresse i över 20 år och
73 % i över tio år. Andelen som har haft sitt största intresse i
över 20 år stiger med åldern.
Medelvärdet för de som regelbundet ägnar sig åt sitt
intresse är 53 minuter om dagen eller 27 timmar per
månad. Ungefär en av tre svenskar ägnar sig åt sitt intresse
under några timmar per vecka, 44 % lägger någon eller några
timmar per dag på sitt intresse. Unga lägger mer tid, när vi
passerar 30 går tidsmängden ner. Beteendet blir mer och mer
säsongsbetonat i takt med att åldern stiger.

Mäns intressen kostar mer än kvinnors
Befolkningen lägger i snitt 1012 kr per månad på sitt
intresse. Män lägger 20 % mer än kvinnor - 1120 kr jfr.
med 906 kr. 34 % av svenskarna lägger 101-500 kr per
månad.
Män i åldern mellan 50 och 64 lägger mest, i snitt 1 409 kr
per månad. Kvinnor i samma åldersgrupp lägger i snitt
858 kr per månad, alltså 60 % av männens utlägg.

Totalt
Några timmar per vecka: 28 %
Någon timme per dag: 22 %
Några timmar per dag: 22 %
Vissa årstider/säsonger: 12 %
18-29 år
Några timmar per vecka: 25 %
Någon timme per dag: 23 %
Några timmar per dag: 33 %
Vissa årstider/säsonger: 12 %

30-49 år
Några timmar per vecka: 32 %
Någon timme per dag: 22 %
Några timmar per dag: 18 %
Vissa årstider/säsonger: 9 %

50-64 år
Några timmar per vecka: 29 %
Någon timme per dag: 23 %
Några timmar per dag: 18 %
Vissa årstider/säsonger: 16 %

65-80 år
Några timmar per vecka: 22 %
Någon timme per dag: 22 %
Några timmar per dag: 25 %
Vissa årstider/säsonger: 19 %

Hur mycket pengar lägger du på ditt intresse? (per månad)
Totalt
<100 kr: 12 %
101-500 kr: 34%
501-1000 kr: 19 %
1000-2000 kr: 12 %
över 5000 kr: 4 %
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Män
<100 kr: 9 %
101-500 kr: 32 %
501-1000 kr: 21 %
1000-2000 kr: 15 %
över 5000 kr: 4 %

Kvinnor
<100 kr: 15 %
101-500 kr: 36 %
501-1000 kr: 17 %
1000-2000 kr: 9 %
över 5000 kr: 3 %

Män, 50-64 år
<100 kr: 7 %
101-500 kr: 28 %
501-1000 kr: 23 %
1000-2000 kr: 17 %
över 5000 kr: 6 %

Intressenas plats
i våra liv
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Våra intressen får oss att må bra och utvecklas

Vi ägnar oss åt våra intressen för att må bra, framförallt psykiskt men även fysiskt. Detta är
extra viktigt för kvinnor (psykiskt bra: 69 %, fysiskt bra: 45 %). Det fysiska välbefinnandet är allra
viktigt för kvinnor 30-49 år (48 %).
Intresset ger oss också en känsla av utveckling och drygt var tredje svensk ser att “bli bättre”
som en av tre anledningar till att ägna sig åt sitt intresse. För män är detta ännu viktigare (41 %)
och framförallt för unga män (56 %).
Närbesläktat är även känslan av att lära sig nya saker - även det mycket viktigt för svenskarna.
För många är mötet och umgänget med andra ett viktigt element av intresset, framförallt för
äldre (26 %) och specifikt för äldre män (43 %).

För en av fem unga kvinnor är intresset identitetsskapande
Intresset har för många unga ett stort värde genom att det visar vilka de är (17 %) - för unga
kvinnor har detta ett särskilt högt värde (19 %).
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Varför ägnar du dig åt ditt intresse?
Totalt
Må psykiskt bra: 62 %
Må fysiskt bra: 41 %
Utvecklas och bli bättre: 36 %
Lära mig nya saker: 35 %
Träffa och umgås med människor: 26 %
Utmana mig själv: 17 %
Fördriva tid: 13 %
Det visar vem jag är: 9 %
Tävla och vinna priser: 2 %

Praktisera, surfa och shoppa - så utövar vi våra intressen
Vi utöver framförallt våra intressen i praktiken. Därefter lär vi oss mer via internet, köper saker och träffar
andra. En av fem läser tidningar om intresset - bland män och kvinnor över 50 är denna andel drygt
25 %. Hos denna grupp är det också viktigare att träffa andra med samma intresse (25 %)
Äldre män åker på fler resor kopplade till deras intressen (drygt 25 %). Det är fler unga (62 %), och då
framförallt unga män (72 %), som befinner sig på nätet kring sitt intresse. Det är en längre andel
som interagerar med andra via nätet - fler läser, lyssnar och ser på filmer kring sitt intresse.
I Norra Sverige och Norra Mellansverige träffar man i större utsträckning andra med samma intresse
(27 % resp. 28 %). I Norra Sverige är det också vanligare att man letar, köper och säljer prylar kopplade
till sitt intresse (9 %). Smålänningar och de som bor på Öland och Gotland är mindre benägna att
träffa andra (14 %).
Boende i Östra Mellansverige åker i mindre utsträckning på resor än boende i andra regioner (9 %). För
de som bor i Västsverige är resorna vanligare (19 %) men de befinner sig mer sällan på internet (20 %).
Stockholmare är aktiva konsumenter och köper oftare än andra saker kopplade till sitt intresse (28 %).
Gruppen läser också böcker i större utsträckning (17 %) och är också flitigare internetanvändare (35 %).
Även Göteborgare är ivriga internetanvändare (37 %) och de letar, köper och säljer ofta prylar (9 %).
I Sydsverige håller man hårdare i plånboken och köper mindre saker (13 %), istället interagerar man på
internet (14 %). Mest litterära är man i Malmöområdet, där 20 % läser böcker kopplade till intresset.
Det mest sociala intresset är friluftsliv och äventyr - där det är signifikant fler som utövar det i praktiken
och även träffar andra med samma intresse.
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När du ägnar dit åt ditt intresse
- vad gör du?
Totalt
1. Utöver det i praktiken: 78 %
2. Internet - Läser, lyssnar, ser på filmer: 30 %
3. Köper saker kopplade till intresset: 21 %
4. Träffar andra med samma intresse: 20 %
5. Läser tidningar om intresset: 19 %
6. Åker på resor kopplade till intresset: 13 %
Läser böcker kopplade till intresset: 13 %
7. Internet - Interagerar: 7 %
8. Letar, köper och säljer prylar: 5 %
Leder eller deltar i kurser: 5 %

Familj och vänner går ofta före våra intressen - förutom
för unga killar
Hur vanligt är det att du avstår från att umgås med
familj och vänner för att kunna ägna dig åt ditt intresse?

Det är relativt sällan som familj och vänner får stå tillbaka för våra
intressen. Men har man en man under 30 i sin umgängeskrets eller
familj så är det mer sannolikt att det händer - en av fyra män under
30 svarar nämligen att det händer ganska eller mycket ofta. Till
viss del gäller detta även yngre kvinnor.
Kvinnor över 65 är allra minst benägna att låta sin familj eller
sina vänner vänta, endast 6 % säger att de avstår från att umgås
med familj och vänner för att kunna ägna sig åt sitt intresse.
Beteendet skiljer sig inte över landet.
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Totalt
Händer mycket sällan/aldrig: 43 %
Händer ganska sällan: 41 %
Händer ganska ofta: 12 %
Händer mycket ofta: 2 %
Tveksam, vet ej: 2 %
Sammanslagning:
Sällan: 84 %
Ofta: 14 %
Män:
Sällan: 82 %
Ofta: 17 %

Kvinnor:
Sällan: 87 %
Ofta: 11 %

Unga män:
Sällan: 71 %
Ofta: 26 %

Unga kvinnor:
Sällan: 80 %
Ofta: 17 %

Äldre män:
Sällan: 87 %
Ofta: 12 %

Äldre kvinnor:
Sällan: 92 %
Ofta: 6 %

Hemmet och sociala medier avslöjar våra intressen unga kvinnor särskilt måna om att visa upp sina
För de flesta är det inte särskilt viktigt att visa upp att de ägnar sig åt sina
intressen. För unga är det dock viktigare än för andra åldersgrupper, som i
större utsträckning ser intresset som en identitetssymbol - 38 % av unga
kvinnor och 29 % av unga män tycker att det är ganska eller mycket viktigt
att de ägnar sig åt sitt intresse. Minst viktigt är det för äldre kvinnor (12 %).
Våra hem är våra intressens skyltplats. Nästan hälften av svenskarna säger
att de visar sitt intresse genom att ha saker i sitt hem som anspelar på det. Allra
vanligast är detta för unga i allmänhet (59 %), unga kvinnor i synnerhet (60 %).
En av tio låter även tidningar och magasin ligga framme.
Nästan var tredje svensk visar upp sina intressen i sociala medier. Bland
unga och de i yngre medelåldern är det också mer vanligt att dela med sig av
sitt intresse via Facebook, Instagram och Twitter (39 % resp. 37 %).
Unga kvinnor är också mer måna om att bära kläder och accessoarer som
symboliserar intresset (28 %).
Män, och framförallt unga män, undviker i större utsträckning att visa att de
ägnar sig åt sitt intresse, 12 % resp. 17 %.
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Hur viktigt är det för dig att du kan visa andra att du ägnar
dig åt ditt intresse?
Totalt
Inte alls viktigt: 31 %
Inte särskilt viktigt: 45 %
Ganska viktigt: 18 %
Mycket viktigt: 3 %
Tveksam, vet ej: 2 %
Inte viktigt: 76 %
Viktigt: 21 %
På vilket sätt visar du att du ägnar dig åt ditt intresse?
Totalt
Har saker i mitt hem som anspelar på mitt intresse: 48 %
Delar det i sociala medier 28 %
Bär kläder eller accessoarer som symboliserar intresset: 15 %
Låter magasin och tidningar kring mitt intresse ligga framme: 10 %
Annat (framförallt “Pratar om det”): 9 %
Undviker att visa att jag ägnar mig åt mitt intresse: 8 %
Bloggar om det: 3 %
Bär tatueringar som symboliserar intresset: 3 %

Människor och tidningar inspirerar till nya intressen
Intressen delas mellan människor. Vi skaffar oss nya när vi träffar nya människor,
får tips och inspiration av familj och vänner eller träffar en ny partner. För unga är
mötet med nya människor ett viktigare tillfälle än för andra åldersgrupper (52%). Även
inspirationen från familj och vänner är viktigare för unga kvinnor (49 %).
Vid sidan av våra relationer är tidningar och reportage en viktig kanal till nya
intressen. För kvinnor och äldre är denna kanal vanligare (25 % resp. 26 %). För
unga, framförallt unga män, är internet en viktigare kanal (31 %, resp 34 %).
Småbarnsåren innebär nya intressen, 30-49 åringar anger i större utsträckning än
andra att barnens ankomst innebär nya intressen (15 %).
Det är framförallt tid som hindrar oss från att skaffa nya intressen. Främst är
detta något som 30-49-åringar lyfter (77 %). Därefter kommer pengar, inte oväntat ett
större hinder för yngre (49 %).
Det är också många som har svårt att välja vad som skulle vara deras nya intresse.
Speciellt svårt tycker unga kvinnor att detta är (20 %).
Unga män saknar oftare än andra den sociala kontexten som öppnar för ett nytt
intresse (22 %) och vill heller inte satsa halvhjärtat (18 %). Unga känner också oftare
än andra att de bor på “fel” ort för att kunna ägna sig åt intresset (12 %). Bland de som
är över 65 är det 30 % som känner att de är för gamla för att skaffa sig nya intressen.
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Vid vilka tillfällen har du fått upp ögonen för ett
nytt intresse?
Totalt
Träffat nya människor: 41 %
Fått tips eller blivit inspirerad av familj eller vänner: 35 %
Läst en tidning eller ett reportage: 21 %
Internet: 17 %
Träffat ny partner: 14 %
Fått barn: 9 %
Bytt skola/börjat läs på högskola el. universitet: 8 %
Träffat på det i mitt närområde: 8 %
Bytt jobb: 7 %
Vad upplever du som de största hindren för att ägna
dig åt ett nytt intresse?
Totalt
Saknar tid: 63 %
Saknar pengar: 35 %
Har svårt att välja nytt intresse: 16 %
Vill inte satsa halvhjärtat: 9 %
För gammal: 9 %
Känner ingen som ägnar sig åt intresset: 7 %
Bor på ”fel” ort: 7 %
Upplever att många intressen omgärdas av oskrivna regler: 3 %
Svårt att hitta information och inspiration om intresset: 2 %

Vårt förhållande till
våra intressen
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Män undanhåller intresse för datorspel, kvinnor för politik
Var tionde svensk uppger att de har något eller några intressen som de
undviker att prata om med andra. Män har något större benägenhet att
undanhålla intressen (12 %), ännu tydligare är detta bland unga män, där en av
fyra säger att de har intressen som de inte vill prata så mycket om. Mest
rättframma är män över 50 (92%).
Tittar man ut över landet hittar vi de mest tystlåtna i Göteborgsområdet (19 %)
och de mest uppriktiga i Småland och öarna (92%).
I den utsträckning vi kan dra slutsatser kring vilka intressen vi inte gärna pratar
om så undviker 25 % av unga män att prata om att de spelar dator- och tvspel och 19 % av kvinnor över 50 att de är intresserade av politk, näringsliv,
samhälle och religion. Kvinnor mellan 30 och 49 vill inte gärna berätta om att de
är intresserade av viktminskning.
Det är relativt ovanligt att vi ljuger om våra intressen, enbart för att framstå i bättre
dager. Bland unga män och kvinnor är det något mer vanligt (16 % resp. 19 %).
De intressen som vi tror kommer att få oss att framstå i bättre dager är
framförallt kopplade till hälsa, sport och samhälle.
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Finns det något/några
intressen som du undviker
att prata om med andra?
Totalt
Ja: 10 %
Nej: 86 %
Tveksam, vet ej: 3 %

Om ja, vilket/vilka intressen?
(liten bas)
Topp-5
Annat: 18 %
Dator- och tv-spel: 13 %
Politik, näringsliv och samhälle: 8 %
Religion: 8 %
Meditation, andlighet och
alternativmedicin: 7 %
Viktminskning: 6 %

Har du någonsin ljugit om
ett visst intresse, enbart för Om ja, vilket/vilka intressen?
(liten bas)
att framstå i bättre dager?
Totalt
Ja: 8 %
Nej: 86 %
Tveksam, vet ej: 7 %

Topp-5
Hälsa och friskvård: 9 %
Fotboll: 8 %
Politik, näringsliv och samhälle: 8 %

Många försvarar men få bråkar om sina intressen
En av tre har känt att de vid något tillfälle fått försvara det
intresse de har, extra vanligt är detta bland unga (51 %). Mest
vanligt är detta för de som spelar dator- och tv-spel och i gruppen
unga män är denna andel så hög som 41 %.
Bland män är känslan extra stor och då gäller det, vid sidan av datoroch tv-spel, framförallt golfspelande (50-64: 14%, 65-80: 18 %) och
jakt- och fisketurer (30-49: 14 %, 50-64: 17 %) som får försvaras.
Nästan 10 % känner att de får försvara sitt intresse för politik,
näringsliv och samhälle, bland äldre män är det dubbelt så många
som upplever detta (19 %)
Under “annat” samlas smalare sporter, rollspel, olika typer av
samlande samt mer smala intressen.

Har du någonsin känt att
du måste försvara ett
intresse du har?

Om ja, vilket/vilka intressen?
(liten bas)

Totalt
Ja: 34 %
Nej: 63 %
Tveksam, vet ej: 3 %

Topp-5
Dator- och tv-spel: 13 %
Annat: 10 %
Politik, näringsliv och samhälle: 9 %
Jakt och fiske: 7 %
Fotboll: 5 %
Golf: 5 %

Män
Ja: 38 %
Nej: 59 %
Tveksam, vet ej: 3 %
Kvinnor
Ja: 30 %
Nej: 67 %
Tveksam, vet ej: 3 %

Hur ofta har det hänt att du bråkat med din partner/din familj/
dina vänner om ditt intresse?

Det finns en viss tendens att män upplever att de oftare bråkar med
sin omgivning om sina intressen, men mer tydligt är det att unga
kvinnor anger att de ganska eller mycket ofta bråkar om sina
intressen (8 %).
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Totalt
Mycket sällan/aldrig: 65 %
Ganska sällan: 27 %
Ganska ofta: 4 %
Mycket ofta: 1 %
Tveksam, vet ej: 4 %

Totalt
Mycket sällan/aldrig: 62 %
Ganska sällan: 30 %
Ganska ofta: 4 %
Mycket ofta: 1 %
Tveksam, vet ej: 3 %

Totalt
Mycket sällan/aldrig: 68 %
Ganska sällan: 24 %
Ganska ofta: 3 %
Mycket ofta: 0 %
Tveksam, vet ej: 4 %

Hälsointresse tros fixa jobbet

Hälsa och friskvård är det som var femte svensk tror kommer att göra dem mer attraktiva
för en arbetsgivare. Detta är extra starkt bland unga (26 %) och framförallt unga kvinnor (31 %).
Unga kvinnor vill även gärna framhålla ett intresse för politik, näringsliv och samhälle (24 %) och
friluftsliv och äventyr (21 %).
Kvinnor mellan 30 och 49 år har extra starkt tilltro till litteratur, skrivande och läsning (26 %).
Bland män har man dock större tilltro till ekonomi, aktier och fonder (18 %) och då framförallt
unga män (29 %). Bland äldre män är det vetenskap och astronomi som står sig starkt (18 %).
Löpning och jogging har ett starkare fäste i åldersgruppen 30 - 49 år (16 %)
Studenter har allra störst tilltro till litteratur, läsning och skrivande (27 %), ekonomi, akter och
fonder (26 %), politik, näringsliv och samhälle (26 %), hälsa och friskvård (25 %). I större
utsträckning än andra sysselsättningsgrupper tror man även på vetenskap och astronomi (20 %),
teknik och datorer (20 %), miljö, ekologi och energisparande (19 %).
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Vilka intressen skulle du vilja skriva/tror
du såg bra ut om du skrev, på ditt CV?
Topp 5
Hälsa och friskvård: 21 %
Ekonomi, aktier och fonder: 17 %
Litteratur, skrivande och läsningar: 17 %
Politik, näringsliv och samhälle: 15 %
Friluftsliv och äventyr: 15 %

Alla siffror

Äldre
Unga
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Unga - 18-29 år
Topp 10

Män

Kvinnor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

·
·

Lyssna på musik: 56 %
Film: 50 %
Dator- och tv-spel: 40 %
Litteratur, läsning och skrivande: 38 %
Mat – matlagning och enskilda matvaror: 36 %
Resa: 33 %
TV: 30 %
Bakning: 29 %
Bloggar och social medier: 28 %
Styrketräning: 26 %
Större intresserade för musik, film, bakning,
sociala medier, husdjur, löpning, miljö, mode,
politik, spela musik, teknik än äldre.
Mindre intresse för golf, korsord, husvagn,
släktforskning, bygga o snickra än äldre

Dator och tv-spel: 59 %
Lyssna på musik: 55 %
Film: 52 %
Teknik och datorer: 35 %
Litteratur, läsning och skrivande: 30 %
Styrketräning: 30 %
Politik, näringsliv och samhälle: 30 %
6. Mat – matlagning och enskilda matvaror: 29 %
7. Vin, öl och annan dryck: 28 %
8. TV: 27 %
Fotboll: 27 %
9. Historia: 26 %
10. Friluftsliv och äventyr: 23 %

·
·

Mycket stort intresse för dator- och tv-spel,
teknik och datorer, styrketräning
Mindre intresse för att resa, korsord och
sudoku
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Lyssna på musik: 57 %
Film: 48 %
Litteratur, läsning och skrivande: 46 %
Resa: 46 %
4. Bakning: 44 %
5. Mat – matlagning och enskilda matvaror: 43 %
Bloggar och sociala medier: 43 %
6. TV: 34 %, Shopping: 34 %
7. Husdjur: 33 %
8. Restaurangbesök: 28 %
9. Mode och stil: 27 %
10. Hälsa och friskvård: 26 %

·
·

Stort intresse för bakning, sociala medier, foto,
husdjur, idoler, löpning, mode, shopping,
skönhet, yoga måla/teckna
Mindre intresse för cykling, blommor/odling,
ekonomi, aktier och fonder, korsord och sudoku

Yngre medelåldern - 30-49 år
Topp 10

Män

Kvinnor

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Film: 39 %
Lyssna på musik: 35 %
Resa: 34 %
Litteratur, läsning och skrivande: 32 %
Mat – matlagning och enskilda matvaror: 29 %
TV: 29 %
6. Vin, öl och annan dryck: 26 %
7. Restaurangbesök: 24 %
8. Löpning/Jogging: 23 %
9. Hälsa och friskvård: 21: %
Friluftsliv och äventyr: 21 %
10. Bakning: 20 %
Dator- och tv-spel: 20 %

·
·

Större intresse för film och inredning
Mindre intresse för andra kulturer, blommor och
odling, dans, ekonomi aktier och fonder, friidrott,
litteratur läsning och skrivande, miljö ekologi
och energisparande, måla och teckna, politik
näringsliv och samhälle, religion, släktforskning,
teater och opera samt trav och galopp

Film: 44 %
Lyssna på musik: 36 %
Vin, öl och annan dryck: 34 %
Dator- och tv-spel: 31 %
TV: 29 %
Teknik och datorer: 29%
6. Resa: 26 %
7. Mat – matlagning och matvanor: 23 %
8. Fotboll: 22 %
9. Löpning/Joggning: 21 %
Politik, näringsliv och samhälle: 21 %
10. Se på och läsa om sport: 20 %

·
·

Litteratur, läsning och skrivande: 45 %
Resa: 42 %
Film: 34 %
Lyssna på musik: 34 %
Mat – matlagning och enskilda produkter: 34 %
4. Bakning: 33 %
5. Hälsa och friskvård: 32 %
6. Blommor och odling: 31 %
7. Restaurangbesök: 30 %
8. TV: 29 %
9. Inredning: 26 %
10. Löpning/jogging: 25 %
Husdjur: 25 %
Shopping: 25 %

Större intresse för film
Mindre intresse för andra kulturer, blommor och
odling, ekonomi aktier och fonder, historia,
konst antikt och möbler, korsord och sudoku,
litteratur läsning och skrivande, miljö ekologi
och energisparande, natur och djurliv, nya bilar,
släktforskning, teater och opera samt
viktminskning

46

·
·

Större intresse för båtliv och båtsport, inredning
och löpning/jogging
Mindre intresse för korsord och sudoku, dans,
dator- och tv-spel, måla och teckna, politik
näringsliv och samhälle, religion, släktforskning
samt trav och galopp

Övre medelåldern - 50-64 år

Topp 10
1.
2.
3.
4.

Resa: 39 %
Litteratur, läsning och skrivande: 38 %
Lyssna på musik: 33 %
Mat – matlagning och enskilda matvaror: 30 %
TV: 30 %
5. Blommor och odling: 29 %
6. Korsord och sudoku: 28 %
7. Vin, öl och annan dryck: 27 %
8. Restaurangbesök: 25 %
9. Film: 24 %
Hälsa och friskvård: 24 %
10. Friluftsliv och äventyr: 20 %
Natur och djurliv: 20 %
Snickra, måla och bygga: 20 %

·

·

Större intresse för blommor och odling, båtliv och båtsport, cykling,
dans, gamla bilar, gamla motorcyklar, golf, husbil och husvagn, korsord
och sudoku, motorsport, nya motorcyklar, snickra måla och bygga,
traktorer maskiner och lastbilar samt trav och galopp.
Mindre intresse för andra bakning, bloggar och sociala medier, datoroch tv-spel, film, kungligheter idoler fandoms och kungligheter, lyssna
på musik, löpning och jogging, politik näringsliv och samhälle,
shopping, skönhet, styrketräning samt teknik och datorer.
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Övre medelåldern - män och kvinnor
Män

Kvinnor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resa: 36 %
Vin, öl och annan dryck: 35 %
Lyssna på musik: 33 %
Tv: 29 %
Snickra måla och bygga: 28 %
Litteratur, läsning och skrivande: 26 %
Film: 25 %
Mat – matlagning och enskilda matvaror: 24 %
Fotboll: 24 %
9. Restaurangbesök: 22 %
Ekonomi, aktier och fonder: 22 %
10. Teknik och datorer: 21 %

·

·

Litteratur, läsning och skrivande: 50 %
Blommor och odling: 45 %
Resa: 43 %
Korsord och sudoku: 37 %
Mat – matlagning och enskilda matvaror: 36 %
Lyssna på musik: 33 %
Hälsa och friskvård: 33 %
7. TV: 32 %
8. Sömnad, handarbete och pyssel: 29 %
9. Restaurangbesök: 27 %
Bakning: 27 %
10. Film: 23 %

·

Större intresse för astrologi, båtliv och båtsport, friidrott, gamla bilar,
gamla motorcyklar, korsord och sudoku, meditation andlighet och
alternativmedicin, natur och djurliv, nya bilar, resa, restaurangbesök,
skidåkning, släktforskning, snickra måla och bygga, traktorer maskiner
och lastbilar samt trav och galopp

·

Mindre intresse för bloggar och sociala medier, dator- och tv-spel, film,
lyssna på musik, politik näringsliv och samhälle, styrketräning samt
teknik och datorer
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Större intresse för blommor och odling, cykling, dans, husbil och
husvagn, korsord och sudoku samt trav och galopp
Mindre intresse för bakning, film, löpning/jogging, miljö ekologi och
energisparande, shopping, skönhet samt teknik och datorer

Äldre - 65-80 år
Topp 10
1.

Litteratur, läsning och skrivande: 45 %
Korsord och sudoku: 45 %
2. Resa: 42 %
3. TV: 34 %
4. Blommor och odling: 32 %
Mat – matlagning och enskilda matvaror: 32 %
Lyssna på musik: 32 %
5. Politik, näringsliv och samhälle: 28 %
6. Hälsa och friskvård: 25 %
Ekonomi, aktier och fonder: 25 %
7. Vin, öl och annan dryck: 24 %
8. Natur och djurliv: 22 %
Teater och opera: 22 %
9. Bakning: 20 %
Historia: 20 %
10. Restaurangbesök: 19 %
Snickra, måla och bygga: 19 %

·

·

Större intresse för andra kulturer, blommor och odling, ekonomi aktier
och fonder, friidrott, golf, historia, husbil och husvagn, konst antikt och
möbler, korsord och sudoku, natur och djurliv, politik näringsliv och
samhälle, religion, resa, släktforskning, snickra måla och bygga, teater
och opera samt TV
Mindre intresse för bloggar och sociala medier, dator- och tv-spel, film,
friluftsliv och äventyr, gruppträning, husdjur, innebandy, inredning, jakt
och fiske, lyssna på musik, löpning/jogging, restaurangbesök, ridning,
shopping, skidåkning, skönhet, styrketräning samt teknik och datorer
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Äldre - män och kvinnor
Män

Kvinnor

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Resa: 40 %
Korsord och sudoku: 37 %
Lyssna på musik: 34 %
Politik, näringsliv och samhälle: 34 %
Ekonomi, aktier och fonder: 34 %
4. TV: 32 %
5. Snickra, måla och bygga: 31 %
6. Litteratur, läsning och skrivande: 28 %
7. Vin, öl och annan dryck: 24 %
Historia: 24 %
8. Mat – matlagning och enskilda matvaror: 22 %
9. Natur och djurliv: 20 %
Se på och läsa om sport: 20 %
Fotboll: 20 %
Teknik och datorer: 20 %
10. Blommor och odling: 19 %

·

·

Litteratur, läsning och skrivande: 60 %
Korsord och sudoku: 53 %
Resa: 44 %
Blommor och odling: 44 %
4. Mat – matlagning och enskilda matvaror: 41 %
5. TV: 37 %
6. Hälsa och friskvård: 36 %
7. Bakning: 34 %
8. Lyssna på musik: 31 %
9. Teater och opera: 29 %
Sömnad, handarbete och pyssel: 29 %
10. Natur och djurliv: 24 %

·

Större intresse för andra kulturer, blommor och odling, dans, ekonomi aktier och fonder,
friidrott, golf, husbil och husvagn, konst antikt och möbler, korsord och sudoku, natur och
djurliv, politik näringsliv och samhälle, resa, släktforskning, snickra måla och bygga, teater
och opera, trav och galopp samt vin, öl och annan dryck.
Mindre intresse för bakning, bloggar och sociala medier, dator- och tv-spel, film, gruppträning,
innebandy, löpning/jogging, mode och stil, styrketräning samt teknik och datorer
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·

Större intresse för blommor och odling, ekonomi
aktier och fonder, friidrott, golf, konst antikt och
möbler, korsord och sudoku, litteratur läsning och
skrivande, politik näringsliv och samhälle, religion,
släktforskning samt teater och opera
Mindre intresse för bloggar och sociala medier, film,
gruppträning, inredning, lyssna på musik, shopping,
styrketräning samt yoga

Alla siffror

Norr

Söder
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Norra Sverige
Kiruna/Gällivare, Haparanda/Kalix, Luleå/
Boden, Piteå, Lycksele, Skellefteå, Umeå,
Östersund, Örnsköldsvik,Sollefteå,
Härnösand/Kramfors, Sundsvall

Norra Sverige
1. Film: 33 %
Litteratur, läsning och skrivande: 33 %
Resa: 33 %
2. Lyssna på musik: 31 %
3. Mat – matlagning och enskilda matvaror: 28 %
4. Friluftsliv och äventyr: 26 %
Skidåkning: 26 %
TV: 26 %
5. Bakning: 24 %
Löpning: 24 %
6. Dator- och TV-spel: 22 %
Vin, öl och annan dryck: 22 %
7. Korsord och sudoku: 21 %
8. Blommor och odling: 18 %
Husdjur: 18 %
Hälsa och friskvård: 18 %
9. Natur och djurliv: 17 %
Restaurangbesök: 17 %
10. Snickra, måla och bygga: 16 %
Styrketräning: 16 %
Sömnad, handarbete och pyssel: 16 %

·

·

·
·

Jämfört med Sverigesnittet har norrlänningar ett signifikant större intresse för:
· Skidåkning: 26 %
· Friluftsliv och äventyr: 26 %
· Löpning/jogging: 24 %
· Jakt och fiske: 15 %
· Ishockey: 14 %
· Astrologi: 6 %
Jämfört med Sverigesnittet har norrlänningar ett signifikant mindre intresse för:
· Fotboll: 10 %
· Lyssna på musik: 31 %
· Mode och stil: 8 %
· Teknik och datorer: 10 %
På frågan om sitt allra största intresse har norrlänningar ett signifikant större
intresse för jakt och fiske.
Norrlänningar lägger i snitt 925 kr/mån på sitt intresse.
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Norra Mellansverige
Hudiksvall/Ljusdal, Bollnäs/Söderhamn,
Gävle/Sandviken, Mora, Ludvika, Avesta/
Hedemora, Borlänge/Falun, Arvika, Säffle/
Åmål, Karlstad, Kristinehamn/Filipstad

Norra Mellansverige
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Resa: 39 %
TV: 35 %
Litteratur, läsning och skrivande: 33 %
Lyssna på musik: 30 %
Mat - matlagning och enskilda matvaror: 30 %
Film: 26 %
Korsord och sudoku: 26 %
Hälsa och friskvård: 25 %
Vin, öl och annan dryck: 24 %
Bakning: 23 %
Blommor och odling: 23 %
Friluftsliv och äventyr: 19 %
Dator- och tv-spel: 19 %
Husdjur: 19 %
Restaurangbesök: 19 %
Skidåkning: 18 %

·

·

·
·

Jämfört med Sverigesnittet har boende i norra Mellansverige ett signifikant
större intresse för:
· Nya motorcyklar: 6 %
· Traktorer, maskiner och lastbilar: 6 %
· Uthållighetsidrott: 4 %

Jämfört med Sverigesnittet har boende i norra Mellansverige ett signifikant
mindre intresse för:
· Lyssna på musik: 30 %
· Film: 26 %
· Löpning/jogging: 11 %
· Fotboll: 9 %
· Cykling: 8 %
På frågan om sitt allra största intresse har boende i norra Mellansverige ett
signifikant större intresse för jakt och fiske.
Boende i norra Mellansverige lägger i snitt 965 kr/mån på sitt intresse.
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Östra Mellansverige
Sala, Fagersta, Köping, Västerås, Lindesberg,
Karlskoga, Örebro, Norrtälje, Enköping,
Uppsala, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna,
Mjölby/Motala, Linköping, Norrköping

Östra Mellansverige
1. Lyssna på musik: 37 %
2. Resa: 33 %
3. Litteratur, läsning och skrivande: 31 %
Film: 31 %
4. TV: 26 %
5. Mat - matlagning och enskilda produkter: 25 %
6. Korsord och sudoku: 24 %
7. Vin, öl och annan dryck: 23 %
8. Friluftsliv och äventyr: 22 %
Dator- och tv-spel: 22 %
9. Hälsa och friskvård: 20 %
Blommor och odling: 20 %
10. Bakning: 19 %
Husdjur: 19 %
Restaurangbesök: 19 %

·

·

·
·

Jämfört med Sverigesnittet har boende i östra Mellansverige ett signifikant
större intresse för:
· Jakt och fiske: 12 %
· Båtliv och båtsport: 11 %
· Gamla bilar: 9 %
· Gamla motorcyklar: 9 %
Jämfört med Sverigesnittet har boende i östra Mellansverige ett signifikant
mindre intresse för:
· Litteratur, läsande och skrivande: 31 %
· TV: 26 %
· Mat: 25 %
· Restaurangbesök: 19 %
· Styrketräning: 10 %
· Teater och opera: 9 %
· Andra kulturer: 9 %
På frågan om sitt allra största intresse har boende i östra Mellansverige ett
signifikant större intresse för båtliv och båtsport, innebandy och religion.
Boende i östra Mellansverige lägger i snitt 1008 kr/mån på sitt intresse.
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Stockholmsområdet

Stockholmsområdet
Stockholm, Södertälje

·

1. Lyssna på musik: 45 %
2. Resa: 41 %
Film: 41 %
3. Litteratur, läsning och skrivande: 40 %
4. Mat: 35 %
5. TV: 33 %
6. Vin, öl och annan dryck: 30 %
7. Restaurangbesök: 28 %
8. Politik, näringsliv och samhälle: 25 %
9. Historia: 23 %
10. Blommor och odling: 22 %

·

·
·

Jämfört med Sverigesnittet har Stockholmare ett signifikant större intresse för:
· Lyssna på musik: 45 %
· Film: 41 %
· Resa: 41 %
· Vin, öl och annan dryck: 30 %
· Restaurangbesök: 28 %
· Politik, näringsliv och samhälle: 25 %
· Historia: 23 %
· Andra kulturer: 21 %
· Bloggar och sociala medier: 18 %
· Foto: 18 %
· Mode och stil: 18 %
· Teater och opera: 18 %
· Konst, antikt och möbler: 17 %
· Religion: 9 %
· Skönhet: 9 %
Jämfört med Sverigesnittet har Stockholmare ett signifikant mindre intresse för:
· Jakt och fiske: 6 %
· Motorsport: 3 %
· Gamla motorcyklar: 1 %
· Husbil och husvagn: 1 %
På frågan om sitt allra största intresse har Stockholmare ett signifikant större
intresse för viktminskning.
Stockholmare lägger i snitt 1052 kr/mån på sitt intresse.
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Västsverige
Halmstad, Falkenberg/Varberg, Uddevalla,
Trollhättan/Vänersborg, Borås, Lidköping/
Skara, Falköping, Skövde, Mariestad

Västsverige

·
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Resa: 38 %
Litteratur, läsning och skrivande: 36 %
Lyssna på musik: 34 %
Mat - matlagning och enskilda produkter: 31 %
Film: 28 %
TV: 28 %
Hälsa och friskvård: 27 %
Korsord och sudoku: 25 %
Restaurangbesök: 24 %
Blommor och odling: 23 %
Vin, öl och annan dryck: 22 %

·

·
·
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Jämfört med Sverigesnittet har boende i Västsverige ett signifikant större
intresse för:
· Husbil och husvagn: 10 %
· Simning: 8 %
Jämfört med Sverigesnittet har boende i Västsverige ett signifikant mindre
intresse för:
· Dator- och tv-spel: 14 %
· Foto: 9 %
· Inredning: 9 %
· Bloggar och sociala media: 7 %
På frågan om sitt allra största intresse har boende i Västsverige ett
signifikant större intresse för gamla motorcyklar, husbil och husvagn, hälsa
och friskvård, korsord och sudoku, måla och teckna.
Boende i Västsverige lägger i snitt 1 217 kr/mån på sitt intresse, detta är
mest i Sverige.

Göteborgsområdet

1. Litteratur, läsning och skrivande: 46 %
2. Lyssna på musik: 45 %
3. Resa: 39 %
Film: 39 %
4. Mat - matlagning och enskilda produkter: 35 %
TV: 35 %
5. Restaurangbesök: 30
6. Blommor och odling: 28 %
Politik, näringsliv och samhälle: 28 %
7. Vin, öl och annan dryck: 27 %
8. Korsord och sudoku: 24 %
9. Hälsa och friskvård: 23 %
10. Friluftsliv och äventyr: 22 %

Göteborgsområdet
Göteborg

·

·
·
·

Jämfört med Sverigesnittet har Göteborgare ett signifikant större intresse för:
· Litteratur, läsning och skrivande: 46 %
· Restaurangbesök: 30 %
· Politik, näringsliv och samhälle: 28 %
· Miljö, ekologi och energisparande: 18 %
· Yoga: 9 %
Jämfört med Sverigesnittet har Göteborgarna ett signifikant mindre intresse för:
· Husdjur: 11 %
· Simning: 1 %
På frågan om sitt allra största intresse har Göteborgare ett signifikant större
intresse för andra kulturer, basket, inredning, meditation, andlighet och
alternativmedicin, vetenskap och astronomi.
Göteborgare lägger i snitt 1 084 kr/mån på sitt intresse.
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Småland och öarna
Jönköping, Tranås, Eksjö/Nässjö/Vetlanda,
Värnamo, Ljungby, Växjö, Västervik,
Hultsfred/Vimmerby, Oskarshamn, Kalmar/
Nybro, Visby

Småland och öarna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lyssna på musik: 40 %
Litteratur, läsning och skrivande: 34 %
Resa: 31 %
Film: 27 %
TV: 26 %
Mat: 25 %
Hälsa och friskvård: 23 %
Bakning: 21 %
Politik, näringsliv och samhälle: 19 %
Vin, öl och annan dryck: 19 %
Korsord och sudoku: 19 %
Friluftsliv och äventyr: 19 %
Dator- och tv- spel: 19 %
Snickra, måla och bygga: 19 %
10. Blommor och odling: 18 %
Löpning/jogging: 18 %
Husdjur: 18 %

·

·

·
·

Jämfört med Sverigesnittet har Smålänningar och öbor ett signifikant större
intresse för:
· Ishockey: 14 %
· Nya bilar: 12 %
· Motorsport: 11 %
Jämfört med Sverigesnittet har Smålänningar och öbor ett signifikant mindre
intresse för:
· Restaurangbesök: 15 %
· Teater och opera: 8 %
· Skidåkning: 7 %
· Konst, antikt och möbler: 5 %
· Skönhet: 1 %
På frågan om sitt allra största intresse har Smålänningar och öbor ett signifikant
större intresse för ishockey, släktforskning, snickra, mål och bygga, traktorer,
maskiner och lastbilar och uthållighetsidrott.
Boende i Småland och på öarna lägger i snitt 831 kr/mån på sitt intresse.
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Sydsverige
Karlskrona, Karlshamn, Kristianstad,
Hässleholm, Ängelholm, Helsingborg/
Landskrona, Ystad/Simrishamn, Eslöv

Sydsverige

1. Litteratur, läsning och skrivande: 38 %
2. Lyssna på musik: 36 %
Mat - matlagning och enskilda matvaror: 36 %
3. Resa: 34 %
Film: 34 %
4. TV: 31 %
5. Vin, öl och annan dryck: 30 %
6. Blommor och odling: 25 %
Husdjur: 25 %
7. Restaurangbesök: 24 %
8. Hälsa och friskvård: 23 %
Korsord och sudoku: 23 %
Natur och djurliv: 23 %
9. Bakning: 22 %
10. Dator- och tv-spel: 20 %

·

·
·
·

Jämfört med Sverigesnittet har boende i Sydsverige ett signifikant större intresse för:
· Husdjur: 25 %
· Natur och djurliv: 23 %
· Handboll: 6 %
Jämfört med Sverigesnittet har boende i Sydsverige ett signifikant mindre intresse för:
· Foto: 9 %
På frågan om sitt allra största intresse har boende i Sydsverige ett signifikant större
intresse för basket, bloggar och sociala medier, friidrott, golf och simning.
Boende i Sydsverige lägger i snitt 822 kr/mån på sitt intresse, detta är lägst i Sverige.
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Malmöområdet

Malmö
Malmö, Lund, Trelleborg

·
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Litteratur, läsning och skrivande: 45 %
Lyssna på musik: 41 %
TV: 38 %
Resa: 37 %
Film: 36 %
Mat: 34 %
Blommor och odling: 30 %
Bakning: 29 %
Dator- och tv-spel: 28 %
Vin, öl och annan dryck: 27 %

·

·
·

Jämfört med Sverigesnittet har boende i Malmöområdet ett signifikant större
intresse för:
· Blommor och odling: 30 %
· Bakning: 29 %
· Dator- och tv-spel: 28 %
· Cykling: 19 %
Jämfört med Sverigesnittet har boende i Malmöområdet ett signifikant mindre
intresse för:
· Ishockey: 2 %
· Gamla bilar: 1 %
· Motorsport: 1 %
· Nya motorcyklar: 1 %
På frågan om sitt allra största intresse har boende i Malmöområdet ett
signifikant större intresse för kändisar, idoler, fandoms och kungligheter samt
litteratur, läsning och skrivande.
Boende i Malmöområdet lägger i snitt 1 092 kr/mån på sitt intresse.
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Tack!

61

