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unga män har
intressen de inte
vill prata om

GUIDE

Så kommer du
igång med din
trädgård

I Göteborg frodas intresset
för politik och yoga

Ny undersökning bevisar

MISSA INTE

TOPP 3!
Våra intressen gör
oss mer intressanta
1. MUSIK
2. BÖCKER
3. RESOR

Christer Olsson:

”Jag körde min första
Zetor när jag var 7 år och
har varit fast sen dess”

Äntligen svar på frågan:

Kan gemensamma
intressen fixa
relationen?

Sofia Ulver:

”Titta på min tidningshög och se vem jag är”

Du har precis öppnat dörren till vår gemensamma intressevärld. Intressekompassen ger
dig en rundtur bland allt som rör svenskarnas
intressen – vilka de är, hur mycket tid vi lägger
på dem, hur vi ser på dem och vad vi är villiga
att avstå från för att ägna oss åt dem. Du
kommer att bli guidad genom skillnader mellan
män och kvinnor, olika åldrar och landsdelar.
På resan får du möta några av Sveriges mest
intresserade personer och ta del av intressespaningar som säger mycket om den tid vi
lever i. Rapporten baseras på en omfattande
kartläggning av svenska folkets intressen,
genomförd av TNS Sifo, på initiativ av Sveriges
ledande tidskriftsförlag.
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Frågan kan kännas enkel, men svaret har en stor
betydelse för hur vi interagerar med människor
omkring oss. Det visar den undersökning som
är bakgrunden till denna rapport.
De intressen som är populära fungerar som
en spegling av vår samtid och våra värderingar. För unga är intressena det som bygger upp
identiteten och för många är gemensamma
intressen viktiga för valet av partner. För äldre
ger de möjlighet att umgås med andra som
gillar samma saker. Våra intressen gör oss
också mer intressanta och en majoritet blir
mer positivt inställda till en person när de får
reda på dennes intresse.
Genom historien har tidningar och tidskrifter
gett människor möjlighet att läsa mer om sina

intressen, utvecklas och uttrycka sig. Därför
ville vi hylla och ta reda på mer om svenskarnas
intressen – vilka de är, vad de betyder för oss
som individer och som grupp. I Intressekompassen kan du nu läsa om resultaten vi fick.
Några av Sveriges mest intresserade personer, ett urval av våra chefredaktörer och Sofia
Ulver, docent och forskare i trender och ideologiska förändringar i konsumentsamhället,
delar också med sig av sina tankar om
intressena i våra liv.

Mats Carleson
vd för Bonnier Tidskrifter

Bodil Ericsson Torp
vd för Aller media

Trevlig läsning!

Äntligen svar på frågan
– Kan intressen fixa
relationen?

26

Camilla Sjöberg
vd för Förlags AB
Albinsson & Sjöberg

Per Kjellander
vd för Egmont Publishing

Tidskriften – en källa
till nya intressen
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min tidningshög och
se vem jag är”

I Göteborg frodas
intresset för politik
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All data i rapporten kommer från en webbenkät genomförd av TNS Sifo under perioden 28 oktober–10
november 2014. Enkäten besvarades av 2001 personer, ett representativt urval av svenska befolkningen.
Undersökningen genomfördes på initiativ av Sveriges ledande tidskriftsförlag; Bonnier Tidskrifter, Aller
media, Egmont Publishing och Albinsson & Sjöberg, samt Tidsam som är Sveriges största tidskriftsleverantör. Resultaten har bearbetats och tolkats i samarbete med Sofia Ulver, docent Lunds Universitet.

Vid frågor kontakta
Agneta Ljungman
Kommunikationschef Bonnier Tidskrifter
E-post: agneta.ljungman@bt.bonnier.se
Telefon: 08-736 50 97

Intressekompassen

5

Krönika

Krönika

Titta på min
tidningshög och
se vem jag är
Det är ingen slump att det hela tiden dyker upp nya tidskrifter, nya produkter i
butikerna och företag med helt nya tjänster och affärsmodeller. Förändringar
och reaktioner i våra konsumentkulturer har och kommer alltid att ha en effekt
på marknaden. För det är just de värden som konsumenter har och utvecklar
som styr det vi möter i samhället. Det är dessa värden som styr den livsstil som
vi för, vad vi intresserar oss av, vad vi anser värt att betala för, värdesätter hos
andra och gärna läser om.

”Den tekniska utvecklingen är
givetvis en bidragande faktor och
nischtrenden avspeglas också i våra
medier – traditionella som digitala”
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Som forskare vid Lunds Universitet
har jag möjlighet att studera vilka
värden som karaktäriserar vår
samtid, varför de ser ut som de
gör och hur de tar sig ut i vår vardag.
Genom att följa de mer övergripande makrotrenderna kan vi också
blicka framåt och sia om vad som
kommer vara viktigt för oss under
den närmaste tiden. Våra intressen
är en väldigt tydlig markör för just
de här värdeskiftningarna.
Världen idag karaktäriseras av
makrotrender som globalisering,
urbanisering och digitalisering.
Medelklassen växer och med den
livskvaliteten för många. Samtidigt
ökar klyftorna mellan rika och
fattiga och klimatvarningarna
haglar. Detta gör att vi kan se en
ökad polarisering och fragmentering – både i värderingar och
konsumtionsmönster. Vi är helt
enkelt lite mer oroliga.
I vår vardag tar det sig uttryck
i att vi värdesätter autenticitet, nya
gröna tankar och en större närhet
till andra. En effekt av detta är att
vi blir allt mer intresserade av att

agera och konsumera mer etiskt
och politiskt. Vi röstar också i allt
större utsträckning med våra plånböcker och våra digitala verktyg. I
undersökningen visar sig den här
förändringen väldigt tydligt – det
är betydligt fler under 30 som är
intresserade av politik, näringsliv
och samhälle än de som växte
upp under 70 och 80-talet.
En annan intressant aspekt är
att vi nu blir allt mer nischade och
specialiserade. Vi har helt enkelt
en tendens att nörda ner oss mer
än tidigare. Idag är vi inte bara
intresserade av mat, utan vi älskar
långkok. Vi är inte bara ute och
joggar utan vi har specialutrustning och springer i fjällen. Den
tekniska utvecklingen är givetvis
en bidragande faktor och nischtrenden avspeglas också i våra
medier – traditionella som digitala.
Mitt hem dignar av tidskrifter.
På mitt soffbord ligger Monocle,
Bang, Harpers Bazaar, ELLE och
Bon, men också Sköna hem, Damernas Värld, Femina och Mama.
Själv tänkte jag att jag gillar att ha

dem där för att de är härliga att
bläddra i och inspireras av. Tänker
jag efter lite inser jag ju att de också
ligger där för att jag vill visa min
omgivning vad som intresserar
mig. Men den här undersökningen har fått mig att förstå att de
faktiskt också gör att jag upplevs
mer intressant och även verkar
göra mig mer omtyckt.
Tänk vad mycket en hög med
tidskrifter kan säga om oss och
betyda för vår omgivning!

Sofia Ulver
Docent, Lunds universitet
PS. Sen finns det ju en massa
annat man är nyfiken på, jag har
även Veckans NU och Hänt Bild
hemma, men jag förvarar dem på
lite mer undanskymda platser,
och min sambo får själv ta hand
om sina biltidningar.
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Visste du att?
Snabba och intressanta fakta ur undersökningen om
svenskarnas intressen.
Under livet samlar vi på oss fler
intressen – andelen som har
tio intressen eller fler ökar från
20 till 29 procent från att vi är i
20-årsåldern till pensioneringen.
Vi lägger i snitt 53 minuter
om dagen och 1 012 kr i
månaden på våra intressen.

Män spenderar ungefär

20 %
mer pengar än kvinnor.

I snitt har vi
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intressen.

Våra intressen gör oss mer
intressanta och kan ändra
omgivningens omfattning
om oss.

Störst skillnad är det mellan
män och kvinnor i åldrarna

40-65 år
här lägger kvinnor 40 %
mindre än männen.

Tre av fyra anser att en person
blir mer intressant om denne
har ett intresse.

För många är mötet och umgänget med
andra ett viktigt element av intresset,
speciellt för äldre män.
Hela befolkningen

Äldre män

26 %

43 %

”En av tre svenskar skulle vilja ha 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 Öland och Gotland känner sig nöjda
med de intressen de har. ”

1 av 3
har ändrat sin uppfattning om en
person efter att hen har fått reda på
dennes intresse,

har blivit mer
positivt inställda.
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unga kvinnor

tycker att intressen gör
oss mer intressanta.

41 %

Psykiskt bra

Fysiskt bra

För kvinnor är detta
extra viktigt

69 % 45 %
Psykiskt bra

Fysiskt bra

Det fysiska välbefinnandet är allra
viktigast för kvinnor 30–49 år

48 %
Intresset ger oss en känsla av utveckling.

36 %
Drygt var tredje svensk ser att ”bli
bättre” som en anledning att ägna
sig åt sitt intresse.

41 %

88 % 84 %
unga män

62 %

För män är detta
ännu viktigare

Bland unga är kraften av
intressen ännu starkare.

svenskar har hittat ett nytt
intresse i en tidning – ännu
fler kvinnor, 1 av 4.

Vi ägnar oss åt
våra intressen för
att må bra.

och framförallt för
unga män
Varannan kvinna tycker att gemensamma
intressen är viktigt i valet av partner
– fyra av tio i hela befolkningen.

56 %
Intressekompassen
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Just nu

Kvinnor jämfört med män

26x

10x

8x

7x

6x

4x

fler ägnar sig
åt sömnad,
handarbete och
pyssel.

fler intresserar
sig för skönhet.

fler gillar
yoga.

fler rider.

fler gillar
kändisar och
kungligheter.

fler har ett
intresse för
mode och
stil.

Män jämfört med kvinnor

5x 3x 2x
fler gillar
datorer, jakt
och fiske,
bilar och
motorsport.

fler intresserar
sig för fotboll.

fler gillar
dator- och
tv-spel.

Vad säger våra
intressen om samtiden?
På följande sidor kan du läsa om några intressanta
spaningar om vår vardag som undersökningen visar.

Generationsväxling i
politiken och näringslivet

1 av 3
svenskar visar upp
sina intressen i
sociala medier.

Hemma bra, men resa
bort är bäst

Bland unga och de i yngre
medelåldern är det också mer
vanligt att dela med sig av sitt
intresse via

Våra hem är skyltfönster
för våra intressen

Svenskar mellan 7 och 15 år*
Alla

59 %

32 %

18 %

bryr sig
om miljön

gillar
serier

läser
bloggar

Tjejer

67 %

43 %

27 %

gillar kläder
och mode

läser om
kändisar

gillar ny
teknik

Killar

83 %

76 %

30 %

gillar datoroch tv-spel

håller på
med sport

åker
skateboard

39 % respektive 37 %.

”17 % av de som är under
30 väljer att ägna sig åt
sina intressen för att det
visar vilka de är. För unga
kvinnor har detta ett extra
högt värde, 19 % svarar att
det är därför de ägnar sig
åt sina intressen.”

Unga killar älskar, men undviker
att prata om, sitt datorspelande

Skriv ”hälsointresserad” på
CV:t och jobbet är ditt

Fotboll matchas av friluftsliv
och toppas av läsningen

* Data från Orvesto Junior 2014, därför inte direkt genomförbar med Intressekompassens data.
Andelar som är ganska eller mycket intresserade av aktiviteterna.
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1 av 3

män under 30 är
intresserade av politik

Generationsväxling i
politiken och näringslivet
Att köpa ekoägg, starta egen webbshop, läsa Privata Affärer eller
engagera sig i en frivilligorganisation. Det finns många sätt att uttrycka
sitt intresse för politik, näringsliv och samhälle. Möjligheterna blir
allt fler och undersökningen visar tydligt att en ny generation tyckare
och påverkare växer fram.
Intresset för politik, näringsliv och
samhälle ser ut att öka igen bland
befolkningen, efter att ett antal
generationer haft och har ett relativt lågt intresse för detta. 30 procent av männen under 30 säger sig
vara intresserade av politik, jämfört
med 21 procent av männen mellan
30 och 49 år och 19 procent av
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männen mellan 50 och 64 år. Mest
intresserade är dock männen över
65 år, 34 procent.
Intresset är något lägre bland
kvinnorna – 19 procent av kvinnor
under 30, 8 procent av kvinnor
mellan 30 och 49 år och 14 procent
av kvinnor mellan 50 och 64 år. I
likhet med männen har kvinnorna

över 65 det största intresset, hela
23 procent.
Det största intresset för politik,
näringsliv och samhälle återfinns
i Göteborg (28 %), därefter kommer
Stockholm (25 %). Resten av landet
har en relativt jämn fördelning.
Det är tydligt att det finns normer
som till viss del håller tillbaka kvinnornas samhällsintresse. Bland
annat undviker 19 procent av kvinnorna över 50 att prata om att de är
intresserade av politik, näringsliv
och samhälle. Detsamma gäller
deras intresse för religion.

Det höga samhällsintresset
bland de som nu går i pension kan
härledas till att många av dem var
del av den starka rörelsen som
växte fram över västvärlden i slutet
av 60-talet. Den nya generationen
har växt upp i en tid som präglats
av större globalisering och större
möjligheter att resa och hålla
kontakt med människor över
hela världen. Möjligheterna att
starta upp nya typer av företag
och driva sakfrågor är också
större genom den tekniska
utvecklingen.

Intressekompassen
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”För oss på Vagabond är det inte någon överraskning att många
gillar att resa. Vi drivs av att hjälpa fler att upptäcka världen
och jobbar mycket med guider och inspiration. För 2015 listade
vi bland annat en rad fina resmål som passar olika behov.
San Fransisco är årets familjeresmål och årets bästa äventyr
hittar man i australiensiska Tasmaniens fantastiska natur.
2015 års resmål nummer ett är dock Istanbul – efter en
kort flygtur landar man i en stad med myllrande kultur
och basarer, fina hotell och fantastiska sevärdheter.”
– Tobias Larsson, Chefredaktör för Vagabond

1 av 5

skulle ut och resa om det inte
fanns några begränsningar

Hemma bra, men resa
bort är bäst
Att komma bort från vardagen, glömma måsten och upptäcka nya
platser, maträtter och kulturer gör att många drömmer om att resa
ut i världen. Resande är det som överlägset flest svenskar skulle
ägna sig åt om de hade obegränsat med tid och pengar.
Många av de stora kulturella
intressena som svenskarna gillar
utförs i hemmet – matlagning,
läsning, film, musik och TV-tittande.
Restaurangbesök och besök på
teatrar kommer längre ner. Vårt
hem är också viktigt för oss när vi
ser till intressen för inredning
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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. Om det inte fanns några
tidsmässiga eller ekonomiska
begränsningar skulle 73 procent
av svenskarna ägna mer tid åt sina
intressen, framförallt unga.
22 procent av svenskarna skulle
då resa (27 procent av kvinnorna)
och 4 procent skulle ägna sig åt friluftsliv och äventyr. 3 procent
skulle ägna sig åt litteratur och
musik – kan detta möjligen vara
drömmar om karriärer som
författare eller musiker?

Intressekompassen
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”Svenskarna är ett av världens mest inredningsälskande
folk! Vi ägnar oändligt med tid och möda på att inreda
våra hem och kreativiteten har inga gränser. Vi inspireras
av allt – från loppisar till designmöbler! ELLE Decoration
är väldigt svensk men samtidigt en del av ett 25 länder stort
internationellt nätverk. Tillsammans skapar det mångfald
och en gränslös inredningsinspiration som ingen annan kommer
i närheten av.”
– Svante Öquist, Chefredaktör Elle Decoration

1 av 3

visar upp sina intressen
i sociala medier

Våra hem är skyltfönster
för våra intressen
Ordspråket ”mitt hem är min borg” saknar inte grund. Det är i våra (60%). En av tio låter även
hem som vi samlar det vi bryr oss mest om och trivs med att
tidningar och magasin ligga
omges av. Studiens deltagare vittnar om hur deras intressen tydligt framme.
tar plats i deras hem.
Nästan var tredje svensk visar
För 20 procent av svenskarna är
det viktigt att visa andra att vi
ägnar oss åt våra intressen och
det är i hemmet och i sociala
medier som vi väljer att visa vad
som intresserar oss.
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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 %)
och unga kvinnor i synnerhet

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 % respektive 37 %).

Intressekompassen
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1 av 4

undviker att prata om
sitt datorspelande

Unga killar älskar, men
undviker att prata om,
sitt datorspelande
Under de senaste åren har mycket hänt i dator- och tv-spelsvärlden.
Företagsgrundare har blivit miljardärer och evenemang som Dreamhack samlar regelbundet enorma mängder unga. Spelande har också
blivit sport, det utvecklas fixstjärnor och det går att följa turneringar
live via Internet.
Dator- och tv-spel är det största
intresset bland män under 30. Hela
59 procent av dem anger det som
sitt intresse och 14 procent säger
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att det är deras allra största intresse.
En av fyra undviker dock att prata
om det. Intresset sticker också ut
som det intresse som många har

ljugit om och som många känner
att de måste försvara.
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 i
större utsträckning bråkar med
sin partner, familj eller vänner.

Intressekompassen
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1 av 5

Skriv ”hälsointresserad”
på CV:t och jobbet är ditt
– det är i alla fall vad vi tror
Att vara och framstå som hälsosam är en stark drivkraft för många,
Bland män har man dock större
och det är inte överraskande att det också tros öka chanserna att
tilltro till ekonomi, aktier och
få sitt drömjobb. På dagens arbetsplatser finns många initiativ som fonder (18 %) och då framförallt
motiverar medarbetarna att ta hand om sig själva.
unga män (29 %). Bland äldre män
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
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intresse för politik, näringsliv och
samhälle (24 %) samt friluftsliv
och äventyr (21 %).
Kvinnor mellan 30 och 49 år
har extra starkt tilltro till
litteratur, skrivande och läsning
(26 %).

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,
aktier och fonder (26 %), politik,

tror att en bra hälsa gör
dem mer attraktiva för en
arbetsgivare

näringsliv och samhälle (26 %),
hälsa och friskvård (25 %). I större
utsträckning än andra sysselsättningsgrupper tror studenter även
på vetenskap och astronomi (20 %),
teknik och datorer (20 %), miljö,
ekologi och energisparande
(19 %).

Intressekompassen
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”För många barn och unga är serietidningarna en introduktion
till läsandet. I Min Häst är serierna och artiklarna också mycket
tätt kopplade till intresset för hästar och ridning. Lena Furbergs
tecknade häst Mulle tar med läsarna på äventyr, samtidigt som
de genom träffsäker humor lär sig allt som rör ryttarlivet.”
– Katarina Oldenburg, Min Häst redaktion.

1 av 2

kvinnor är intresserade
av att läsa

Fotboll matchas av
friluftsliv och toppas
av läsning
Kikar man på svenskarnas intressen frågar man sig snabbt om SVT
inte borde låta Babel byta plats med Sportnytt i TV-tablån. Det är
heller inte förvånande att program som Familjer på äventyr har stor
genomslagskraft. Intresset för litteratur, läsning och skrivande är
nämligen ett av våra största och mest generationsöverskridande.
Många längtar även ut på äventyr i naturen.
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
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intresserade av fotboll. Minst tjugo
andra intressen är större, bland
annat friluftsliv och äventyr, och
intressen som skidåkning 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.

Intressekompassen
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Sofia Ulver svarar på frågor om intressen
Ljuger vi om våra
intressen?

Kan gemensamma intressen
fixa relationen?

Kan jag säga att jag är intresserad av
skidåkning om jag bara åker då och då?

Jag upplever att olika intressen har olika status i samhället, kan
det vara så att det gör att det finns intressen som vi väljer att inte
prata om, eller till och med ljuga om?

Jag hör ofta ”vi har så många gemensamma intressen”
när någon pratar om en bra relation. Men stämmer det
verkligen?

Status och social acceptans är en
väldigt stark drivkraft för människor
och undersökningen bekräftar det,
just kopplat till hur vi väljer att
prata om våra intressen. 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.
Mest rättframma är män över 50,
92 procent av dem säger att det
inte finns något intresse de undviker att prata om.
Tittar man ut över landet hittar
vi de mest tystlåtna i Göteborgsområdet (19 %) och de mest uppriktiga i Småland och på öarna
(92 %).

Undersökningen visar att gemensamma intressen är viktiga för
valet av partner, framförallt för
kvinnor. Hälften av alla kvinnor
har svarat det, något färre män.
Så det verkar vara viktigt, men
inte helt avgörande.
Bland våra gemensamma
intressen återfinns musik, tv och
film, men även motionsaktiviteter
som friluftsliv, löpning, skidåkning
och styrketräning. Så den som vill
fånga en kvinnas hjärta bör alltså
satsa på någon av kvinnornas
favoriter eller framhålla någon av
de gemensamma.
Samtidigt är det 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

Får ofta känslan av att folk säger att de är intresserade av en
massa saker, men egentligen ligger de bara hemma på soffan och
slösurfar. Själv tycker jag verkligen om att åka skidor men jag får
sällan möjlighet att åka, kan jag verkligen säga att det är ett av
mina intressen?
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I den utsträckning vi kan dra
slutsatser kring vilka intressen vi
inte gärna pratar om så undviker
25 procent av unga män att prata
om att de spelar dator- och tv-spel
och 19 procent av kvinnor över 50
att de är intresserade av politik,
näringsliv, samhälle och religion.
Kvinnor mellan 30 och 49 vill inte
gärna berätta om att de är intresserade av viktminskning.
Det är dock 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 %). Det
är troligtvis kopplat till att vi ofta
är mer osäkra kring vår identitet
när vi är yngre. De intressen som vi
tror kommer få oss att framstå i
bättre dager är framförallt kopplade till hälsa, sport och samhälle.

– en av fyra män under 30 svarar
nämligen att det händer ganska
eller mycket ofta. Till viss del gäller
det även yngre kvinnor.

Undersökningen visar att
gemensamma intressen är
viktiga för valet av partner,
framförallt för 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.

Det är en intressant fråga, som
egentligen inte har något direkt
svar. Även om en övervägande
majoritet, 78 procent, säger att de
utövar sitt intresse i praktiken när
de ägnar sig åt det så är det inte på
långa vägar det enda vi gör. Många
”slösurfar” också – en av tre läser,
lyssnar och ser på filmer om sitt
intresse på nätet. Därefter köper vi
saker och träffar andra. En av fem
läser också tidningar om intresset
– bland män och kvinnor över 50
är denna andel drygt 25 procent.
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.

kvinnor (psykiskt bra: 69 %, fysiskt
bra: 45 %). Det fysiska välbefinnandet är allra viktigast 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 %).
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 %).

En övervägande majoritet,
78 procent, säger att de utövar
sitt intresse i praktiken när
de ägnar sig åt det.

Det finns också fler olika anledningar till varför vi ägnar oss åt
våra intressen. Den främsta anledningen är att de får oss att må bra,
framförallt psykiskt men även
fysiskt. Detta är extra viktigt för
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Om tidskriftsläsare

Topp 10

Topp 10

De intressen som är extra starka
bland tidskriftsläsare

Vad som intresserar de som visar sina
intressen genom att låta magasin och
tidningar ligga framme

43 %

Tidskriften har
en given plats
på resan och i
hemmet

Resa

Det är inte konstigt att det finns många tidskrifter som handlar om
resor, mat, blommor och hälsa, eftersom det är just de intressena
som läsarna i särskilt stor utsträckning har. Det är tydligt när man
jämför tidskriftsläsarnas svar med hela urvalet. Trogna tidskriftsläsare gillar också att låta sina tidningar ligga framme, för att visa
omvärlden vad just de brinner för.

Korsord och sudoku samt
restaurangbesök

Tidskriftsläsare har ett särskilt
stort intresse för resor och matlagning, men även inredning, bakning
och mode står sig starkt i den här
gruppen. Det är även dessa intressegrupper som gärna visar att det
har just de intressena genom att
låta magasinen ligga framme i
hemmet. 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.

40 %

Mat – matlagning och
enskilda matvaror

29 %

Blommor och odling

28 %
27 %

Hälsa och friskvård

24 %

Politik, näringsliv
och samhälle

22 %
Inredning

21 %

Ekonomi aktier och
fonder samt historia

17 %

Konst antikt och möbler,
samt mode och stil

12 %
Viktminskning
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45 %

Resa

41 %

Mat – matlagning och
enskilda matvaror

31 %

Restaurangbesök

30 %

Hälsa och friskvård

27 %

Inredning

28 %

Bakning

25 %

Miljö, ekologi och
energisparande

24 %

Shopping samt
mode och stil

24 %

Konst antikt och
möbler

23 %

Historia samt
natur och djurliv
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Svenskarnas intressen
Svenskarnas
intressen
Svenskarnas
Svenskarnas intressen

Intressen som
förgyller vardagen
toppar listan
Svenskarnas största intressen är vardagliga. Mellan 30 och 38 procent
av respondenterna anger lyssna på musik, läsa, resa, se på film och
TV och laga mat som sina intressen. Mellan 20 och 25 procent 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 (6 %),
resande (5 %), dator och tv-spel, fotboll och mat (alla 4 %)
som toppar listan.

Sveriges mest intresserade

Sveriges mest intresserade

Frida Carlström – skaparlusten
smyckar hemmet och trädgården
Frida Carlström har haft färg och
form omkring sig sedan barnsben.
Idag bor hon på en stor, 200 år
gammal gård i Ljungby och att
skapa är det bästa hon vet. För
Frida spelar material eller teknik
inte någon roll utan det viktiga är
att få använda händerna. Med den
ljusa lantliga stilen som inspiration
virkar hon, gjuter i betong, målar
och tapetserar.
– För mig finns det inga gränser
för vad man kan skapa utan det
viktiga är just att varje dag skapa
något i det hem och den miljö jag
älskar. Jag inspireras av min familj,
mina vänner och allt vackert som

Christer Olsson – lever och
andas Zetortraktorer
Christer Olsson från Orust har
sedan barnsben haft ett brinnande intresse för veterantraktorer.
Vid 7 års ålder började han sin
traktorkarriär då han fick följa
med sin farfar och köra en Zetor
25. Vid 12 års ålder köpte han sin
första egna Zetor och det var
startskottet på hans livs intresse
– att renovera och iordningställa
veterantraktorer.

– Veterantraktorer och speciellt
märket Zetor har varit en stor del
av mitt liv sedan barnsben. Det är
i mötet med andra som har
samma intresse eller genom att
fördjupa mig i mitt intresse genom
tidningar, böcker och resor som
jag får energi och en kick att
fortsätta med det jag gör, säger
Christer Olsson.

– Göran Svensson,
Chefredaktör Traktor

Smilla – trotsar väder och
vind för hästarna
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”Jag inspireras av
min familj, mina vänner
och allt vackert som finns
runt omkring oss.”

Fredrik – med golfen i generna
och blodet
Fredrik Odqvist från Göteborg har
ett stort intresse för golf. För Fredrik
är golf mer än bara ronderna på
banan – för honom är kunskapen
om golfens historia viktigare.
Fredrik läser mer än gärna både
tidningar och böcker, besöker
muséer eller tittar på gamla golf-

”I Sverige finns det mängder av gamla traktorer
bevarade och intresset för att ta hand om klenoderna
har ökat år för år. Just nu är det en riktig boom för
veterantraktorer och även om många av våra läsare
har anknytning till jordbruksnäringen så finns där
också många andra yrkesgrupper.”

Smilla Andersson, 13 år från
Malmö brinner för ridning och
hästar. I vått och torrt cyklar hon
till stallet för att pyssla om sina
absoluta favoriter – hästarna.
Hästar ger henne lycka och får
henne att må bra alla dagar i
veckan.
– Mitt intresse för hästar
betyder verkligen allt och jag tror
inte att jag skulle överleva utan
dem. När jag inte är i stallet så
läser jag helst om hästar och då
blir det så klart genom tidningen
Min Häst. Att hålla på med hästar

finns runt omkring oss. Där fyller
såklart tidningar en viktig
funktion. Genom alla fantastiska
magasin får jag möjlighet att kika
in hos andra med samma intresse
och det ger mig nya uppslag till
kommande projekt hemma, säger
Frida Carlström.

är blod, svett och tårar men även
väldigt mycket glädje och skratt.
Jag mår aldrig så bra som på
hästryggen. Till de som inte gillar
hästar vill jag säga att det är en
fett tuff sport, och jag tror att när
man väl kommer in i det så älskar
man det, säger Smilla Andersson.

”Det är en fett
tuff sport!”

klipp på YouTube för att fördjupa
sin kunskap.
– Jag har ett gediget intresse för
golf och jag ägnar så mycket tid som
möjligt åt det. Min farfar spelade
i landslaget så golfen är en del av
min själ och jag läser allt jag kommer
över. Golf Digest är en favorit efter-

”Min farfar
spelade i landslaget.”
som jag tycker att deras beskrivning
av tidningen passar så bra in på mig
– ”en modern golfspelare med
känsla för traditioner”, säger
Fredrik Odqvist.

Anneli Andersson – passion
för glutenfri bakning
Anneli Andersson från Karlskoga
har alltid haft ett stort intresse
för bakning, men i februari 2014
hände något som fick hennes
intresse att växa till att bli hennes
passion. Anneli fick diagnosen
celiaki, och bröd och bakverk fick
uteslutas. Istället för att bryta
ihop vände hon det till något
positivt och började baka glutenfritt. Nu spenderar hon varje
ledig sekund i köket.
– Bakning är min stora passion
och det märker framförallt mina
vänner av eftersom de väldigt ofta
bjuds in för att provsmaka alla
godsaker jag gör. Med inspiration
från tidningar och alla möjliga
recept försöker jag experimentera
mig fram i köket. Med min blogg

”Det går
att njuta av
livets goda
även om man
har glutenintolerans!”

hoppas jag i min tur kunna inspirera
andra och uppmärksamma fler om
att det går att njuta av livets goda
även om man har glutenintolerans,
avslutar Anneli.

Intressekompassen
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Sveriges mest intresserade

Sugen på ett nytt intresse?
30–49-åringar tycker är ett
problem (77 %). Därefter kommer
pengar (35 %), som inte oväntat
ett större hinder för yngre (49 %).
Det är också många som har svårt
Vid sidan av våra relationer är att välja vad som skulle vara deras
tidningar och reportage en viktig nya intresse (16 %). Speciellt svårt
kanal till nya intressen (21 %). För tycker unga kvinnor att detta är
kvinnor och äldre är denna kanal (20 %).
vanligare (25 % resp. 26 %). För
Unga män saknar oftare än
unga, framförallt unga män, är
andra den sociala kontexten som
Internet en viktigare kanal (31 %, öppnar för ett nytt intresse (22 %)
respektive 34 %).
och de vill heller inte satsa halvDet är framförallt tid som hind- hjärtat (18 %). Unga känner också
rar oss från att skaffa nya intressen oftare än andra att de bor på ”fel”
(63 %). Främst är detta något som ort för att kunna ägna sig åt

Även om hälften av svenskarna är nöjda med sina intressen skulle
en av tre vilja ha fler. Men var kommer egentligen våra intressen
ifrån och vad hindrar oss från att skaffa nya? Känner vi oss för
gamla eller vet vi helt enkelt inte riktigt hur vi ska komma igång?
Intressen delas mellan människor.
Vi skaffar oss nya när vi träffar nya
människor (41 %), får tips och
inspiration av familj och vänner
(35 %) eller träffar en ny partner
(14 %). 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 %).

intresset (12 %). Bland de som är
över 65 är det 30 procent som
känner att de är för gamla för att
skaffa sig nya intressen.

För att minska hindren
något kommer här några
tips från Sveriges mest
intresserade personer,
som tipsar om hur man
enkelt kan komma igång
med det intresse som just
de brinner för.

Våra intressen
från norr till söder
Väder och vind? Tillgänglighet och traditioner? Det är
många saker som kan tänkas ligga bakom att våra intressen
skiljer sig åt över landet. Odlingssäsongen är längre i söder,
samtidigt som ett mer tillförlitligt snötäcke underlättar för
skidåkning i norr.

Lasse Ullvik, även kallad Trädgårdsnörden,
om hur du kommer igång med trädgården
En trädgård är något väldigt privat
som du skapar helt efter ditt eget
huvud. Det finns inga rätt eller
fel, inga regler eller trender du
måste följa. Du skapar den för att
du, dina nära och kära och dina
växter skall trivas.
Du har säkert en idé om vad du
vill så börja utifrån den men var
öppen för att idén kommer att
ändras många gånger under resans
gång. Låt trädgården utvecklas
organiskt så får du en trädgård
som du trivs med.

För att dina växter skall trivas
ägnar du lite extra omsorg och
möda till att skapa de optimala
odlingsförhållandena för varje typ
av växt. För att lära dig mer om
vad olika växtarter har för krav läs,
läs och läs ännu mer samtidigt som
du går med i en eller gärna flera
trädgårdsföreningar. Där får du
lyssna till många givande föreläsningar och får också möjlighet
att besöka andras inspirerande
trädgårdar.
		
– Lasse

Fest- och middagsfixaren
Anna Johansson ger sina råd om
hur du får till en lyckad kväll
Det viktigaste vid ett festligt
tillfälle är att alla gäster känner
sig sedda och får ett personligt
välkomnande. Jag dukar alltid
dagen innan så det finns tid att
experimentera och förändra, försöker alltid att sammanföra samtal
genom att inspirera till ett samtalsämne och något gemensamt
gästerna emellan.
Vid en större tillställning är det
bra att hela tiden vara i rörelse och
ha en bra överblick och en plan för
32
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kvällen, vare sig det är en fest hemma eller en kväll där man minglar
vidare ut i natten.
En fest behöver inte kosta
skjortan, jag tar ofta hjälp av olika
tänkbara kontakter och vänner
för att kvällen ska bli så minnesvärd som möjligt. Det kan vara
allt ifrån underhållning, bartender och lista för kvällens utgång
till att designa en inbjudan eller
fotografera under kvällen.
		
– Anna
Intressekompassen
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Var fjärde Norrlänning är intresserad av
skidåkning, friluftsliv och löpning

Sveriges största båtfantaster bor
i länen kring Stockholm

I norra Sverige frodas intresset
för utomhusaktiviteter. Jämfört
med Sverigesnittet har de ett större
intresse för skidåkning (26 %),
friluftsliv och äventyr (26 %),
löpning (28 %), jakt och fiske och

I regionen norr, väster och söder om
Stockholm verkar närheten till hav
och sjö, men även goda jaktmarker,
gjort sitt avtryck. Här har man ett
större intresse för jakt och fiske
(12 %) och båtliv och båtsport (1 %)

ishockey (14 %). Det är också
möjligt att de långa mörka
vintrarna ligger bakom ett större
intresse för astrologi (6 %). Bland
de allra största intressena sticker
dock jakt och fiske ut.

I norra Mellansverige finns landets största
intresse för nya, coola motorcyklar

Var tredje Stockholmare vill ha fler intressen
och här bor också allra flest cineaster

Något längre söder ut växer
intressen runt motorer. Här har
man ett betydligt större intresse
för nya motorcyklar (6 %) och
traktorer, maskiner och lastbilar
(6 %). Även uthållighetsidrott

I Stockholm får intressen som friluftsliv och fordon stå tillbaka för
de många kulturella och samhällsrelaterade intressena. Exempelvis
anger 41 procent av Stockholmarna att de är intresserade av film.

(4 %) tar en tydlig 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.

Viktminskning sticker också ut
som mer vanligt som allra största
intresse. En av tre Stockholmare
anger också att de skulle vilja ha
fler intressen.

Göteborgare är Sveriges största bokmalar
och samhällsdebattörer

Småland samlar flest motorsportare
och nybilsälskare i landet

Göteborgarna gillar verkligen att
läsa (46 %), gå på restaurang (30 %)
och diskutera politik – de har
faktiskt Sveriges största intresse
för politik (28 %). Nio procent av
Göteborgarna anger också yoga
som ett av sina intressen, ingen

I Småland och på Öland och
Gotland är många intresserade av
ishockey (14 %) och snickeri (19 %).
Regionen har också landets största

annanstans i landet är detta
intresse så stort. I tillägg dyker
intressen som andlighet och
alternativmedicin, meditation
och vetenskap upp bland
Göteborgarnas allra största
intressen.

I Västsverige bor landets största
husvagns- och husbilsfantaster
I Västsverige är en av tio intresserade av husvagnar och husbilar.
Här är det också fler som är intresserade av simning (8 %) och hälsa
och friskvård (27 %). I Västsverige

34

än resten av landet. 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.

intresse för motorsport (11 %) och
nya bilar (12 %). Färre än i resten
av landet är dock intresserade av
teater och restaurangbesök.

Nästan var tredje Malmöbo har gröna fingrar
I Malmöområdet är det läsning
(45 %), blommor och odling (30 %)
men även bakning (29 %) som är
de stora intressena. Många gillar
också att cykla (19 %).

I regionen är det dock betydligt
färre än i resten av landet som är
intresserade av ishockey, gamla
bilar, motorsport och motorcyklar.

Norra Sverige Kiruna, Gällivare, Haparanda,

lägger man i snitt störst månadssumma på sitt intresse, 1 217
kronor jämfört med genomsnittet på 1 012 kronor.

I Sydsverige har en av fyra ett stort
husdjursintresse

Regioner
Västerås, Lindesberg, Karlskoga, Örebro,

Småland och Öarna Jönköping, Tranås,

Kalix, Luleå, Boden, Piteå, Lycksele, Skellefteå,

Norrtälje, Enköping, Uppsala, Nyköping,

Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Värnamo, Ljungby,

Jämfört med resten av landet är
det i Sydsverige betydligt fler som
intresserar sig för husdjur (25 %),
natur och djurliv (23 %), men
även flera andra sporter som golf

Umeå, Östersund, Örnsköldsvik, Sollefteå,

Katrineholm, Eskilstuna, Mjölby, Motala,

Växjö, Västervik, Hultsfred, Vimmerby,

Härnösand, Kramfors, Sundsvall.

Linköping, Norrköping.

Oskarshamn, Kalmar, Nybro, Visby.

Norra Mellansverige Hudiksvall, Ljusdal,

Stockholm Stockholm, Södertälje.

Sydsverige Karlskrona, Karlshamn,

Bollnäs, Söderhamn, Gävle, Sandviken, Mora,

Västsverige Halmstad, Falkenberg, Varberg,

Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm,

Ludvika, Avesta, Hedemora, Borlänge, Falun,

Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Borås,

Helsingborg, Landskrona, Ystad,

Arvika, Säffle, Åmål, Karlstad, Kristinehamn,

Lidköping, Skara, Falköping, Skövde,

Simrishamn, Eslöv.

Filipstad.

Mariestad.

Malmö Malmö, Lund, Trelleborg.

Östra Mellansverige Sala, Fagersta, Köping,

Göteborg Göteborg.

och friidrott. De som bor i Sydsverige lägger i snitt 822 kr/mån på
sitt intresse, detta är lägst i
landet.
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7–15 år*

Intressen genom livet

Generationstillhörighet
styr våra intressen

Intressen genom livet

Titta på film 89 %
Lyssna på musik 86 %
Resor 82 %
Titta på tv, även webb-tv 78 %

Ofta hör man att det inte går att lära en gammal hund att sitta. Kan
det också betyda att det inte går att anamma nya intressen under
livets gång? Undersökningen besvarar inte den frågan men många
vittnar om att de har haft sina intressen under lång tid, och inte
oväntat ju längre desto äldre man blir. Det visar att vi till viss del
håller fast vid våra intressen och att dessa ofta har präglats av den
tid under vilken vi växte upp. Men livet tar oss också på en lång
resa och under den förändras och breddas våra intressen.
För våra yngsta (7–15 år)* är det
film, musik, resor, tv och sportande
som toppar intresselistan. Bland de
yngsta killarna är spelande extra
populärt och deras fem största
intressen är film (88 %), spela tvspel (84 %), lyssna på musik (83 %),
spela dator- och onlinespel (82 %)
och resor (79 %). Flickorna i åldersgruppen har något annorlunda
intressen. Deras topplista utgörs
av lyssna på musik (90%), titta på
film (89 %), resor (85 %), baka (82 %)
och titta på tv, även webb-tv (78%).
Våra ungas (18–29 år) fem
största intressen är 1) lyssna på
musik, 2) film, 3) dator- och

tv-spel, 4) litteratur, läsning och
skrivande och 5) mat.
Unga män har särskilt stort
intresse för dator- och tv-spel (59 %),
teknik och datorer (35 %) och
styrketräning (30 %). Unga
kvinnor har särskilt stort intresse
för bakning (44 %), sociala medier
(43 %), foto (20 %), husdjur (33 %),
idoler (10 %), löpning (25 %),
mode (27 %), shopping (34 %),
skönhet (22 %), yoga (12 %) och
målning och teckning (20 %).
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 1) film 2) lyssna på musik
3) resa 4) litteratur, läsning och
skrivande och 4) mat och TV.
För männen i ålderskategorin
har man framförallt ett större
intresse för film (44 %). Kvinnor
intresserar sig i större utsträckning för inredning (26 %) och
löpning (25 %).
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; 1) resa, 2) litteratur,
läsning och skrivande, 3) lyssna
på musik, 4) mat och TV och 5)
blommor och odling.
Männen får ett allt större intresse för vin, öl och annan dryck (35  %)

samt snickrande (28 %). Kvinnornas intresse för läsning (50 %),
korsord (37 %) och blommor och
odling (45 %) ökar.
Efter pensionen gör korsorden
ett riktigt intåg bland våra intressen
och når toppen tillsammans med
läsandet, topp fem är nu; 1) litteratur, läsning och skrivande samt
korsord och sudoku, 2) resa, 3) TV,
4) blommor och odling, mat och
lyssna på musik och 5) politik,
näringsliv och samhälle.
Männens intresse för politik
(34 %), ekonomi (34 %) och
snickrande (31 %) utmärker sig.
Kvinnornas intresse för läsning
(60 %) och korsord (53 %)
fortsätter att öka.

50–64 år

Film 39 %

Lyssna på musik 56 %
Film 50 %
Dator och TV-spel 40 %
Litteratur, läsning och skrivande 38 %
Mat 36 %

Efter pensionen
Litteratur, läsning och skrivande
samt korsord och sudoku 45 %

30–49 år
18–29 år

Hålla på med sport 74 %

Resa 42 %
TV 34 %

Resa 39 %

Blommor och odling samt mat
och lyssna på musik 32 %

Litteratur, läsning och skrivande 38 %

Politik, näringsliv och samhälle 28 %

Lyssna på musik 33 %
Mat samt TV 30 %
Blommor och odling 29 %

Lyssna på musik 35 %
Resa 34 %
Litteratur, läsning och skrivande 32 %
Mat samt TV 29 %
* Data från Orvesto Junior 2014, därför
inte direkt genomförbar med Intressekompassens data. Andelar som är ganska

”När vi passerar 50 träder vi in i en ny
och spännande livsfas. Frågan om vad vi nu
ska göra med resten av våra liv dyker upp, samtidigt som vi får mer tid och pengar över till att
ägna oss åt njutning, förkovran och konsumtion. De
kvinnor som vi på M-Magasin möter längtar efter
ny kunskap och har en ökad lust att ta upp åsidosatta
intressen och hitta nya.”

eller mycket intresserade av aktiviteterna.

– Amelia Adamo, chefredaktör M-Magasin
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Slutord

Slutord

Hej Kerstin!
Berätta om dina intressen?
Det är lite svårt att beskriva vad
man är intresserad av, jag är bland
annat intresserad av att resa och
att laga mat. Jag tycker att intressen
också kan komma och gå, i perioder
av livet. Som intresset för barn,
som oftast blomstrar som bäst
när man fått sin första bebis.

Så du upplever att dina
intressen förändrats mycket?
I takt med att mina barn blivit lite
större har jag mer tid för mig själv
och mina intressen. Det är ju till
exempel otroligt härligt att planera
middagar och högtider för vänner
och familj, men också semesterresor!

Du som jobbar med tidskrifter,
hur ser du på dem?
Jag tycker att det är oslagbart att
få krypa upp i soffan med ett lass
härliga magasin som inspirationskälla. Min son och jag har som
tradition att alltid bjuda på en ny
sillsort på julbordet. Vi bläddrar
tillsammans i olika tidskrifters
julnummer och väljer och vrakar.
Nu har han precis flyttat hemifrån
och jag blev nästan lite tårögd när
jag kom hem till honom före jul och
upptäckte att han på eget initiativ
köpt julnumret av Allt om Mat
och valt en sillsort att ta med till
julfirandet.

”Jag blev nästan lite tårögd när jag kom hem
till honom före jul och upptäckte att han på
eget initiativ köpt julnumret av Allt om Mat
och valt en sillsort att ta med till julfirandet.”

Så man kan säga att tidskrifterna fördjupar dina intressen?

Kort om Kerstin:

Ja, det tycker jag. För mig är det
självklart att det är en tidskrift jag
vänder mig till när jag hittat ett
nytt intresse och vill veta mer.
Tänk bara när man köpt lägenhet
och ska börja inreda. Eller när
man renoverar hemma. Då köper
jag en hel bunt nya magasin och
sätter igång och bläddrar. Ofta
hittar jag något som jag absolut
inte tänkt inreda med innan!

Bor: Danderyd, förort norr om
Stockholm
Jobbar med: VD för Sveriges
Tidskrifter – Tidskrifternas
branschorganisation med drygt
340 medlemmar

Om man blickar in i framtiden,
hur kommer tidskrifterna
utvecklas?
Jag tror att framtidens tidskrifter
kommer att se sig själva som
varumärken eller som en klubb.
Kanske kommer man som läsare
att vara medlem i varumärket
istället för prenumerant på ett
magasin. Om jag till exempel vill
få ett sundare liv, börja träna och
ändra min kost, då blir det lättare
om jag har möjlighet att delta i en
specialresa ordnad av en bra
hälsotidskrift. På resan kan jag
träffa likasinnade och komma
igång med mitt nya liv. Samma
tidskrift kan sedan, utöver att
skicka mig färska nummer även
ge mig rabatt på träningskläder
eller kokböcker med utvalda
recept.

Foto: Gustav Kaiser
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All data i rapporten kommer från en webbenkät genomförd av TNS Sifo under perioden 28 oktober–10 november 2014.
Enkäten besvarades av 2001 personer, ett representativt urval av svenska befolkningen. Undersökningen genomfördes på
initiativ av Sveriges ledande tidskriftsförlag; Bonnier Tidskrifter, Aller media, Egmont Publishing och Albinsson & Sjöberg,
samt Tidsam som är Sveriges största tidskriftsleverantör.
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