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10.  Fritidsaktiviteter i Norrland – en fråga om 
stad och land? 

Dieter K. Müller, Institutionen för geografi och ekonomisk historia,  
Umeå universitet 

Inledning 
Kultur har ibland identifierats som en viktig faktor för lokal utveckling och 
tillväxt. Anderssons och Strömquists (1988) idé om K-samhället som är baserat 
på kunskap, kommunikation, kreativa resurser och kultur var huvudsakligen ett 
försök att skapa en mer komplex förståelse av förändringar som annars 
karakteriserades som övergång till ett postmodernt samhälle. Samtidigt lyfte 
idén in kulturen i den ekonomiska debatten i Sverige och identifierade den som 
viktig tillväxtfaktor. Även om idén om K-samhället sedan den lanserades på 
1970-talet har försvunnit från den offentliga debatten har det funnits 
efterträdare som betonar liknande processer. Här återfinns Pine och Gilmore 
(1999) och deras idéer om upplevelsesamhället där upplevelser avlöser tjänster 
som viktigaste produkter. En liknande idé har framförts av Lash och Urry (1993) 
som ser att gränserna mellan ekonomi och kultur håller på att försvinna med en 
ekonomisering av kulturen och en kulturalisering av ekonomin som följd. 
Aronsson, Bjälesjö och Johansson (2007) översätter denna process som en 
övergång till en kulturell ekonomi. Mest framträdande bland dessa förespråkare 
av kulturens roll är den amerikanska geografen Richard Florida (2002) som 
under sent 1990-tal började betona vikten av kreativa människor för att skapa 
attraktiva urbana miljöer för boende och arbete.  

En central fråga i detta sammanhang är därför vilka faktorer som lockar dessa 
kreativa människor till olika platser. I Umeå har politiker redan tidigt 
identifierat kultur som en viktig faktor för den lokala utvecklingen (Hugoson, 
2010). Tillkomsten av Norrlandsoperan 1974 samt satsningen på Kulturhuvud-
stadsåret 2014 är bara exempel som visar den lokala politiska viljan att investera 
i kultur för att åstadkomma en attraktiv stad. Men även utanför Umeå och andra 
stadsregioner har idén om kulturens betydelse vunnit kraft. I antologin 
Kulturens kraft levererar Lindeborg och Lindkvist (2010) ett antal fallstudier 
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från olika håll i Sverige som illustrerar olika kultursatsningar utifrån ett 
regionalt utvecklingsperspektiv. Däribland återfinns också satsningar på lands-
bygden som t.ex. Virserums konsthall (Lindkvist & Lindqvist, 2010) och Vara 
konserthus (Armbrecht & Andersson, 2010). Florida har i detta sammanhang 
bidragit till att popularisera idén om kulturens betydelse och idag är den 
närvarande i den offentliga debatten om regional och lokal utveckling även i 
norra Sverige. Även den här studien bekräftar denna uppfattning. Till och med i 
småkommuner tror mer än 80 procent av de svarande att kultur, nöjen och 
evenemang är viktiga för utvecklingen i länen (figur 10.1).  

Det skulle dock vara för enkelt att förklara orters befolkningsutveckling endast 
med möjligheten till ett rikt kulturliv. Demografiska förändringar, läget i relation 
till arbetsmarknaden och andra människor är andra betydelsefulla förklaringar 
som nog är viktigare än möjligheten till ett rikt kulturliv. Ett annat analytiskt 
problem i sammanhanget är definitionen av kulturbegreppet vilket har 
debatterats flitigt. Det skulle dock kräva mer än detta kapitel att fördjupa sig i 
denna diskurs.  

Figur 10.1  Hur viktigt är kultur, nöjen och evenemang för att ditt län ska 
utvecklas i framtiden? 

 
 

Det kan däremot konstateras att inte alla människor är intresserade att delta i 
olika kulturaktiviteter. Fritidsaktiviteter, oberoende om dessa räknas som kultur 
eller ej, spelar dock en viktig roll för människorna. Så pekar till exempel migra-
tionsforskningen i Sverige på att det är andra än arbetsrelaterade skäl som 
påverkar människornas flyttbeslut (Lundholm, 2007). I synnerhet miljönbyte 
och närhet till släkt och vänner viktiga motiv för flyttbesluten. Möjligheter att 
delta i fritidsaktiviteter skiljer sig mellan stad och land. Medan städerna erbjuder 
ett utbud av restauranger, pubar, konserter, idrottsevenemang m.m. är kanske 
möjligheten till friluftslivsaktiviteter den mest påtagliga aktiviteten som kan 
locka till landsbygden. 
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I motsats till arbetslivet är fritiden endast lite beforskad. I stort sett är 
norrlänningars fritidsvanor därför okända. Syftet med detta kapitel är att ge en 
första översikt över norrlänningars fritidsvanor. Särskilt uppmärksamhet ägnas 
åt skillnaderna mellan stad och landsbygd. 

Fritidsaktiviteter bland norrlänningar 
Norrlänningars bedömning att kultur, nöjen och evenemang är viktiga för 
utvecklingen av hemlänet speglas inte i de faktiska aktivitetsmönstren. Så kan 
det till exempel noteras att 60 procent av norrlänningar under det senaste året 
inte hade lyssnat på konserter. Kring 50 procent har inte heller deltagit i 
gudstjänster, besökt konstutställningar eller tittat live på en fotbolls- eller 
hockeymatch. En tredjedel har inte varit på bibliotek eller bio. Lika många har 
inte besökt en historisk sevärdhet. Endast restaurang- och pubbesök har varit 
förhållandevis vanliga, och drygt 80 procent av de svarande har någon gång 
under året ägnat sig åt sådana nöjen (figur 10.2). Vid sidan av restaurang- och 
pubbesök är bibliotek också relativt välbesökta platser: 28 procent har besökt 
bibliotek åtminstone sex gånger under de senaste 12 månaderna.  

Figur 10.2 Norrlänningarnas deltagande i åskådaraktiviteter under de senaste 
12 månaderna. 

 
 

Det kan konstateras att vissa aktiviteter regelbundet lockar en liten men trogen 
skara besökare. Så är det nästan 10 procent av de svarande som besöker bibliotek 
eller idrottsevenemang mer än 20 gånger per år. Även restauranger och pubar 
har en trogen kundkrets som besöker dessa förhållandevis ofta. 

Vid sidan av dessa aktiviteter som snarare kan karakteriseras som 
åskådarevenemang finns det också aktiviteter som kräver större aktivt 
deltagande. Bland dessa aktiviteter återfinns en större variation och också en 
större deltagandegrad (figur 10.3). I synnerhet friluftslivsaktiviteter och egna 
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individuella idrottsaktivteter tillhör uppenbarligen många norrlänningars 
vardag. Men även lagidrott eller annan idrott i grupp samt besök i fritidshus 
tillhör de aktiviteter som är förhållandevis vanliga. Mer konstnärliga aktiviteter 
utövas endast av få. Teater, körsång, spela musikinstrument och målning har 
lockat få till regelbundet utövande. Dans är däremot vanligare; 40 procent av de 
svarande har åtminstone vid enstaka tillfällen ägnat sig åt att dansa. Studie-
cirklarna som har en lång tradition i regionen har endast lockat få regelbundna 
deltagare; 28 procent av de svarande har deltagit vid något tillfälle i en studie-
cirkel eller kurs. 

En aktivitet som åtminstone 60 procent har ägnat sig åt vid enstaka tillfällen 
är shoppingresor för nöjes skull. I denna kategori hittas också en större andel 
som utför shoppingresor regelbundet. Shopping är därmed en av de viktigare 
fritidsaktiviteterna bland befolkningen i norrlandslänen. 

Figur 10.3 Norrlänningarnas deltagande i olika aktiviteter under de senaste 12 
månaderna. 

 

Platser för fritidsaktiviteter 
Många av de aktiviteter som diskuterats ovan kan utföras på många platser i 
Norrland och kan därmed konsumeras relativt lokalt. Detta gäller inte minst de 
aktiviteter som kräver ett mer fysiskt engagemang. Aktiviteter som kan karakte-
riseras som passiva eller åskådaraktiviteter återfinns däremot inte i alla 
kommuner. Istället är dessa bundna till fasta anläggningar eller på ett eller annat 
sätt koncentrerade till de större kommunerna. Hit kan räknas olika scener, 
idrottsarenor och museer. Visserligen förekommer sådana institutioner, och 
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också engångsuppträdanden, i mindre kommuner i landet men till antal och 
dragningskraft överskuggas dessa oftast av det urbana utbudet.   

En fråga är därför huruvida deltagandet i aktiviteter är kopplat till resande till 
andra platser i regionen eller landet. Föga överraskande sker majoriteten av 
aktiviteterna i hemkommunen (figur 10.4). I synnerhet biblioteksbesöken äger 
rum lokalt. Över 85 procent av de svarande utövar denna rätt så frekvent före-
kommande aktivitet hemmavid. Här finns det en stor skillnad i förhållande till 
den andra aktivitet som de flesta har ägnat sig åt flera gånger under de senaste 
tolv månaderna, dvs. restaurang- och pubbesök. Dessa görs i mycket högre 
utsträckning utanför hemkommunen. Även nöjesshopping, besök i national-
parker och naturreservat samt besök på historiska platser och till sevärdheter 
äger huvudsakligen rum utanför hemkommunen. 

Figur 10.4 Platser för deltagande i olika aktiviteter under de senaste  
12 månaderna. 

 
 

Shopping, vistas i fritidshus och åskådaridrott är de aktiviteter som huvudsak-
ligen lockar till besök i grannkommunerna. Det kan dock konstateras att dessa 
spelar en underordnad roll för de flesta norrlänningarnas aktiviteter. Endast för 
två fall, besök i fritidshus och nöjesshopping, uppgår andelen av de svarande 
som gör detta i en grannkommun till över 20 procent. Liknande kan observeras 
när det gäller andra kommuner i Norrland. Här är det bara nöjesshopping och 
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besök i nationalpark respektive naturreservat som lockar nästan 20 procent av 
de svarande till en annan norrländsk kommun. Övriga Sverige, gissningsvis 
främst Stockholm, lockar till fler aktiviteter. Här äger nästan 40 procent av 
besöken till historiska sevärdheter rum, 30 procent av nöjesshoppingen samt 
mer än 20 procent av restaurang- och pubbesöken, musei- och konstutställ-
ningsbesök samt konsertupplevelser. 

  Noterbart är också att 11 av de totalt 15 listade aktiviteterna huvudsakligen 
utförs i hemkommunen. Det kunde förväntas att bibliotek och religiösa möten 
huvudsakligen besöks på hemmaplan, däremot kan det tyckas vara förvånande 
att även biograf- och teaterbesök huvudsakligen företas lokalt. Den allmänna 
mediebilden ger ibland intrycket att många av dessa institutioner har försvunnit 
från glesbygden. En viktig fråga är därför huruvida den övergripande bild som 
har skisserats hittills döljer regionala skillnader mellan stad och land. 

Fritid i stad och land 
Skillnader mellan fritidslivet i stad och land kanske inte är så stora som det 
skulle kunna antas. Visserligen är andelen utövare för alla undersökta åskådar-
aktiviteter i stort sett större i stora och mellankommuner men skillnaderna bör 
också ses mot bakgrunden av den demografiska situationen med större andel 
äldre i glesbygden.  

När det gäller frågan om hur stora andelar av befolkningen som aldrig har 
deltagit i en viss aktivitet under det senaste året visar det sig att den största skill-
naden återfinns gällande biobesök (figur 10.5). Även olika scenuppträdanden och 
museibesök har lockat betydligt större andelar av stora kommuners befolkning. 
Detta kan tyckas vara föga förvånande med hänsyn till ovan fört resonemang om 
den skrala närvaron av dessa kulturella utbud i glesbygden. Däremot är 
skillnader när det gäller besök av idrottsevenemang mindre självklara även om 
mer professionella lagidrotter också huvudsakligen återfinns i stora kommuner. 
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Figur 10.5 Andel som aldrig har deltagit i respektive aktivitet under de senaste 
12 månaderna. 

 
 

Mindre skillnader mellan de olika kommungrupperna finns för biblioteksbesök 
och restaurang och pubbesök samt för besök på historiska platser. Även om 
deltagandemönstret med minst deltagande i småkommuner och med störst i 
stora kommuner återfinns för biblioteksbesök, är skillnader för restaurang- och 
pubbesök mellan småkommuner och medelkommuner försumbara. Detta gäller 
också besök på sevärda platser. Även i dessa fall är dock antalet svarande som 
aldrig under det senaste året har deltagit i dessa aktiviteter större i små än i stora 
kommuner. 

Ett undantag från mönstret är besök av gudstjänster och religiösa möten. Här 
är andelen som aldrig har deltagit störst i stora kommuner medan endast 45 
procent av de svarande i småkommuner aldrig har besökt religiösa möten under 
de senaste 12 månaderna. 

När det gäller de som har deltagit i någon aktivitet kan det konstateras att 
kommungrupperna liknar varandra när det gäller deltagandefrekvensen. Detta 
även om andelen personer som är mycket aktiva är störst i stora kommuner och 
minst i småkommuner (figur 10.6). 
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Figur 10.6 Deltagande i aktiviteter i olika kommungrupper under de senaste 12 
månaderna. 

 
 

För fritidsaktiviteter som kräver egen aktivitet och inte är beroende av scen- eller 
arenaframträdanden borde skillnaderna mellan kommungrupperna inte vara 
lika stora. Visserligen är också delar av dessa aktiviteter kopplade till speciella 
anläggningar, men sådana finns i stort sett i varje kommun. Hit hör motions-
anläggningar, skolor eller andra föreningslokaler. Vissa aktiviteter som friluftsliv 
kan däremot utövas överallt och kräver inte någon speciell utrustning. Det kan 
också noteras att flera av dessa aktiviteter kan utövas i stort sett oberoende av 
ålder. 

Undersökningens resultat bekräftar att skillnaderna mellan kommungrupper-
na är förhållandevis små (figur 10.7). När det gäller aktiviteterna ’spelat musik-
instrument’, ’tecknat/målat’, ’besökt nationalpark/naturreservat’, ’sysslat med 
sport/motion’ samt ’besökt fritidshus’ följer mönstret det som är känt från de 
passiva aktiviteterna. Även här är alltså andelen som aldrig deltar i dessa aktivi-
teter störst i småkommuner och minst i stora kommuner. Det omvända mönstret 
kan man hitta för aktiviteterna ’deltagit i studiecirkel/kursverksamhet’, ’dansat’ 
och ’rest för nöjesshopping’. Detta är vanligare i småkommuner än i stora 
kommuner. 

I motsats till de mer passiva aktiviteterna där de svarande i stora kommuner 
visade en högre deltagandefrekvens, finns det inga skillnader mellan kommun-
typer när det gäller de fritidsaktiviteter som kräver större egen insats. Lika stor 
andel utövar dessa aktiviteter i småkommuner och i stora kommuner. 
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Figur 10.7 Andel som aldrig har deltagit i respektive aktivitet under de senaste 
12 månaderna. 

 
 

Resor för fritidsaktiviteter i stad och land 
Efter att ha sett skillnader i aktivitetsmönstren mellan stad och land är nu frågan 
huruvida detta också föranleder resor. Även om det fanns tydliga skillnader inte 
minst när det gäller åskådaraktiviteterna mellan de olika kommunkategorierna 
är det än så länge oklart om allt deltagande i fritidsaktiviteter sker lokalt, inom 
regionen eller i andra delar av Sverige. 

Som man kan förvänta sig utförs största delen av alla fritidsaktiviteter i hem-
kommunen (figur 10.8). Detta gäller i alla kommungrupper. Det är dock tydligt 
att andelen lokala fritidsaktiviteter större i stora kommuner, ca 60 procent. I 
småkommuner och mellankommuner uppgår denna andel till endast 50 procent. 
Däremot spelar här grannkommuner en större roll för fritidsaktiviteterna. En 
fjärdedel av aktiviteterna för de som bor i småkommuner respektive en femtedel 
för boende i mellankommuner utförs där. Aktivitetsutbudet i grannkommuner 
tycks dock vara tämligen ointressant för invånarna i stora kommuner, vilket till 
stor del torde kunna förklaras med att det lokala utbudet är tillräckligt. Det är 
endast 10 procent av aktiviteterna som utförs där. 
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Figur 10.8 Var äger aktiviteterna rum? 

 
 

Andra kommuner än hem- och grannkommunen i samma län spelar också en 
relativt begränsad roll för fritidsaktiviteterna. Mellan 10 och 12 procent av 
aktiviteterna äger rum där. De har därmed en svagare position än andra delar av 
Sverige. Invånare i stora kommuner utför till och med fler fritidsaktiviteter i 
övriga Sverige än i grannkommunerna eller kommuner i övriga länet. Däremot 
är invånare i småkommuner och mellankommuner mer orienterade mot den 
egna regionen även om övriga Sverige även här utgör en viktig plats för fritids-
aktiviteter. 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att invånare i småkommuner och 
mellankommuner utför fritidsaktiviteter i större utsträckning utanför den egna 
kommunen. Däremot tycks invånarna i de stora kommunerna ha en större andel 
långa resor för att utföra fritidsaktiviteter. Sannolikt innebär detta inte minst 
resor till Stockholm, som på grund av goda flygförbindelser är förhållandevis 
lättillgängligt. 

Slutsatser 
Utgångspunkten för detta kapitel var att tillgången till ett intressant utbud av 
fritids- och kulturaktiviteter är en förutsättning för att göra platser attraktiva. 
Detta innebär också att de blir viktiga förutsättningar för regional utveckling och 
tillväxt. Mot denna bakgrund är det därför rimligt att diskutera huruvida dagens 
befolkning faktiskt ägnar sig åt fritids- och kulturaktiviteter. I detta samman-
hang är det dessutom en viktig fråga huruvida småkommuner kan tillhandahålla 
ett utbud som tillfredställer lokala behov.  

Resultaten har visat att en övervägande majoritet av befolkningen anser att 
kultur, nöjen och evenemang är viktiga för Norrlands framtid. Detta speglas dock 
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endast i begränsat utsträckning i befolkningens faktiska aktiviteter under de 
senaste 12 månaderna. Många aktiviteter som samlas i kategorin kultur, nöjen 
och evenemang utövas endast av få mer än några enstaka gånger per år. Bara 
friluftsliv och idrottsträning lockar större andelar av de svarande till frekventa 
aktiviteter.  

En möjlig förklaring för detta kan vara att ett lämpligt utbud saknas i 
Norrland men de aktiviteter som ändå utförs i första hand i hem- eller grann-
kommunen. Det finns dock tydliga stad-landskillnader i aktivitetsmönstren. 
Boende i stora kommuner ägnar sig i större utsträckning åt åskådaraktiviteter 
där också utbudet är högre, medan aktiviteter som kräver större eget engage-
mang är ungefär lika vanligt förekommande i stad och land. Traditionella 
folkrörelseaktiviteter som besök på religiösa möten och deltagande i studie-
cirklar och kursverksamhet förekommer oftare i småkommuner. 

För många småkommuner och medelkommuner tycks det dessutom vara så 
att det lokala utbudet kompletteras med det som finns i grannkommunerna. I 
större kommuner spelar förhållandena i grannkommunerna en underordnad 
roll. Här tycks däremot utbudet i mellan- och södra Sverige vara ett viktigt 
komplement till aktiviteter på hemmaplan. 

Huruvida dagens fritids- och kulturaktiviteter i Norrland är annorlunda än i 
övriga Sverige är svårt att säga – liknande studier som använder sig av samma 
frågor saknas i andra delar av landet. Likaså saknas historiska data som belyser 
hur norrlänningars fritids- och kulturvanor förändrats. Att svara på frågan om 
Norrland redan idag är en kreativ plats med goda förutsättningar för regional 
tillväxt är därför omöjligt. Befolkningsutvecklingen i stora delar av regionen 
tyder dock på att attraktionskraften inte är speciellt stor. Endast stora 
kommuner tycks idag kunna agera motor för tillväxt och utveckling. 
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