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Halvdelen af danskerne spiller digitale spil
Danskerne er vilde med digitale spil. 52 pct. af mændene og 50 pct. af kvinderne
spiller digitale spil på mobilen, computeren eller spillekonsollen. Hver fjerde dansker spiller dagligt eller næsten dagligt. Andelen af kvinder, som spiller dagligt
eller næsten dagligt er 27 pct., mens den tilsvarende andel blandt mænd er 24 pct.
Fire ud af ti danskere spiller mindst én gang om ugen. Det viser en ny måling af
danskernes kultur- og medievaner fra fjerde kvartal 2018.
Hvor ofte har du spillet digitale spil inden for de seneste tre måneder?
Mænd flere gange dagligt
11 pct.

Mænd dagligt eller næsten
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Mænd sjældnere end dagligt
27 pct.

Kvinder flere gange dagligt
12 pct.

4. kvt. 2018
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Kvinder sjældnere end dagligt
23 pct.

Flere kvinder end mænd bruger kultur
Undersøgelsen dækker 14 kulturaktiviteter, se nedenstående figur. Ti ud af de 14
kulturaktiviteter er generelt mere populære blandt kvinder end mænd.
Kvinderne i front i brug af scenekunst, skønlitteratur, biblioteker og biografer
De største forskelle på kvinders og mænds kulturaktiviteter er inden for områderne
scenekunst, læsning eller lytning af skønlitterære værker, besøg på biblioteket og
brug af bibliotekets digitale tjenester. 71 pct. af kvinderne har læst eller lyttet til
skønlitteratur. Blandt mændene har halvdelen læst eller lyttet til skønlitteratur.
Blandt kvinderne har 51 pct. været på biblioteket og 36 pct. har benyttet sig af bibliotekets online tjenester. Godt hver tredje kvinde har overværet scenekunst live
mod 22 pct. af mændene. Desuden har flere kvinder end mænd set film på det store
lærred inden for de seneste tre måneder. I fjerde kvartal 2018 var der 32 pct. af
kvinderne og 23 pct. af mændene, der lagde vejen forbi biografen.
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Flere mænd ser sportsbegivenheder både uden for hjemmet og derhjemme
At overvære sportsbegivenheder på stadion eller i en sportshal er den mindst udbredte kulturaktivitet i undersøgelsen. 17 pct. af danskerne har i fjerde kvartal været tilskuer., hvor 22 pct. af mændene tog på stadion for at overvære sportsbegivenheder. Dette var tilfældet for 13 pct. af kvinderne. Det er dog ikke kun fra tilskuerrækkerne, der bliver set sport. Tre ud af fire mænd følger sport på skærmen eller i
radioen mod 62 pct. af kvinderne.
Samme andel af kvinder og mænd går på museum og til koncert
Live musik er en aktivitet, som opnår lige stor popularitet hos begge køn. Godt hver
fjerde mand og kvinde har været til koncert for at høre klassisk eller rytmisk musik

i fjerde kvartal 2018. Der er ikke stor forskel på andelen af mænd og kvinder, der
besøger museer, slotte, herregårde samt andre fortidsminder, hvor dette omfatter
40 pct. af kvinderne og 37 pct. af mændene.
Deltagelse i kulturaktiviteter i de seneste tre måneder fordelt på køn. 4. kvt. 2018
Har lyttet til musik uanset hvor

Har set film og serier uanset hvor
Har læst skønlitteratur
Har læst faglitteratur
Har lyttet til / set sportsbegivenhed
Har fysisk besøgt biblioteket
Har spillet digitale spil
Har opsøgt billedkunst
Har besøgt museer
Har brugt bibliotekets digitale tjenester

Har overværet scenekunst live
Har været i biografen
Kvinder

Har været til koncert uanset genre
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Vi slapper af med musik, film og serier
’Musik’ og ’film og serier’ er de to mest udbredte kulturaktiviteter i befolkningen.
95 pct. af danskerne har lyttet til musik i de seneste tre måneder. Samme andel har
set film og serier. Det høje forbrug skyldes formentligt, at film, serier og musik kun
er et klik væk. Tre ud af fire danskere lytter til musik mindst hver dag, hvor dette
desuden er tilfældet flere gange om dagen for hver anden dansker. Godt en fjerdedel ser dagligt eller næsten dagligt en serie. Tre ud af fem læser eller lytter til skønlitteratur. Andelen af dem, der læser faglitteratur, er den samme.
Kultur defineres bredt i den nye måling af danskernes kulturvaner
Danmarks Statistik er i gang med at undersøge danskernes tværgående kulturvaner. Lignende undersøgelser er tidligere gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998,
2004 og 2012 af Kulturministeriet. Danmarks Statistik står, i samarbejde med Kulturministeriet, for gennemførelsen af 2018-2020 undersøgelsen, som løber i 24
måneder fra 1. juli 2018 til 1. juli 2020. Kultur defineres i undersøgelsen i bred
forstand og dækker kultur- og medievaner herunder forbrug af film og serier, musik, scenekunst, billedkunst, litteratur og computerspil. Besøg på biblioteker, biografer, koncerter, teatre, museer, slot, herregård eller fortidsminder osv. er også
belyst. Endeligt dækker undersøgelsen motionsvaner og fritidsaktiviteter, herunder
frivilligt arbejde. I den nye kulturvaneundersøgelse er flere af spørgsmålene revideret for at afspejle nutidens mere digitaliserede kulturforbrug.
Mere information: Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/2559 og emnesiden Kulturvaner.
Kilder og metoder: Oplysningerne kommer fra Kulturvaneundersøgelsen 4. kvartal 2018. Kulturvaneundersøgelsen gennemføres løbende mellem 1. juli 2018 og 1. juli 2020. Der spørges ca. 6.000 personer hvert kvartal.
Statistikken for 4. kvartal 2018 er baseret på resultaterne fra 3.321 gennemførte interviews i 4. kvartal 2018
blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: Kulturvaner 1. kvt. 2019 udkommer 3. juni 2019
Kulturvaner 4. kvt. 2018 (tillæg) film og serier udkommer 27. marts 2019
Kulturvaner 4. kvt. 2018 (tillæg) scenekunst udkommer 2. april 2019
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