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Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro 

Borgerpanel 

Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. 

Spørgeskemaet er blevet sendt ud på mail til 8144 borgere, der har tilmeldt sig Østerbro Borgerpanel. I alt 

har 1876 borgere deltaget i undersøgelsen (en svarprocent på 23 %).  

Der er 83 respondenter, der ikke har gennemført hele spørgeskemaet, men i det nedenstående fremgår det 

under hver overskrift, hvor mange besvarelser, der indgår. Der er 1793 respondenter, der har gennemført 

hele undersøgelsen. 

Der er 569 respondenter, der har hjemmeboende børn. Vi har spurgt til antal børn og bedt respondenterne 

om at svare på spørgsmål vedrørende (alle) deres børns brug af fritidsfaciliteter. Da flere har mere end et 

barn, er der besvarelser for 959 børn.  

 

Om respondenterne 

Alder 

Respondenternes alder fordelt i tre aldersgrupper: 

 15-35 år:  20 %  (382 respondenter) 

 36-65 år:  64 %  (1182 respondenter) 

 65 eller derover:  16 %  (312 respondenter) 

Geografi 

Respondenterne inddelt efter kvarter på Østerbro: 

 Fælledkvarteret  10 % (188 respondenter) 

 Lyngbyvejkvarteret  13 % (242 respondenter) 

 Nordhavnkvarteret  5 % (97 respondenter) 

 Ryvangkvarteret  6 % (106 respondenter) 

 Rosenvængetkvarteret  25 % (471 respondenter) 

 Svanemøllekvarteret  18 % (342 respondenter) 

 Århusgadekvarteret 23 % (422 respondenter) 
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Kulturtilbud på Østerbro 

Brug af kulturtilbud på Østerbro 

Knap to tredjedele, 64 %, af respondenterne gør brug af kulturtilbud på Østerbro (1190 respondenter). 24 

% (447 respondenter) bruger ikke kulturtilbud, og 12 % (230 respondenter) har svaret ’ved ikke’. 

 

Hvilke kulturtilbud? 

De 1190 respondenter, der gør brug af kulturtilbud, er blevet spurgt til hvilke kulturtilbud, de gør brug af på 

Østerbro (de har kunnet sætte flere krydser). Biograf og bibliotek er de kulturtilbud som flest bruger.  

Det fordeler sig således: 

Biograf  74 % (877 respondenter) 

Bibliotek  74 % (876 respondenter) 

Musik og koncerter (arrangementer i Parken undtaget) 38 % (451 respondenter) 

Udstillinger (kunst, museer m.m.)  38 % (449 respondenter) 

Scenekunst (teater, danseopvisning m.m.) 35 % (416 respondenter) 

Kunst i byrummet (street art, kunstevents, statuer m.m.)  32 % (376 respondenter) 

Andet  13 % (151 respondenter) 
 

Hvor ofte benyttes kulturtilbud? 

De kulturtilbud, der bliver hyppigst brugt, er bibliotek og kunst i byrummet. Der er en overvægt af 

respondenterne, der benytter disse kulturtilbud på ugentlig basis eller et par gange om måneden. 

Med hensyn til hyppighed af brug af kulturtilbuddene: biograf, scenekunst, musikarrangementer og 

koncerter (Parken undtaget) og udstillinger er der en overvægt af respondenterne, der benytter disse 

kulturtilbud et par gange om året. 

Der er nogenlunde lige mange respondenter, der bruger bibliotek og biograf (876 og 877 respondenter), 

dog bliver biblioteket besøgt langt oftere end biografen. 57 % af biblioteksbrugerne kommer der flere 

gange om måneden, hvor 67 % af biografgængerne kommer der et par gange om året. 

(Ifm. bibliotek og kunst i byrummet har 55-57 % svaret ugentligt eller 1-2 gange om måneden, 33-38 % har svaret et par gange om 

året og 4-7 % har svaret sjældnere). 

(Ifm. biograf, scenekunst, musikarrangementer og udstillinger har 0-2 % svaret ugentligt, 10-21 % har svaret 1-2 gange om 

måneden, 66-70 % af respondenterne har svaret et par gange om året og 7-23 % der har svaret sjældnere). 
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Bruger ikke kulturtilbud 

De 447 respondenter, der ikke bruger kulturtilbud på Østerbro, er blevet spurgt til årsagen, og her har 32 % 

angivet, at udbuddet ikke rammer deres behov, 25 % angiver en anden grund og 16 % angiver at de ikke er 

interesseret. 

 

Hvilke kulturtilbud mangler på Østerbro? 

Ud af samtlige respondenter (1793) er der 700 respondenter (38 %), der ikke mener, at der mangler 

kulturtilbud på Østerbro. Samtidig er der 602 respondenter (33 %), som mener at der mangler musik- og 

koncerttilbud, 452 respondenter (24 %) som mener at der mangler kunst i byrummet og 432 respondenter 

(23 %) mener at der mangler udstillinger. 

(Med mindre man har angivet, at man ikke mener, at der mangler nogen kulturtilbud, har der været 

mulighed for at vælge flere kulturtilbud.) 

 

Hvilke kulturtilbud bruges uden for Østerbro? 

Der er mange respondenter, der tager uden for Østerbro for at se udstillinger, høre musik og koncerter, gå i 

biografen og se scenekunst, i gennemsnit 1227 ud af 1793 respondenter. 

Der er knap så mange, der tager uden for bydelen for at bruge biblioteket (248 respondenter). Inden for 

bydelen er det et af de mest brugte kulturtilbud (876 respondenter, der bruger biblioteker på Østerbro).  

Der er 85 respondenter, der har angivet, at de ikke bruger kulturtilbud udenfor Østerbro.  

(72 % af respondenterne angiver at de tager uden for Østerbro for at se udstillinger, 72 % angiver musik og koncerter, 67 % angiver 

biografen og 56 % angiver scenekunst.) 

 

Fritids- og idrætstilbud på Østerbro hos de voksne respondenter 

Brug af fritids- og idrætstilbud på Østerbro 

Lidt under halvdelen af respondenterne, 45 %, går til fritids- og idrætstilbud på Østerbro (825 

respondenter). 52 % (949 respondenter) bruger ikke fritids- og idrætstilbud, og 3 % (61 respondenter) har 

svaret ’ved ikke’. 

Når vi krydser brugen af kulturtilbud med brugen af fritids- og idrætstilbud, kan vi se følgende: 

 Brug af både kulturtilbud og fritids- og idrætstilbud: 601 respondenter 

 Brug af kulturtilbud, men bruger ikke fritids- og idrætstilbud: 538 respondenter 

 Brug af fritids- og idrætstilbud, men ikke kulturtilbud: 127 respondenter 

 Bruger hverken kulturtilbud eller fritids- og idrætstilbud: 299 respondenter 
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Mange af de respondenter, der bruger fritids- og idrætstilbud, bruger også kulturtilbud. Men det modsatte 

er ikke tilfældet. Der er en ret stor gruppe borgere, der bruger kulturtilbud, men som ikke gør brug af 

fritids- og idrætslivet. 

 

Hvilke fritids- og idrætstilbud? 

Langt størstedelen af respondenterne, 89 %, går til sport og idræt (738 respondenter).  

Af de 738 respondenter går næsten halvdelen, 44 %, til sport og idræt i en kommerciel virksomhed (327 

respondenter).  

 

Fysiske faciliteter 

Overordnet set er respondenterne tilfredse eller meget tilfredse med de fysiske faciliteter, der hvor de går 

til fritids- eller idrætstilbud. 

Tilfredsheden og meget tilfredsheden over de fysiske faciliteter i kommercielle og kommunale tilbud er en 

anelse højere end i foreningsregi, men det er ikke markant. 

 

Bruger ikke fritids- og idrætstilbud 

De 949 respondenter, der ikke bruger fritids- og idrætstilbud på Østerbro, er blevet spurgt til årsagen, og 

her angiver 36 % at ’de ikke er interesseret’, 26 % angiver ’en anden grund’ og 22 % angiver, at ’udbuddet 

ikke rammer deres behov’. 

 

Hvilke fritids- og idrætstilbud mangler på Østerbro? 

På kulturområdet var der 700 respondenter, der ikke mente, at der mangler kulturtilbud på Østerbro. På 

fritids- og idrætsområdet er dette tal noget højere, her mener 965 respondenter (53 % ud af samtlige 

respondenter) ikke, at der mangler fritids- og idrætstilbud på Østerbro. Samtidig er der 376 respondenter, 

som mener at der mangler sport og idræt, 258 respondenter som mener at der mangler kreative tilbud og 

245 respondenter mener at der mangler musiktilbud. 

Ud af dem, der ikke går til fritids- og idrætstilbud og angiver, at det er fordi ’udbuddet ikke rammer deres 

behov’, er der 40 %, som mener, der mangler sport og idræt på Østerbro. 
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Hvilke fritids- og idrætstilbud bruges uden for Østerbro? 

Der er 696 respondenter, der har angivet, at de ikke tager udenfor Østerbro for at bruge fritids- og 

idrætstilbud. 

På kulturområdet var der generelt mange respondenter, der tager uden for bydelen for at bruge 

kulturtilbud, det er ikke det samme billede på fritids- og idrætsområdet. Her er der overordnet ikke lige så 

mange, der tager uden for bydelen. Dog angiver 561 respondenter, at de tager ud for bydelen for sport og 

idræt. 

 

Fritids- og idrætstilbud på Østerbro hos børn 

I undersøgelsen er der besvarelser, der dækker 959 hjemmeboende børn fordelt på alder: 

 0-4 år 233 

 5-8 år 177 

 9-12 år 201 

 13-16 år 161 

 17-20 år 187 
 

Brug af fritids- og idrætstilbud på Østerbro 

En lille overvægt af respondenternes børn går til fritids- og idrætstilbud på Østerbro (495 børn), og lidt 

under halvdelen (463 børn) går ikke fritids- og idrætstilbud på Østerbro. 

Vi har bedt respondenterne svare for henholdsvis første, andet, tredje og fjerde barn. Ud af de 959 børn er 

der 567, der er ’første barn’. Hvis vi kun kigger på ’første barn’, er deltagelsen i fritids- og idrætstilbud 

fordelt på aldre som følger: 

 

Antal procent i hver alderskategori, der bruger fritids- og idrætstilbud på Østerbro 
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Hvilke fritids- og idrætstilbud? 

Ligesom for de voksne respondenters vedkommende er det fritids- og idrætstilbud, flest børn går til, sport 

og idræt. Af de 495 børn går 83 % til sport og idræt (409 børn). 97 børn går til musik (20 %), og 44 børn går 

til andre foreningsaktiviteter (9 %).  

Hos de voksne respondenter går næsten halvdelen (44 %) til sport og idræt i en kommerciel virksomhed. 

Hos børnene er der 19 % (76 børn), der går til sport og idræt i en kommerciel virksomhed, hvorimod 67 % 

(274 børn) går til sport og idræt i en forening.  

Generelt går de fleste børn til fritids- og idrætstilbud i foreninger (55 %). Dernæst er 20 %, der går til fritids- 

og idrætsaktiviteter i kommercielle tilbud og 15 % gennem kommunale tilbud. 

 

Fysiske faciliteter 

Overordnet set er respondenterne tilfredse eller meget tilfredse med de fysiske faciliteter, der hvor deres 

børn går til fritids- eller idrætstilbud. 

Fordelt på de forskellige tilbud, ser det sådan ud: 

 332 ud af 410 er meget tilfredse eller tilfredse ved sport og idræt 

 22 ud af 24 er meget tilfredse eller tilfredse ved kreative tilbud 

 76 ud af 97 er meget tilfredse eller tilfredse ved musik (9 har svaret ’ved ikke’) 

 24 ud af 29 er meget tilfredse eller tilfredse ved scenekunsttilbud 

 27 ud af 44 er meget tilfredse eller tilfredse ved andre foreningsaktiviteter (12 er utilfredse eller 

meget utilfredse) 

 

Bruger ikke fritids- og idrætstilbud 

Af de 463 børn, der ikke bruger fritids- og idrætstilbud på Østerbro, angiver 162 respondenter ’en anden 

grund’ som årsag (35 %), 115 angiver at ’barnet ikke er interesseret’ (25 %), 103 angiver at ’udbuddet ikke 

rammer barnets behov’ (22 %) og 46 angiver at ’der ikke er plads på holdet’ (10 %).  

 

Hvilke fritids- og idrætstilbud mangler på Østerbro? 

Lidt under halvdelen af respondenterne (45 %) mener ikke, at der mangler fritids- og idrætstilbud til deres 

børn. Samtidig er der respondenter, der mangler et eller flere tilbud. Det fordeler sig således: 

 302 respondenter mangler sports- og idrætstilbud 

 143 mangler musiktilbud 

 110 mangler kreative tilbud 

 87 mangler scenekunsttilbud 
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 79 mangler ’andre tilbud’ 

 57 mangler andre foreningsaktiviteter 

 44 mangler IT og eSport 

90 % af dem, hvis barn ikke bruger fritids- og idrætstilbud på Østerbro fordi ikke er plads på holdet, mener, 

at deres barn mangler sports- og idrætstilbud på Østerbro.  

58-60 % af dem, hvis barn ikke bruger fritids- og idrætstilbud på Østerbro fordi udbuddet ikke rammer 

barnets behov, mener, at deres barn mangler sports- og idrætstilbud på Østerbro. 13-18 % angiver, at de 

mangler musiktilbud. 

 

Hvilke fritids- og idrætstilbud bruges uden for Østerbro? 

54 % af respondenternes børn tager ikke uden for Østerbro for at bruge fritids- og idrætstilbud (515 børn). 

Samtidig er der 437 børn (46 %), der tager uden for Østerbro for at bruge fritids- og idrætstilbud. Ud af 

disse tager 262 børn til sport og idræt, 105 børn tager til musiktilbud og 74 børn tager til scenekunsttilbud 

(der kan godt være overlap, da respondenterne har kunnet vælge flere aktiviteter). 

53 % af dem, hvis barn ikke bruger fritids- og idrætstilbud på Østerbro, angiver, at deres barn går til fritids- 

og idrætstilbud uden for Østerbro.  

 

 

Henvendelser 

I forbindelse med undersøgelsen er der en række respondenter, der har sendt uddybende kommentarer på 

mails til sekretariatet. Dem har vi samlet bagerst i rapporten.  
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Bilag til kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel 

Om respondenterne 

Samlet status 

 

Hvad er din alder? 

 

Hvor på Østerbro bor du? 

Vi har inddelt Østerbro i 7 bykvarterer - se kortet. Vælg det bykvarter du bor i. 
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Kulturtilbud på Østerbro 

Bruger du kulturtilbud på Østerbro? 

 

Hvilke kulturtilbud bruger du på Østerbro? 

Sæt ét eller flere krydser 

 

Hvor tit ser du scenekunst på Østerbro? 

 

Hvor tit går du til musikarrangementer og koncerter på Østerbro (Parken 

undtaget)? 
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Hvor tit går du på udstillinger på Østerbro? 

 

Hvor tit ser du kunst i byrummet på Østerbro? 

 

Hvor tit går du i biografen på Østerbro? 

 

Hvor tit bruger du biblioteket på Østerbro? 
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Hvorfor bruger du ikke kulturtilbud på Østerbro? 

 

Hvilke kulturtilbud mangler du på Østerbro? 
Sæt ét eller flere krydser 
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Hvilke kulturtilbud tager du udenfor Østerbro for at bruge? 
Sæt ét eller flere krydser 

 

 

Fritids- og idrætstilbud på Østerbro hos de voksne respondenter 

Går du til fritids- eller idrætstilbud på Østerbro? 

 

 

Hvilke fritids- eller idrætstilbud går du til på Østerbro? 

Sæt ét eller flere krydser 
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Når du går til sport og/eller idræt, er det så i en 

 
 

Når du går til kreative tilbud, er det så i 

 
 

Når du går til musik, er det så i 

 

Når du går til scenekunst, er det så i 

 
 



14 
 

Når du går til andre foreningsaktiviteter, er det så i 

 

Når du går til IT og/eller eSport, er det så i 

 
 

Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor du går til sport og/eller 
idræt? 

 

 

Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor du går til kreative tilbud? 
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Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor du går til musik? 

 

 

Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor du går til scenekunst? 

 

 

Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor du går til andre 

foreningsaktiviteter? 

 

Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor du går til IT og/eller eSport? 
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Hvorfor går du ikke til fritids- eller idrætstilbud på Østerbro? 

 
 

Hvilke fritids- og idrætstilbud mangler du på Østerbro? 

Sæt ét eller flere krydser 

 

 



17 
 

Hvilke fritids- og idrætstilbud tager du udenfor Østerbro for at bruge? 
Sæt ét eller flere krydser 

 

 

 

Fritids- og idrætstilbud på Østerbro hos børn 

Har du hjemmeboende børn? 

 

Hvor mange hjemmeboende børn har du? 
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Hvor gammel er dit barn? 

 

 

Går dit barn til fritids- eller idrætstilbud på Østerbro? 

  

 

Hvilke fritids- eller idrætstilbud går dit barn til på Østerbro? 

Sæt ét eller flere krydser 

 

 

Når dit barn går til sport og/eller idræt, er det så i 
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Når dit barn går til kreative tilbud, er det så i 

 

Når dit barn går til musik, er det så i 

 

Når dit barn går til scenekunst, er det så i 

 

Når dit barn går til andre foreningsaktiviteter, er det så i 
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Når dit barn går til IT og/eller eSport, er det så i 

 

 

Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor dit barn går til sport og/eller 
idræt? 

 

Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor dit barn går til kreative 

tilbud? 

 

Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor dit barn går til musik? 
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Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor dit barn går til scenekunst? 

 

Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor dit barn går til andre 
foreningsaktiviteter? 

 

Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor dit barn går til IT og/eller 
eSport? 
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Hvorfor går dit barn ikke til fritids- eller idrætstilbud på Østerbro? 

 

 

Hvilke fritids- og idrætstilbud mangler dit barn på Østerbro? 
Sæt ét eller flere krydser 

 

 

Hvilke fritids- og idrætstilbud tager dit barn udenfor Østerbro for at bruge? 

Sæt ét eller flere krydser 
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Henvendelser 

Kommentar 1: 

”Bare lige et par bemærkninger til spørgeskemaet jeg lige har besvaret ang. kultur og fritidstilbud: 

Mine børn tager ikke uden for Østerbro ift. fritidsaktiviteter, da det ikke hænger sammen i en travl hverdag. 

Samtidig er de endnu for små til selv at tage turen fx for at gå til musik eller andet. 

Hvis muligt ville de gå til flere ting på Østerbro men der er simpelthen lange ventelister (mine børn er 

skrevet op til svømning og spejder). Derudover er det ofte sene tider (fx svømning fra 19.30 - 20), og der 

plejer mine børn at ligge i deres seng hvis de skal nå at sove 10-11 timer.  

Så i virkeligheden er der mange tilbud, men der er også bare mange børn om buddet :0) 

Måske er det bevidst, men i sådan et spørgeskema kunne jeg godt bruge en felt til kommentarer så man har 

mulighed for at forklare sine svar.” 

 

Kommentar 2: 

”Jeg har behørigt svaret. Samtlige kryds blev sat ved "Andet". Det kræver en forklaring! 

Jeg er en af de meget aktive i Københavns Fødevarefællesskab, centralt og i særdeleshed på Østerbro, det er 

her jeg bor! Og KBHFF Østerbro holder til - hver eneste onsdag året rundt - hos Nabo Østerbro i 

Odensegade. 

Godt for Nabo og fantastisk for os. Vi udleverer vores poser til medlemmerne, og den sidste onsdag i 

måneden kan vi holde fællesspisning, pga. af et udmærket køkken og stort spiserum - plads til mindst 50 

personer. Så perfekt. 

Det fællesskab er en mange grunde til at jeg elsker at bo på Østerbro. Jeg føler mig virkelig hjemme i min 

bydel. Mange at vinke til, når man cykler rundt, at hilse på og sludre med på indkøb, som én sagde, det er 

næsten som at bo i en landsby. 

Jeg er i øvrigt også med i bestyrelsen i SuperBrugsen i Ndr. Frihavnsgade. 

Så jeg er meget lokalt forankret. Har også flere andre aktiviteter ... udenfor Bydelen. 

Derfor kan jeg ikke rigtigt have nogen mening om jeres øvrige spørgsmål.” 

 

Kommentar 3: 

”Har netop besvaret jeres spørgeskema til undersøgelse i Østerbro Borgerpanel – denne gang om brug af 

kultur- og fritidstilbud på Østerbro. Det er meget utilfredsstillende spørgsmål, da det stort set kun drejer sig 
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om musik og kunstudstillinger. Litteratur er slet ikke repræsenteret. Vi savner oplæsningssteder og et miljø 

for litteraturen, men det kan angives som “andet” i skemaet. Her rækker det ikke med biblioteket.”  

 

Kommentar 4: 

”Jeg har deltaget i undersøgelsen, men der var ikke mulighed for at komme med uddybende kommentarer. 

En væsentlig del af årsagen til at vi ikke benytter kultur- og fritidstilbud, skal findes i at vi ikke modtager 

Østerbro lokalavis eller reklamer fra Østerbro. Hvorimod vi modtager fra Gentofte/Hellerup og bliver derfor 

inspireret af deres tilbud. 

Vi føler lidt, at vi er som en appendix til København. Ville gerne høre mere - men den ugentlige inspiration 

om tilbud samt politik skal vi søge på nettet. Og så bliver det ofte nemmere, når alternativet kommer ind af 

døren automatisk - så vores tilknytning til Gentofte/Hellerup bliver opretholdt - desværre! 

KK annoncere i lokalavisen, så der burde være krav om at lokalavisen kom ud i hele lokalområdet og ikke 

kun i nogle områder.” 

 

Kommentar 5: 

”Det er mærkeligt, at undersøgelsen ikke ét eneste sted i spørgeskemaet har en eneste rubrik, hvor der kan 

krydses af vedr en borgers brug af folkekirkens gudstjeneste-, foredrags-, kor-, koncert-, fritidsaktiviteter 

overhovedet, for ikke at tale om den jødiske menigheds ditto aktiviteter eller den store aktivitet i de 

muslimske kulturcentre. 

Kulturen i Danmark er religiøst blind; som man kan være farveblind, kan man også være religionsblind.  Det 

gør en sådan undersøgelse ufuldstændig, desværre.  For alle, der bruger kirkernes tilbud, gør det jo ingen 

forskel, men for alle dem, der kunne opdage omfanget af kulturtilbud, er det en skam. 

Dertil kommer, at der interessant nok ikke sker en opkobling af de aktuelle svar til, hvordan disse svar 

forholder sig til de samme borgeres brug af fx. den ikke stedbundne kultur, dvs. den del af det offentlige 

kultur- og fritidstilbud, som ydes af de landsdækkende tv-stationer og ditto radio.” 

 


