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Abstract 
The aim of this bachelor thesis has been to examine and develop our own understanding 

about how young people in Sweden (16-29 years of age), take part in cultural activities. 

As librarians it is important to know what kind of activities and interests this particular 

group has. With Pierre Bourdieu’s theoretical framework towards habitus and capital 

we are interested to see if there is a connection between one’s cultural use and 

background, if different access to capital with or within groups has an affect or not. 

With both statistics and interviews with people within our target, we believe this data 

has been sufficient enough to conduct a good and valid study. After selecting a few 

fields in cultural use we examined them further with help from Bourdieu and the 

statistical data we gathered. Further we also examined what the library eventually can 

do to prosper a more encouraging culture when it comes to participation among young 

people. The analysis showed that activity such as visiting the library has decreased, and 

when asking the target of our study, this data was also confirmed. Nevertheless we also 

gained new understanding and results as this group is a very transparent and open one. 

For further research we think that professionals working in this field have to get a 

deeper and broader understanding in order to be able to satisfy young people’s cultural 

needs. 
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1. Inledning 
Som blivande bibliotekarier vill vi fokusera på målgruppen ungdomar och deras 

kulturanvändning. Inför vårt arbete vill vi veta hur vi på det kulturella planet möter 

dessa på bästa sätt. Vi är själva aktiva kulturanvändare men känner att vi har bristande 

kunskaper om ungdomars behov och preferenser; en vetskap som hade varit värdefull att 

erhålla i vår nya yrkesroll. Det finns många teoretiska och allmänna perspektiv att utgå 

från inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskap där vi har bestämt att inrikta 

oss emot kulturanvändning och varför den ser ut som den gör bland ungdomar. Vi 

hoppas få en klarare bild av bibliotekets roll på den kulturella arenan och hitta sätt att 

stärka den. Vi hoppas också på detta vis skaffa oss verktyg som bidrar till ökad 

kulturanvändning och därmed ökat biblioteksanvändande. Vi är medvetna om att 

biblioteket inte kan bidra med alla de kulturella aktiviteter som är önskvärda och 

kommer därför göra en kraftig avgränsning för att läsaren ska få en så tydlig bild av 

selekterade grundbegrepp som denna uppsats ämnar utgå från. Kultur är ett vitt begrepp 

och likaså måste vi göra en tydlig avgränsning med vår målgrupp respektive vilka 

utgångspunkter vi kommer att utgå från. 

 

1.1 Bakgrund 

En trolig användargrupp att komma i kontakt med som yrkesverksam inom fältet är 

ungdomar i olika lärandemiljöer. Hos oss finns det ett stort intresse för kultur och det är 

något som under arbetets gång kommer att prägla denna text. Vi anser att det finns ett 

samband mellan välbefinnande och kultur och är således något vi önskar främja för 

ungdomar. Det känns relevant att för oss skapa en så god omvärldskunskap om 

målgruppen utifrån den yrkesroll vi träder in i. Det finns ett intresse att kunna vara en 

förmedlare inte enbart av information, utan även kunna bidra till en aktiv deltagarkultur 

bland vår målgrupp som kommer utgöras av ungdomar. Undersökningen kommer bestå 

av befintlig statistik samt kompletteras med en gruppintervju. För oss känns ämnet 

angeläget och hoppas kunna bilda en bättre förförståelse för de behov och i vilken 

riktning som våra användare är på väg. 

 

1.2 Problemformulering 

Som framtida bibliotekarier där ett stort fält inom detta rör kulturpolitik skulle vi vilja 

lägga fokus på det egna kulturanvändandet. Med biblioteket som grogrund är målet att 

undersöka ungdomars kulturanvändande och vanor för att om möjligt kunna skönja 

eventuella mönster och trender. Ungdomar är aktiva kulturanvändare och en transparent 

målgrupp som mer än tidigare rör sig inom och utom olika arenor. Ett grundmål är att få 

en större förförståelse om användargruppen i sin helhet, vad som styr, påverkar och i 

vilken riktning den rör sig. 
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För att få en så god och rättvis omvärldsbild som möjligt kommer undersökningen att 

vila på en kombinerad metod i form av både befintlig statistik, samt en paneldiskussion 

med fyra ungdomar utifrån kvalitativa mått. Syftet är inte att göra exposé ur ett historiskt 

perspektiv hur ungdomars kulturavändning har varit, utan att utgå från hur det ser ut 

idag, och därför finns en ambition om att statistiken ska vara uppdaterad för att främja 

undersökningens syfte. Gruppintervjun är tänkt att fungera som ett extra redskap där 

befintlig statistik kommer att analyseras mot en representation av målgruppen genom 

samtal med denna. Via dessa redskap önskar vi få bilda en större förståelse för 

ungdomars behov inom kulturanvändning, och som blivande utövare i vår profession 

skapa en bättre bild vad som kan förbättras. 

 

1.3 Syfte 

Vi vill som framtida bibliotekarier ta reda på vad biblioteket kan bidra med utifrån 

kulturanvändning med huvudfokus på ungdomar: utnyttjas bibliotekets fulla potential 

och vad kan vi som bibliotekarier kan göra? Med huvudfokus på kulturanvändande med 

inriktning mot ungdomar vill vi undersöka och problematisera detta. För att biblioteket 

ska kunna sägas vara relevant bör dess personal ha så god omvärldskunskap att de 

känner till sina användares och målgruppers behov. 

 

1.4 Frågeställningar 

o Hur ser ungdomars kulturanvändande när det gäller bio, museum, teater, läsning 

och biblioteksbesök ut?  

o Vad uppfattar ungdomar att kultur bidar med i deras liv?  

 

1.5 Problemavgränsningar  

I uppsatsen väljer vi att fokusera på ett aktuellt dagsläge och utgå från så ny data och 

empiri som möjligt. Tidsmässigt rör sig undersökningen vad det gäller ungdomars 

kulturanvändning från åren 2012-2013 utifrån det statistiska material vi har samlat in. 

För att få med hur har det sett ut innan har vi även tagit med statistik från 2008 och 

framåt för att kunna skönja tendenser och trender. Då vi verkar inom biblioteks- och 

informationsvetenskap där kulturpolitik är ett område anser vi att det är en bra 

utgångpunkt. Vi har valt att begränsa oss till vissa specifika delområden som ligger nära 

till hands inom biblioteksverksamheten. Med inspiration från SOM-institutet (Samhället 

- opinion - medier), har vi valt användargruppen ungdomar med åldersspannet 16-29 år 

som utgångspunkt. Att utgå från kulturpolitiska begrepp vidare i undersökningen 

kommer vara till hjälp när gruppintervjun genomförs. De inympar och inkluderar 

närliggande undersökningsområden för målgruppen ungdomar sett utifrån 

kulturanvändning. Eftersom kultur är ett vitt begrepp kommer fokus utgå från det 
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estetiska kulturbegreppet för att på så sätt göra en tydlig avgränsning. Vi har valt att titta 

på användande och utövande av kultur. Inom ramen för det estetiska kulturbegreppet 

kommer vi att utgå från följande aktiviteter och delområden: 

o Museibesök 

o Biobesök 

o Teaterbesök 

o Biblioteksbesök 

o Läsande 

Detta är aktiviteter som finns representerade inom biblioteksområdet och blir på så sätt 

en bra jämförelsepunkt när resultaten ska analyseras längre fram i uppsatsen. Vi har valt 

att inte intervjua ungdomsbibliotekarier eller andra som arbetar professionellt med 

ungdomar, detta för att få en bättre inblick i hur ungdomarna själv tänker.  

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

 

1.6.1 Biblioteksbegreppet 

I alla samhällen som vilar på demokratisk grund har biblioteket en central roll som 

samhälls- och informationsbildare. Att tillgodose behov hos olika intressegrupper, som 

vistas i den lokala närmiljön. Biblioteken står för frihet, och symboliserar det fria och 

tryckta ordet, hit kan alla komma oavsett härkomst eller egen ekonomi. Pierre Bourdieu 

talar om olika kapital, som inte nödvändigtvis behöver bestå av fysiska pengar. (Nilsson, 

2003, s. 54). Biblioteket är en öppen och demokratisk plats där olika åsikter kan komma 

till tals genom olika uttrycksformer, och där användarna får brottas med sina egna 

värderingar och eventuella förutfattade meningar.  

 

1.6.2 Kultur 

För att förklara kulturpolitik måste vi först ge klarhet i begreppet “kultur”. Kultur är ett 

svårdefinierbart begrepp på grund av sin stora omfattning. Det kan sägas att kultur 

inkluderar alla aktiviteter som hjälper individen att förstå världen. Det kan även 

avgränsas till konstnärliga uttryck, till exempel litteratur, dans och teater. Alltså kan 

kultur både betyda konstformer samtidigt som man kan innefatta “det som bygger upp 

samhället” (Jacobsson, 2014, s. 14). I undersökningen utgår vi från det ”estetiska” 

kulturbegreppet. 

Begreppets betydelse styrs mycket av sammanhanget vilket är en annan bidragande 

faktor till dess svårtydlighet (Miegel, 2002, s. 101). Kultur kan handla om människors 

arbete och vardag, det talas om det antropologiska kulturbegreppet vilket omfattar hela 

vårt sätt att leva, alltså livets materiella grund och inte bara det andliga och intellektuella 

livet. I sammanhanget av denna text kommer kultur att innebära så kallad estetisk kultur, 

i detta fall film, böcker, konst och teater. Under den estetiska kulturen räknas de olika 
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former av bildkonst, musik, litteratur, film, teater och dylikt som är avskilt från oss och 

som vi använder efter eget tycke. Exempel på dessa kan vara finkultur, folklig kultur, 

populärkultur, subkultur och mainstreamkultur (Andersson, Persson & Thavenius, 1999, 

s. 16). 

 

1.6.3 Ungdomar och ungdomsforskning 

Den moderna ungdomsforskningen som rör vanor och beteende kan spåras till 1970-

talets Chicagoskolan med utgångspunkt i cultural studies-tradition. Det fanns ett behov 

av en djupare förståelse kring ungdomars vanor och beteende samtidigt som forskare 

sökte inspiration hos andra teoritraditioner för att bryta upp med rådande 

statsinstitutioner. Reaktionerna var blandade och delade forskare men ska också se i 

ljuset av den tidsanda som rådde just då (Fornäs, 1993, s. 15). Forskningen inom 

området har gått igenom många faser men är på inhemsk, skandinavisk, front ett väl 

etablerat forskningsområde i och med etablerandet av Nordic Journal of Youth Research 

för att få forskningen inom området mer förankrat på ett lokalt plan (Fornäs, 2013, s. 

412). 

 

Joacim Hansson ställer sig, i antologin Där människor och tankar möts – bibliotek som 

folkbildning, tveksam till hur långt bibliotekarierna skall gå användarna till mötes då 

kommunikationen mellan institution och potentiella användare idag har funnit många 

nya arenor (Atlestam & Forsén, 2010, s. 19). För att nå ut kan det samtidigt krävas ett 

pragmatiskt förhållningssätt så att bibliotekarierna vet vilka behov som eventuellt måste 

fyllas. Kulturanvändningen hos ungdomar och unga vuxna är hög. De tillgodogör sig i 

stor grad det som erbjuds av framför allt populärkultur utan att föra ett resonemang om 

på vilken arena de är deltagare (Fornäs & Boëthius, 1994, s. 269). I en rapport från 

Kulturrådet belyses en paradox när det kommer till ungdomars vanor: samtidigt som de 

är aktiva inom andra former av kulturyttringar är de ej så benägna att ta del av 

existerande kulturutbud och marknad (Kulturrådet, 2008, s. 13). Här inom vilar det 

motsägelsefulla som Vestheim nämner som den potentiella och reella publiken inom 

ramen för kulturanvändande och beteende. Ungdomar är en grupp som ständigt 

förändras och utvecklas. Då de är den grupp som oftast provar nya medier och genrer 

blir de på så vis måltavla för kritiken som eventuellt borde riktats åt medierna (Fornäs & 

Boëthius, 1994. s. 13). 

 

2. Tidigare forskning 
2.1 Forskningsöversikt 

Vi beslutade att sammanställa en forskningsöversikt inom kulturpolitisk forskning för att 

få en bred och generell översikt om vad ämnet kan tänkas bestå av. Som utgångspunkt 
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började vi med att läsa Kulturrådets rapport Nationell överblick över kulturpolitiskt 

relevantforskning, en slutrapport från en utredning med fokus på kulturpolitik och 

kulturverksamheter. Genom den fick vi förståelsen att detta ämne är mångfacetterat och 

berör i stort sett alla samhällets faktorer. Frågan vi fick ställa oss var: hur stort eller litet 

ska vi avgränsa i förhållande till den tänkta målgruppen?  Det kan vara bra att redan i 

inledningen klarlägga det faktum att valda forskningsområde är relativt nytt och något 

av en debutant i forskningssammanhang (Frenander, 2005, s. 51). En stor del av den 

kulturpolitiska forskningen berör hur fri och öppen marknaden bör vara, styrning samt 

hur kultur och politik går att förena. Även om politiken är åsidosatt i detta arbete kan det 

ändå vara bra att ha med det vilket möjliggör för en bredare förståelse för 

kulturanvändarnas beteende och vanor. Ekonomi ligger till grund för alla verksamheter 

och kulturpolitiken med vår inriktning utgör inget undantag. Tillgång till kultur och hur 

den brukas har emellertid med denna faktor att göra, något som framkommer tydligare 

under forskningsöversiktens gång. 

 

2.2 Kulturpolitisk forskning idag 

Enligt Harding hände det inte så mycket inom kulturpolitiken mellan 70- och 90-talet 

Varken film eller litteratur räknades som kulturella erfarenheter och var inte med i 

riksdagens budget (Harding, 2007, s. 171). Under 1900-talets andra hälft inrättades det 

som ett eget politiskt område och Sverige fick i och med 1974 års kulturproposition en 

mer sammanhållen kulturpolitik (Jacobsson, 2014, s. 57). Detta betyder inte att ämnet 

var nytt, många av aktörerna och institutionerna inom kultursektorn fanns redan innan 

1974 (Harding, 2007, s. 164). En av de ledande tankarna var att “stöd till kultur kunde 

anordnas med administrativ noggrannhet inom ramen för det kulturpolitiska 

området”(Klockar Linder, 2014, s. 102). För biblioteket är det den liberala staten som 

agerar huvudsponsor och i enligt med Bourdieus tankar erbjuder sociala rum möjligheter 

för konstnärliga uttryck och representation i kulturella verksamheter (Frenander 2011, s. 

151). 

 

År 2009 lades en ny kulturproposition fram då en del av målen i 1974 års proposition 

ansågs förlegade och behövde uppdateras. I den nya propositionen ligger även ett fokus 

på de oberoende och inneboende värden kulturen har i sig själv utifrån ett 

medborgarperspektiv. En annan viktig aspekt är att kulturen ska knyta närmare an till 

samhället, så kulturen även kan integreras i en vidare mening (Regeringen 2009, s. 27). I 

den nya propositionen finns flera övergripande nationella mål som i enlighet med 

regeringens proposition till riksdagen ”2009/10:3: Tid för Kultur”, sammanfattas på 

följande sätt: 
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Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.  

 

För att bevara och stärka dessa mål har följande nationella riktlinjer dragits upp i 

propositionen utifrån 2009 års kulturutredning: 

o främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor 

o främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 

o främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

o främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 

o särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur (Regeringen, 2009, s. 26).  

 

Dessa nya riktlinjer och mål är till hjälp för biblioteket som institution då det görs en 

tydlig markering om att kulturen ska vara till för alla. Här vilar även en tyngdpunkt vid 

ungdomars användning av kultur då uppdraget är att stärka denna. Frågan om den egna 

bildningen lyfts och här finns det möjlighet att utveckla goda relationer mellan 

biblioteket och dess uppdrag samt de ungdomar som går till biblioteket samt vad de är 

ute efter.  

 

3. Teori 
3.1 Teoretisk utgångspunkt: Pierre Bourdieu om habitus och kapital  

Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus kultursociologiska analys önskar vi knyta an till 

dennes teorier om habitus, det vill säga vanor, samt olika tillgång till kapital som vi tror 

är av relevans när vi närmare kommer gå in på ungdomars kulturanvändning. Vi 

kommer senare att definiera dessa begrepp.  Bourdieus teorier är relevanta för en uppsats 

av detta slag och vi hoppas få svar på de forskningsfrågor som ställs med hjälp av 

dennes teoribildning, även om anslaget är generellt vad det gäller målgruppen. Fokus 

vilar inte på ett klassperspektiv, däremot vill vi ta reda på mer om bakomliggande 

faktorer till ungdomars kulturanvändande. Här kan således Bourdieus begreppsapparat 

appliceras då socioekonomiska faktorer är svåra att bortse från. Vi kommer utgå från 

några centrala begrepp för att säkerställa en intern validitet utifrån syfte och 

forskningsfrågor. 

 

Habitus och kapital är centrala begrepp utifrån Pierre Bourdieu som var en fransk 

sociolog och filosof. För att närmare kunna gå in på dennes teorier erfordras att definiera 

vilken innebörd som vilar inom dessa termer, samt att ställa dessa i relation till varandra. 

Bourdieu ger oss bra verktyg till att kunna analysera de vanor och mönster som hänger 

ihop med målgruppens beteende. Mycket av den användning som ungdomar tillägnar sig 
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vilar på en emotionell innebörd: hur människan skapar, tänker, funderar och kommer till 

uttryck i olika miljöer (Alexander, 2011, s. 9). Bourdieu menar att vi är präglade av den 

miljö vi har omkring oss och beroende på bakgrund och erfarenheter är dessa faktorer 

vägvisande i vilken utsträckning vi konsumerar och tillgodogör oss kultur, eller som han 

benämner det: habitus, de vanor och mönster som redan är befintliga (Broady, 1985, s. 

19).  

 

3.1.1 Målgrupp 

Bourdieu pratar om två olika fält som antingen kan kollidera eller samverka med 

varandra: maktens eller fältet för “konstens regler ” och den begränsade, rena konsten 

[vår övers.] (Bourdieu, 1992, s. 172). Det kan således existera en konflikt mellan vad 

som produceras i en kulturell marknadskontext och hur det tilltänkta innehållet som 

styrs av staten förhåller sig till kulturen. En stor del av målgruppen är aktiva 

kulturutövare på sin fritid vilket kan göra att de känner ett internt avstånd till att t. ex gå 

till biblioteket. Den reella publiken är insatt i kulturella skeenden och inte sällan med en 

antingen gedigen vetenskaplig eller konstnärlig förståelse. SOM-institutet har kartlagt 

ungdomars kulturbeteende vilket är ett bra analysverktyg när dessa ska kartläggas 

utifrån jämbördiga nivåskattningar och berörelsepunkter. 

 

3.1.2 Kulturellt och ekonomiskt kapital 

Ekonomin är också en grundfaktor som hos medborgarna påverkar till hur stor del dessa 

är aktiva till att tillgodogöra sig upplevelser. Bourdieu nämner det kulturella kapitalet 

som en nyckelfaktor för att få ta del av kultur; en förförståelse som den potentiella 

publiken alla gånger inte äger (Vestheim, 2007, s. 8). I detta finns också en paradox som 

utspelar sig mellan utövare och stat. Varje institution har ett fast uppdrag och där 

autonomin från staten, som bidrar finansiellt, anses vara viktig. Samtidigt som utövare 

inom fältet vill vara fria så sker det här en krock med det politiska innehållet då vissa 

mål är satta och som ska uppnås. 

 

Forskaren Røyseng analyserar ett grundproblem med hur fria konstutövare egentligen är 

i förhållande till det kulturpolitiska systemet. I praktiken innebär det att den frihet som 

exempelvis bibliotekarier äger, delvis är begränsad då institutionen måste uppfylla vissa 

krav för att erhålla både institutionell- och ekonomisk legitimitet för fortsatt stöd och 

existensberättigande. (Røyseng, 2007 s, 237). Bourdieu utgår i sina teorier utifrån en 

sociologisk empiri och som ofta åtföljs av ett filosofiskt, reflexivt resonemang. Detta gör 

han för att belysa strukturella och ibland även dolda relationer i samhället (Seldén, 2004, 

s. 83). Kapital består inte bara i individens egna ekonomiska resurser utan även andra 

tillgångar som en individ äger om än ej i materiella termer. Kapital i Bourdieus teorier 

har således inte så stor betydelse av själva ekonomin utan vilar på en mer filosofisk, 
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socio-kulturell bakgrund. Ens inneboende intressen och vilja att ta del av kultur eller 

andra aktiviteter kan ha att göra med tillgång till finansiella medel, men detta är inte, och 

ska inte förväxlas med det som Bourdieu pratar om i sin begreppsapparat angående 

kapital, utan bör snarare ses som en individs personliga upplevelser och tillgångar.  

 

Kapital i Bourdieus begreppsapparat innefattar hur omgivning och miljö tolkar vad som 

olika sociala grupper erhåller legitimitet och som har ett inneboende egenvärde, som 

benämns som symboliskt och socialt(Broady, 1991, s. 171). Underordnat detta är det 

kulturella kapitalet som i hög utsträckning påverkar hur benägen en människa är att ta 

till sig kultur. I begreppsuppfattningen om det kulturella kapitalet nämner Bourdieu den 

legitima kulturen, som inom samhället erhåller en viss aktning och erkännande av 

samhället i stort och inte vad omgivningen (det sociala) lägger i benämningen som 

kultur eller inte (Palme, 2008, s, 45).  

 

3.2 Habitus och fält hos ungdomar 

Habitus är det som har med individens vanor att göra. Fält skulle kunna beskrivas som 

de olika rum där ungdomar kan röra sig. Detta är något som förvärvas i en människas 

olika sociala sammanhang och där hon rör sig, alla de erfarenheter som en människa 

hunnit samla på sig. Habitus kan också översättas som vanor; den sociokulturella 

bakgrunden påverkar och styr de beteenden som hon handlar efter. Habitus är inte 

konstant men påverkar ändå individens val och handlingar och bestäms av den sociala 

samvaron. Det kan också sägas råda ett samspel mellan individens egna vanor och de 

olika typer av kapitalformer som Bourdieu tar upp i sin begreppsapparat, detta då 

mycket är situationsbetingat och sammankopplat med det sociala rum hon ständigt rör 

sig inom eller utom.   

 

Habitus är det som under tid påverkar individens livsstil och etablerar vanemönster och 

är tätt sammankopplat med hennes personliga smak och preferenser vad det gäller 

kulturmönster, beteende och vanor (Bourdieu 1994 s. 264ff). Fält är något som 

Bourdieu målar upp som en symbol- och maktfaktor: vem kan sägas äga den rätta 

förförståelsen inom olika områden och sfärer som delas av alla? Det råder på flera plan, 

både personliga och institutionella, en konflikt om vem som äger tolkningsföreträde. 

Genom en anpassningsbar praxis behöver emellertid inte de som utgör, eller är inom, ett 

fält nå konsensus då alla är medvetna om “la règle de jeu”(spelets regler) som råder 

inom den allmänna förförståelsen (ibid., s. 310). Det är inget uppseendeväckande att röra 

sig inom olika sfärer och kretsar då individen har införskaffar sig kunskap om en eller 

flera discipliner och på så sätt en egen bild och förförståelse för sin kontext och 

sammanhang. Emellertid behöver det inte betyda att denne har rätt i sina övertygelser 
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och principer då fältet är ett område som delas av både likasinnade och de med andra 

åsikter och värderingar (Nilsson 2003, s. 400). Habitus är med andra ord en rad 

uppsättningar minnen och upplevelser som formar den enskilde individens tankar och 

värderingar och sedermera vilket, eller vilka val denne gör.  

 

Det finns en egennytta för yrkesverksamma inom biblioteks- och informationsvetenskap 

att kunna stödja sig emot Bourdieus teorier. Dessa inympar mycket vad ett bibliotek är, 

kan eller bör vara. En plats för olika typer av användar- och informationsbehov för 

institutionens alla målgrupper. I likhet med Bourdieu tankar om socialt- och kulturellt 

kapital kan biblioteket fungera som en plats för gränsöverskridande möten, erhålla 

jämlik tillgång till ett kulturellt utbud som ständigt i enlighet med dennes tankar 

återproduceras. För målgruppen ungdomar är tillgången till kulturellt kapital utifrån 

Bourdieus diskurs en strukturell fråga från bibliotekens sida; hur kan de organisera, 

skapa och fånga upp användargrupper med olika habitus, bakgrund och kapital? (Leckie, 

Given & Buschman, 2010, s. 48f). 

 

4. Metod 
Forskning utgår i regel från begreppen kvantitativ och kvalitativ där frågor som ”var och 

hur” besvaras i förhållande till de ställda forskningsfrågorna i relation till uppsatsens 

ändamål. Kvantitativ forskning handlar om att få fram mätbara resultat genom 

exempelvis befintligt statistik medan den senare, kvalitativa, söker svar via exempelvis 

intervjuer och textanalys. Skillnaden mellan de två grundbegreppen vilar således på 

antingen hur mätbart något kan sägas vara eller på ett mer subjektivt textbegrepp där 

insamlad data ska uttolkas och huruvida det insamlingsbara materialet är mätbart eller 

inte (Patel & Davidson, 2003, s. 14). Viktigt att konstatera är att begreppen lätt kan 

misstolkas och bör användas sparsamt: en kvantitativ undersökning kan och bör vara 

kvalitativ även fast den inte nödvändigtvis utgår från originaltermen kvalitativ och 

därmed kan sägas ha ett bättre värde (Stúkat, 2011, s. 34).  

 

Metoden 

Undersökningen är generell, avser riket i stort och vilar på tre nyckelbegrepp: 

upplevelser, utövande och övriga aktiviteter. Den sistnämnda ska tolkas in i sitt givna 

sammanhang och utgår från individens behov och intressen.  Fokus i undersökningen 

vilar på en samhällelig grund och vad det gäller kulturellt utbud, på en institutionell nivå 

där bland annat bibliotek och museum finns representerade (SOM-institutet, 2013, s. 

11).  De två föregående i form av upplevelser och intressen skiljer sig åt att den ena 

utgår från eget engagemang för att tillgodose sig upplevelser samt vad en är kapabel till 

att göra på sin fritid i form av egna konstnärliga uttryck. Upplevelser är något som varje 
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individ använder aktivt och medvetet och vilar på en estetisk grund, exempelvis teater, 

konsert- och biobesök. (ibid., s. 10). Som en andra inspirationskälla har vi valt att ta del 

av en pilotundersökning om ungdomars kulturvanor i Stockholm, utfärdad och 

genomförd av Myndigheten för kulturanalys. Här delas ungdomarna in i 

ålderskategorierna 10-12, 13-15 och 16-25 där vi valt att ta del av den senare av 

målgruppens interna statistik. Största skillnaden med denna undersökning jämfört med 

SOM-institutets är att denna är centrerad utifrån ett storstadsperspektiv där utbudet är 

större än i andra mindre och mellanstora svenska städer. Att kunna jämföra denna 

statistik utifrån samma generaliserbara utgångspunkter och se vad som eventuellt kan 

skilja storstad kontra riket finner vi vara en nivåskattning av intresse för 

undersökningen. 

 

Med Bourdieu som utgångspunkt och teoretiskt val tror vi att genom denna metod 

kommer kunna peka på klarare samband och relationer i ungdomars kulturanvändning. 

Med begrepp som kapital och habitus tror vi att statistiken kan få en klarare gestaltning 

genom gruppintervjun, och i kombination med den statistiska grund som 

undersökningen vilar på. Valet att utgå från Bourdieu är ett noga övervägt, som vi tror 

passar in för just denna typ av undersökning där nuläge ska granskas. Utifrån aktuellt 

dagsläge kan vi även hänvisa till bakomliggande variabler som vanor och tidigare 

erfarenheter med hjälp av dennes teori, befintlig statistisk, samt en gruppintervju.  

 

4.1 Metod för datainsamling 

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi valt att utgå från befintlig statistik med en 

kompletterande gruppintervju för att säkra validiteten i vårt arbete. Insamlingsarbetet 

består således av två moment inom en kvantitativ och kvalitativ metod. Som 

grundinspiration till datainsamling valde vi att utgå från SOM-institutets siffror och 

statistik om kulturvanor utifrån deras sammanställning Kulturvanor i Sverige 1989-

2012.  För att bredda undersökningen tog vi även del av Myndigheten för Kulturanalys 

pilotstudie Barn och ungas kulturvanor: Redovisning av en pilotundersökning 

genomförd i Stockholms stad. Motivet till att inkludera denna var för att se hur riket i 

stort gentemot storstad skiljer sig åt i förhållande till användargruppen. Vi samlade in 

data över de kulturområden som ligger nära till hands inom ramen för bibliotekets 

verksamhet för att på så sätt få en rättvis statistik i förhållande till användande och 

vanor. Dessa kultområden gäller den avgränsningen som gjordes i uppsatsen 

inledningsskede och berör följande delområden: 

 

o Museibesök 

o Biobesök 

o Teaterbesök 
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o Biblioteksbesök 

o Läsande 

 

Det Bourdieu nämner som habitus blev i intervjun med respondenterna vägvisande för 

hur en individs identitetsskapande kan ta sig i uttryck och skapa olika typer av 

tillhörighet. Den föregående statistiken var under intervjun en tillgång då vi med denna 

kunde utläsa vad som i den statistiska analysen var relevant för sammanhanget. 

 

 

4.2 Urval 

 

4.2.1 Urval Statistik 

SOM-institutet - Kulturvanor i Sverige 1989-2012 

Vi kommer att arbeta med statistik från SOM-institutet och har valt att begränsa oss till 

ungdomar och unga vuxna mellan 16-29 då de finns representerade i statistiken. Vi 

kommer även att jämföra med hela SOM-institutets respondenter, alltså 16-85, för att 

kunna särskilja vad som är specifikt ungdomars vanor. Grundidén var emellertid att 

lägga fokus på dessa grupper och via den befintliga statistiken kan vi också säkra en god 

validitet i undersökningen. Statistiken bygger på en kvantitativ metod där olika typer av 

nivåskattningar har tagits i beaktning såsom landsbygd kontra storstad och eventuellt 

bortfall, samt vart vi själva placerar in oss som forskare i förhållande till den aktuella 

statistiken. Initialt fick vi inspiration av SOM-institutet och valde därför att ta med deras 

undersökning om ungdomars kulturvanor mellan 1989-2012. I denna går det att följa 

kulturmönster och användning och över tid. SOM-institutet har historiskt sett haft hög 

svarsfrekvens och 2012 års undersökning svarade 57 procent (SOM-institutet 2013, s. 

3). Tanken är att utgå från så aktuellt dagsläge som möjligt och i denna undersöknings 

fall, med en stor geografisk spridning vid val av respondenter. I inledningen beskrivs att 

rapporten fokuserar på de två områdena kultur och livsstil, samt hur det kan analyseras 

gentemot en samhällelig bakgrund (ibid., s. 7). Det är problematiskt att enbart via 

statistik utlysa vad som ligger till grund för en individs, i det här fallet gruppen 

ungdomars kulturanvändning. Det går däremot att med Bourdieu koppla faktorer såsom 

samhällelig bakgrund till undersökningens mål och syfte. Genom den teoretiska 

framställning vi har lagt fram tror vi att denna statistik kan fylla, samt ge svar på den 

fråga som berör ungdomars kulturanvändning inom områdena för bio, museum, teater, 

läsning och biblioteksbesök.  

 

Myndigheten för kulturanalys - Barn och ungas kulturvanor: Redovisning av en 

pilotundersökning genomförd i Stockholms stad 2013. 
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Grundtanken att använda Myndigheten för kulturanalys var för att få ett mer specificerat 

urval som vänder sig mot ungdomar i en specifik storstad där det kulturella utbudet 

generellt större. I det här fallet blir det även intressant att se vad som skiljer Stockholm 

från riket i övrigt. Respondenterna här är mellan 16-25 år dock med en svarsfrekvens 

som inte är önskvärd. Samtidigt som resultatet i denna undersökning - som genomfördes 

i enkätform, så tror vi att resultatet, trots sin laborativa karaktär kan fylla ett syfte att 

närmare förstå oss på ungdomars kulturanvändning. Undersökning genomfördes under 

2013 med ungdomar i tre olika ålderskategorier; 10-12, 13-15 och 16-25 . Den 

sistnämnda är den målgrupp vi inriktar oss på. Under undersökningens gång blev 

bortfallet en negativ faktor med en svarsfrekvens på 47 procent. Vid en jämförelse med 

andra undersökningar av liknande omfång och med grundad reliabilitet och validitet 

faller sig resultatet ganska nära den statistiska verkligheten. Trots det stora bortfallet 

finns det ändå indikatorer som pekar i riktningen att undersökningens resultat kan anses 

vara legitimt och representativt i förhållande till population och undersökningens syfte 

(Myndigheten för kulturanalys 2014, s. 3f).  

 

Avslutande tankar om den statistiska metoden 

Vid valet av dessa mätbara statistiska variabler hoppas vi bättre kunna få svar på den 

första forskningsfrågan som rör hur ungdomars kulturanvändande när det gäller Musei- 

bio, teater- och biblioteksbesök samt läsande. Det finns många variabler att ta hänsyn till 

exempel geografisk tillhörighet, kön och klass. Vid genomförandet kommer vi fokusera 

på vad den statistiska analysen kan säga utifrån den teoretiska tankegång vi utgår från, 

det vill säga Bourdieu. Denna kommer senare att kompletteras med en gruppintervju för 

att stärka våra argument om tillgångar och hur individens bakgrund, habitus, påverkar 

individens kulturanvändning. Det har skett ett selektivt urval av de statistiska data vi har 

samlat in och som vi anser passar undersökningens syfte Med hjälp av denna önskar vi 

kunna konkretisera ett resultat kopplat till Bourdieus tankegångar och teorier.  

 

4.2.2 Urval Gruppintervju 

Vid val av intervjumetod ansågs det vid tillfället lämpligt att selektera fyra studenter vid 

Linnéuniversitetet inom ramen för vår målgrupp 16-29 år. Vi valde att göra ett analytiskt 

urval. Som utgångspunkt var målet att få givande svar i förhållande till den statistik och 

tidigare data vi samlat in i vår undersökning. Intervjun var semi-strukturerad och ganska 

fri i sitt sätt vilket var ett medvetet val då vi inte var ute efter givna svar utan tankar, 

reflektioner och ej mätbara resultat. När vi valde intervjuobjekt och skickade ut 

förfrågningar via Facebook hade vi inga särskilda kriterier, mer än att de önskvärt skulle 

ha olika bakgrunder och erfarenheter av kultur. Även då flera av respondenterna sedan 

tidigare hade träffats i olika sammanhang så ansåg vi det legitimt att välja dessa fyra 

personer. Genom det selektiva urvalet så ansåg vi att det fanns god grund att få svar på 
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våra forskningsfrågor i relation till redan befintlig statistik; detta för att få en så 

informationsrik och givande intervju som möjligt efter rådande förutsättningar. 

Frågeställningarna i förhållande till den statistik vi valde ut i gruppintervjun vilade på en 

semistrukturerad karaktär då vi eftersträvade mer generaliserbara svar dock med en 

kvalitativ metod som grund. För att på svar på hur ofta och olika fenomen som upprepas, 

som också var ett av syftena, lämpar det sig att bruka en kvantitativ metod bättre (Trost, 

2010, s. 32).  

 

Vi är medvetna om att de respondenter som deltog i gruppintervjun tillhör en form av 

elit i förhållande till målgruppen. Alla läser på universitet och innehar redan där ett stort 

socialt och i förlängningen kulturellt kapital. Denna medvetenhet är bra att ha med sig 

längre fram då resultatet ska analyseras. Som forskare här ser vi oss själva som en del av 

den interna grupp som har en lättare tillgång till kultur än eventuellt en 16-åring som 

också lika gärna kunnat vara en del av studien när gruppintervjun genomfördes. 

Optimalt hade även varit att få med en större geografisk spridning bland respondenterna, 

samt en vidare representation av socio- och etnografisk bakgrund. När vi utgick från 

dagsläget och de som tackade ja till att medverka, ansågs det vid tidpunkten som ett bra, 

om än något begränsat urval i förhållande till population, mål och syfte med 

undersökningen.  

 

Tankar om reliabilitet och validitet 

Med den metod som vi har valt är tanken att vi vill undersöka ungdomars 

kulturanvändning med både kvantitativa och kvalitativa mått. Frågor som rör 

undersökningens tillförlitlighet och relevans har vi beaktat och ser att det kan finnas en 

intern kritik gentemot det urval som gjorts; är reliabiliteten tillförlitlig i förhållande till 

undersökningens syfte? Detta genom att använda statistisk analys, samt att genomföra 

en gruppintervju med fyra respondenter som faller inom målgruppen ungdomar mellan 

16-29. Vi har valt användargruppen ungdomar/unga vuxna vilka har en ålder mellan 16-

29 då SOM-institutet erbjuder relevant data om denna grupp. Vi tror att de statistiska 

mått och de personer som valts ut delvis är begränsad men ändå uppfyller de krav som 

ställs gentemot en undersökning och där vi finner det troligt att även validiteten är 

grundad. Med detta sagt är det inte alltid säkert att en god validitet borgar för en god 

reliabilitet och vice versa.  

 

4.3 Genomförande  

Efter att vi fått svar från aktuella respondenter meddelade vi om aktuell plats där 

intervjun skulle äga rum. Grundtanken var att få dem att känna sig välkomna och 

avslappnade i förhållande till oss som intervjuade i en, till stor del, semistrukturerad 

gruppintervju. Samtalet tog ca en timme i anspråk vilket var den tilltänka tid som också 
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var avsatt för ändamålet. Innan vi började samtala med respondenterna gick vi igenom 

vissa etiska riktlinjer, såsom att deras medverkan var absolut frivillig och om någon 

hade någon invändning att bli inspelad. Vi var även noga med att poängtera att 

respektive respondent skulle komma att anges med kodnamn och anonymiseras i arbetet.  

Vidare då ingen hade några invändningar inleddes intervjun med att respondenterna fick 

presentera sig närmre med en liten introduktion, deras hemvist, samt vad de läser på 

universitet, alternativt ska läsa framöver. Efter introduktionen handlade samtalet 

fortfarande enskilt om deras uppväxt; om tillgång till kulturella upplevelser, privata och 

med familj var något som prioriterades och eventuella orsaker till detta. Efter de två 

inledande frågorna så öppnade vi upp för ett mer fritt samtal om kultur och vanor. Vi 

hade en viss tyngdpunkt på läsande och hur deras nuvarande syn på biblioteket och hur 

det har format synen från tonåren fram till idag. I början fanns det tendenser och intryck 

av att inte se på frågeställningarna med den djupaste av seriositet. Under samtalets gång 

utvecklades alltjämt en djupare nivå då den personliga dimensionen i samtalet fick lov 

att ta mer plats. Den form av spontanitet som rådde och där deltagarna inte sällan 

interagerade med varandra tror vi kan kopplas till ett inbjudande samtalsklimat. Syftet 

var inte att få definitiva svar från respondenterna utan se om vi kunde spåra samband 

mellan våra statistiska utgångspunkter i förhållande till målgruppen. Vi hade ett 

frågebatteri med vissa standarfrågor som dock inte följde en exakt kronologisk ordning 

för att få ett bra flyt och inbjuda till spontanitet. Efter cirka en timme avslutades 

intervjun, efter att vi säkerställt att vi fick kontakta respondenterna om fler frågor skulle 

dyka upp.  

 

 

5. Resultat och Analys 
I denna del är det tänkt att vi ska ge svar på våra forskningsfrågor och där även resultat 

skall presenteras och analyseras. De frågeställningar vi har ställt följer ett linjärt 

samband och som vi hoppas kunna analysera närmare med hjälp av både befintlig 

statistik och intervju. För att få reda på vad vi som framtida bibliotekarier kan bidra med 

sett utifrån ungdomars kulturanvändning och behov. Hur och vilken betydelse har olika 

kulturella uttryck och användningsområden betydelse för ungdomarna idag, vilka 

faktorer spelar in? Vi har valt att utgå från statistik för att sedan genomföra en 

gruppintervju för att få till både kvalitativa och kvantitativa mått i undersökningen. 

Vidare kommer således den statistiska delen att redovisas först följt av gruppintervjun. 

Strukturen kommer att delas in så att det blir lättöverskådligt för läsaren att överblicka 

det olika ämnes- och delområdena som kommer att analyseras i denna resultatdel. 
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5.1 Statistik  

Nedan följer ett stapeldiagram och en matris för att lättare kunna få en bra överblick av 

olika delområden från de statistiska data som vi har samlat in. 

 

 
 

Här går det under tid att se hur tendenser kring de olika delområdena har sett ut. Noterbart är att 

biblioteksbesök markant har tappat, samt att biobesök är något som har ökat i takt med att 

biblioteksbesöken har minskat. Siffrorna visar på flera tendenser i ungdomars kulturanvändning 

som längre fram ska analyseras. Siffrorna är hämtade ifrån SOM-institutet.  

 

 
Matrisen visar de senaste siffrorna inom kulturanvändande från Myndigheten för kulturanalys 

och SOM-institutet- 

 

SOM-institutet täcker riket i stort medan Myndigheten för kulturanalys är gjord i 

Stockholm. Vi har tagit med de delområden anpassat för undersökningen syfte för att 

kunna skönja samband och eventuella trender. De delområden som vi ville undersöka 

var följande: 

o Museibesök 

o Biobesök 

o Teaterbesök 

o Biblioteksbesök 

o Läsande 
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Statistiken har fungerat som analysverktyg i förhållande till den gruppintervju som 

genomfördes efter att statistikinsamlingen var färdig. Vid val av statistik har 

grundtanken varit att den ska vara så representativ som möjligt, samt utgå från ett så 

aktuellt dagsläge som möjligt.  Resultatdelen fokuserar på ungdomsgruppen 16-29 år 

och gör ingen uppdelning i kön utan fokuserar mer generellt på gruppen i sig fristående 

från denna variabel. 

Vi har samlat in data från olika institut som nämnt ovan och ska redovisas i förhållande 

till den första forskningsfrågan vi hoppas få svar på. 

 

Fråga 1: Hur ser ungdomars kulturanvändande när det gäller bio, museum, teater, 

läsning och biblioteksbesök ut? 

 

Genom att undersöka olika fenomen är det möjligt att få en bättre om än inte 

heltäckande bild av ungdomars kulturanvändande i förhållande till och med biblioteket 

som fundament och grund. Vi tror att de variabler och statistiska mått som har samlats in 

bör ge en så bra och rättvis bild över hur en representativ verklighet kan gestalta sig.  

 

5.1.1 Biblioteksbesök och läsande 

Antagandet om att biblioteksbesöken minskat och är lägre än andra delområden inom 

kultur stämmer delvis men måste analyseras i sin helhet. SOM-institutets undersökning 

bland gruppen ungdomar mellan 16-29 från 2012 visar att andelen som besöker 

biblioteket är 61 procent, en siffra som sett till hela riket är kan anses vara representativ. 

Myndigheten för kulturanalys pilotstudie i Stockholm visar på en markant minskning i 

besök i förhållande till det övriga riket. Detta ska inte ses som något alltför 

uppseendeväckande då en storstad kontra landet i övrigt har ett större utbud av övriga 

aktiviteter. En intressant variabel som vi hade en önskan om att få svar på är förhållandet 

mellan biblioteksbesökande och läsande. Behöver ungdomars krympande intresse för att 

besöka biblioteket betyda att de inte läser? Biblioteksbesökandet ligger på 61/36 procent 

utifrån de data vi utgår från (SOM-institutet kontra Myndigheten för kulturanalys). När 

det gäller läsande bland ungdomar så är siffrorna både sett till riket och storstad högre, 

85/42. 

 

Biblioteket är en plats som är fri och tillgänglig för alla, och ska i så stor utsträckning 

som möjligt kunna tillgodose användarnas behov; hittar ungdomarna inte det dem söker? 

Läsande i förhållande till biblioteksbesök, den variabeln kan ge en fingervisning om att 

läsandet bland ungdomar inte är lägre men att gruppen tycks vara mer benägen att 

anföskaffa sig kunskap genom andra kanaler än det biblioteket har att erbjuda. Det 

behöver det inte vara så tydligt då vissa helt enkelt har ett ointresse av att läsa och att de 
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som inte använder biblioteket har ett fullt gott liv utan detta. Sett till hela riket, även 

utanför målgruppen 16-29, är skillnaderna mellan biblioteksbesökande och läsande 

marginell i förhållande till respondenter och statistiskt urval. 

 

5.1.2 Museibesök  

Besöken på museer ligger på en likvärdig nivå som hos biblioteken. I storstäder bland 

ungdomar är besöken dock något lägre än i övriga riket där 50 procent av ungdomar 

mellan åldern 16-29 någon gång besöker eller går på museum. Denna verksamhet 

angränsar i viss mån till biblioteket och vad detta kan erbjuda. Kulturpolitiska mål och 

diskurser kan också ha en viss påverkan och med tid förändra ungdomars beteende då 

vissa institutioner inom kulturarv är avgiftsbelagda. I storstäder är besöken nästan 

hälften i motsats mot riket bland ungdomar vilket kan kopplas till annat kulturellt utbud 

som lockar mer. Noterbart är att gruppen 16-29 i hela riket besöker museer mer jämfört 

med ungdomarna i Stockholm.  

 

 

5.1.3 Bio och teaterbesök 

Enligt de statistiska mått vi har samlat in och utgår från är biobesök den mest populära 

kulturaktiviteten som ungdomar nyttjar allra mest. 90 procent av ungdomarna som har 

tillfrågats i SOM-institutets undersökning medger att de går på bio som en kulturell 

aktivitet. Samtidigt finns det idag många sätt att förkovra sig kulturellt när det gäller 

film. Med nya maktfaktorer som Netflix och Viaplay gör att ungdomars tillgång till film 

och bio idag eventuellt är större? Detta är faktorer som vi tror kan ha en påverkan. Ett 

Netflix-konto kostar mindre än ett bio-besök och ger dig tillgång till mängder av film 

och serier direkt med vilken internetansluten enhet (t.ex. surfplatta, Tv, dator) som helst.  

Det är heller inte ovanligt att man överger den traditionella bio teatern till förmån för att 

sitta hemma vid antingen sin dator eller eget hemmabio system för att kolla på film. 

Något vi fick bekräftat under intervjun. Detta i till kontrast mot teater som står sig 

svagare i konkurrens med bio. Dessa aktiviteter är angränsande till varandra då båda rör 

sig om olika typer av scenkonst. I storstäder sett utifrån Stockholm och Myndigheten för 

kulturanalys är det endast 13 procent som går en teaterföreställning eller musikal på 

vilket är den lägsta siffra som finns representerad i matrisen över kulturanvändning. En 

nästan tredubblad siffra för teaterbesök finns hos ungdomar mellan 16-29 år i SOM-

institutets undersökning något kan vara intressant att notera då en stor del av 

respondenterna utgörs av ungdomar som bor på landsbygden eller i mindre orter. I hela 

riket bland respondenter utanför målgruppen ungdomar är teaterbesöken marginellt lite 

högre med en siffra på 40 procent.   
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5.2 Avslutande reflektion och tankar kring den statistiska analysen 

För att bättre få svar på den första frågeställning; “kulturanvändande när det gäller bio, 

museum, teater, läsning och biblioteksbesök ut?”, har nu varje delområde analyserats för 

sig eller i sambanden med ett närliggande område. Klart är att det finns många 

intressanta nivåskattningar att ta i beaktning. Detta är dock en kvantitativ studie där 

svaren inte är tänkta att kunna leverera definitiva slutsatser utan snarare en översikt. 

Som utgångspunkt utgick vi från biblioteksbesök och läsande då dessa känns som en bra 

att duo att jämföra i relation med varandra. Det som kan tyckas uppseendeväckande med 

dessa variabler och resultat är hur de skiljer sig i jämförelse med de faktiska besöken 

och i de fall där läsningen ändå dominerar i förhållande till biblioteket. Som studenter 

blivande och yrkesverksamma inom biblioteks- och informationskunskap tror vi det går 

att se ett samband mellan sjunkande biblioteksbesök och ökad läsning. Idag, utifrån det 

dagsläge som denna uppsats utgår från (Statistik om ungdomars kulturvanor, 

2012/2013), är dessa siffror inget att förvånas över. Den inledande forskningsfrågan om 

hur ungdomars kulturanvändning ser ut utifrån våra valda delområden inom kultur 

tycker vi att det går att se olika mönster med hjälp av statistiken. Denna är dock inte 

tillräcklig och därför kommer de statistiska data få hjälp att levandegöras med hjälp av 

gruppintervjun längre fram. Sett utifrån dagsläge blir det ändå intressant att se hur pass 

mycket besök på bibliotek och läsning skiljer sig åt. 

Museibesök är något som vi ville se data på då det är ett område som ligger nära 

biblioteket. Museum är i de flesta fall en offentlig institution, och en kulturbärare på 

både lokal- och rikstäckande nivå. Dock så tycks ungdomar både i större och mindre 

städer ha uppfattningen att biblioteket har mer att erbjuda inom kulturanvändning och 

bättre fyller dessa behov. 

 

Tittar man på teater och bio så är biobesök som majoriteten föredrar, en orsak skulle 

vara att det är lättillgängligt och finns tillgängligt via många olika kanaler. 90 procent 

väljer att gå på bio bland ungdomar vilket är nästan tre gånger så många som går på 

teater. Som framtida yrkesverksamma tror vi det kan ha göra med tillgänglighet och 

marknadsföring. Eventuella sociokulturella och andra bakomliggande faktorer hoppas vi 

kunna koppla till de befintliga data med hjälp av gruppintervjun. Med statistikens hjälp 

får vi en överblick om hur kultur används, vi ser var ungdomar vänder sig för bildning 

och rekreation. Användningen ser ganska splittrad ut beroende på vilken aktivitet det 

gäller och tillgänglighet. Biblioteket vilar på ett demokratiskt uppdrag som ska kunna 

tillgodose användarnas behov. Detta i kontrast till de andra delområden som delvis eller 

helt drivs av kommersiella intressen. 

Vi har nu gått igenom alla statistiska variabler och delområden och jämfört olika nivåer 

utifrån den kulturstatistik vi har samlat in. Huruvida den ger svar på den första av tre 
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forskningsfrågor så tror vi att svaret på den frågan går att utläsa via själva statistiken. 

Frågan löd:   
 

Hur ser ungdomars kulturanvändande när det gäller bio, museum, teater, läsning 

och biblioteksbesök ut? 

 

Självklart finns det inga garantier att de statistiska data som är presenterad här utgör en 

exakt bild av verkligheten och dagsläge, men vi tror den kan ge en fingervisning om hur 

det kan tänkas se ut inom fältet. Vad statistiken beträffar är det en god utgångspunkt 

som skapar ett bra utgångsläge sett utifrån dagsläge och hur målgruppen ungdomar 

brukar olika typer av kulturanvändning. Som texten i detta avsnitt berört vid upprepade 

tillfällen så står statistiken inte bara för sig själv, utan behöver hjälp att levandegöras. 

Detta är något vi hoppas gruppintervjun kan ge svar på även om det då utgår från en 

annan forskningsfråga. Med aktuell utgångspunkt i detta avsnitt om hur ungdomars 

kulturanvändande inom respektive delområde ser ut så tror vi att vi har fått en 

representativ bild av området.  

 

5.3 Gruppintervjun 

Här följer en resultatredovisning som är tänkt att ge svar på den forskningsfråga som 

ställts i uppsatsens tidigare skede som ville få svar på följande fråga “vad uppfattar 

ungdomar att kultur bidrar med i deras liv”? Syftet med undersökningen har varit att se 

hur ungdomar förhåller sig till kultur och hur de använder denna, samt i vilken 

riktningen gruppen rör sig. Hur mycket kan bekräftas via det statistiska urvalet i 

förhållande till de svar respondenterna gav under gruppintervjun, samt vilka är de största 

skillnader som går att utläsa inom området för kulturanvändning? I valet av Bourdieu 

som teoretisk utgångspunkt har det funnits en önskan att undersöka bakomliggande 

faktorer i intervjun, detta för att kunna levandegöra den faktiska representationen i 

statistiken. Som andra utgångspunkt i vår undersökning vill vi ta reda på följande: 

Fråga 2: Vad uppfattar ungdomar att kulturen bidrar med i deras liv? 

 

Med tankegångar som att bakgrund och kulturella förebilder i viss mån styr 

kulturnyttjandet har vi nu de data vi anser nödvändig för att vidare kunna presentera ett 

resultat. 

 

5.3.1 Informanterna  

Vi handplockade fyra personer som passade in i vår användargrupp efter ålder och var 

de kom från. Alla bor för nuvarande i Växjö och studerar vid Linnéuniversitetet. Vi 

valde att använda studenter då de fanns nära till hands. Som tidigare nämnts är vi 

medvetna om att respondenterna tillhör en form av elit i förhållande till population, 
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målgrupp och undersökningens syfte. Gruppen som valde att delta i intervjun finns en 

variation av åldrar och hemvist vilket uppfyller forskningsmålets syfte samt ambition. 

Emilia som är 20 år, kommer från Varberg och har bott i Malmö under gymnasietiden. 

Hon studerar bildpedagogik och planerar att läsa till dramalärare. Efter intervjun vet vi 

att Emilia har tre syskon och kommer från en familj som alltid uppmuntrat 

kulturutövande. 

Jakob är 21 år gammal, från Västervik och läser Språk, Kultur och 

Kommunikationsprogrammet med inriktning engelska. Han har vuxit upp med två 

systrar och alla syskonen har hållit på med musik. Hans föräldrar har uppmuntrat till 

kulturanvändande och han har sedan unga år läst stora mängder böcker både från 

hemmabiblioteket och stadsbiblioteket. 

Ines är 25 år gammal från Olofström och läser strökurser. Hon har vuxit upp med två 

bröder varav en har läst mycket. Hennes mamma tog ofta med dem på kulturella 

aktiviteter som barn. 

Adrian är 29 år, från Nässjö och läser till fritidslärare. Han minns inte så mycket från 

sin barndom och om det förekom uppmuntran kring kultur. Han har två systrar varav en 

är bibliotekarie. 

 

5.3.2 Introduktion till samtal 

Den generella åsikten hos våra informanter var att mycket av den kultur de nyttjat i 

tonåren och framåt har varit viktig för deras identitetsskapande. Alla informanter har 

också en positiv inställning till kultur och tycker att det är något bra. Intervjun med 

deltagarna tog sitt ursprung i hur det var när de var när de växte upp och vad som 

eventuellt kan ha format deras syn på kulturanvändning fram till idag. Här skilde sig 

erfarenheterna åt dock så var alla överens om att bakgrunden spelar roll och att 

förebilder är viktiga i formativa år.   

 

5.3.3 Bibliotek och läsning 

De två inledande frågorna som ställdes rörde hur det var när de växte upp och trots 

relativ samstämmighet fanns det avvikande faktorer hos respondenterna som är värda att 

ta fasta på. Adrian som växte upp i Nässjö hade inga direkta, i relation till övriga 

respondenter, kulturella förebilder, vilket han medgav i viss mån har präglat hans syn på 

läsning och även biblioteket som institution. Att få ha förebilder på ett eller flera 

områden när en växer upp visade sig under samtalets gång vara en viktig faktor i 

respektive respondents uppväxt. Jakob som också kommer från en mindre ort, 

Västervik, sökte sig mer till en alternativ verklighet och där blev biblioteket ett andrum 

eller ”eskapism” som han själv uttrycker det. Samtliga respondenter hade i sin uppväxt 

små- eller storsyskon som influerade dem, oftast i positiv mening.  
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Ines som växte upp i Olofström var ofta på biblioteket med sin mamma och lånade 

böcker, men gick även på teater i bibliotekets regi där barnteater spelades upp. Via dessa 

upplevelser fick Ines en god ingång inte bara till läsning utan skapade sig även andra 

inre föreställningsvärldar. Emilia var den av deltagarna som hade vuxit upp i den mest 

konstnärliga miljön av de fyra. Hon berättade ivrigt om hur hennes bror sminkade sig 

som någon Kissmedlem och att hon själv i tidig ålder fick uppmuntran av sina föräldrar 

att uttrycka sig estetiskt. Emilias syster läste mycket och detta fick även henne att bli 

inspirerad och komma in i litterära föreställningsvärldar. Vidare mot ungdomsåren 

kunde alla hålla med om att läsningen på ett eller annat sätt falnade. När nya intressen 

och influenser kommer in utifrån påverkades de av detta. Identitetsskapandet är hela 

tiden i rörelse och i en transformativ ålder är det många intressen som rör sig i samklang 

med den sociala gemenskapen. Då alla idag är studenter vid universitet håller de med 

om att kurslitteratur förtar läslusten då det tar mycket av en tid och energi. Samtidigt 

som de plockar upp mer detaljer och blir bättre på att nyansera en text kan också 

universitet göra att mycket av läsglädjen förtas. En annan faktor som gäller biblioteket i 

större grad än läsandet är hur denna marknadsför sig utåt.  

 

Flera av respondenterna menar att biblioteket syns alldeles för dåligt och borde bli bättre 

på att synliggöra sig. Även om institutionen skulle vara bättre exponerat i allmänhetens 

ögon är det inte säkert att de skulle gå dit; de vet inte riktigt vad det kan erbjuda en 

student och varför de bör besöka biblioteket. Exempel på detta är att många tonåringar 

är kanske inte är medvetna om att biblioteket tillhandahåller spel och annan multimedia. 

Överlag uppfattade samtliga respondenter att folkbiblioteket - även då de inte besöker 

det så ofta, samt läsning är något positivt som bidrar med ökad livskvalitet. Intressant 

vad det gäller läsning är att ingen av respondenterna använder digitala resurser vid 

läsning.  

 

5.3.4 Museibesök  

Av de områden som fick minst utrymme var museum det som rönte minst 

uppmärksamhet under samtalets gång. Det finns en paradox i detta då besöken på denna 

institution ändå är relativt hög sett till riket (50 procent). Detta tror vi kan ha och göra 

med att det är den minst identitetsskapande aktiviteten av de kulturella delområdena. 

Museum är något som flera av respondenterna menar skulle kunna integreras via 

samarbete med andra institutioner såsom t. ex konst- och bildhallar, detta för att öka 

tillgängligheten till historia och annan konst. 

 

5.3.5 Bio- och teaterbesök 

Enligt SOM-institutet är bio etta bland kulturanvändande bland ungdomar, samtidigt 

som teatern har problem med att locka yngre människor till sina föreställningar. Adrian 
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håller med om att bio känns som den mest populära aktiviteten samtidigt som han själv 

inte gillar då det är mycket oväsen och störningar i salongen. Av respondenterna så var 

det Emilia och Ines som hade störst intresse samt erfarenhet att gå på 

teaterföreställningar från tidig ålder fram till idag. Att ha förebilder visade sig vara en 

viktig faktor framförallt för Ines som hade en fritidsledare som introducerade henne till 

teatern i yngre år. Intressant är att se att det i princip bara var kvinnor som i vår intervju 

hade erfarenhet av att gå på teater eller musikal, medan bio är något som alla medgav att 

de tog del av. 

 

Vidare i diskussionen som vid detta skede rörde sig fritt och pendlade mellan olika 

ämnen berördes frågan om kostnaden att gå på bio kontra teater. Respondenterna menar 

att det i princip kostar lika mycket men att de hellre är benägna att lägga pengar på ett 

biobesök. I en biosalong vet de vilka sociala koder som gäller och känner sig bekväma i 

den miljön. Emilia hade i anslutning till gruppintervjun varit på en teaterföreställning 

med en vän och försökt introducera denne till en ny konstform. Enligt henne handlar det 

mycket om vilka förväntningar man har och det kan både möjliggöra, samt försvåra 

individens förhållningssätt till olika typer av kulturanvändning. Detta blev ytterligare ett 

exempel på hur viktigt det är med förebilder, även i vuxen ålder för att kunna ta del av 

nya kulturformer. 

 

5.4 Avslutande tankar och reflektioner kring gruppintervjun 

Initialt ställde vi frågan vad ungdomar uppfattar att kultur bidrar med i deras liv? Genom 

gruppintervjun har statistiken levandegjorts på ett helt annat sätt i förhållande till 

teoretiska utgångspunkter. En klar tendens under samtalets gång och en eventuell 

sammanfattning kan vara att kulturanvändandet är en form av identitetsskapande. Under 

hela intervjun har det gång på gång upprepats hur viktigt det har varit med förebilder, 

samt hur den sociokulturella bakgrunden påverkar en till att antingen avstå eller bli mer 

aktiv på de kulturella arenorna. Som Emilia påpekade under intervjun och som följer 

Bourdieus tankegång om att individens erfarenheter och bakgrund spelar en avgörande 

faktor i individens personliga kulturanvändande:  

 

Som vi båda lästa också väldigt mycket. Och ja, jag har väl upplevt att mina 

föräldrar har uppmuntrat alla våra estetiska intressen väldigt mycket, hela tiden 

och det uppskattar ju jag extremt mycket. Att de har gjort, och det har väl 

påverkat mig för jag har ju fortsatt med allting nu också. 

 

De områden som berörde och engagerad mest var läsning och biblioteks roll, som även 

var centrala utgångspunkter för samtalets gång. Det semistrukturerade förhållningssättet 

gjorde att även vi kände att respondenterna kunde vara avslappnade och ge så intressanta 
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och kvantitativa svar som möjligt. Ungdomars identitetsskapande är en nyckel till att 

kunna förstå vad kultur på ett allmängiltigt plan bidrar med i deras liv. Här är heller inte 

definitioner som tas upp i Bourdieus begreppsapparat som exempelvis habitus att 

förringa, då dessa under intervjun visade sig haft ett visst inflytande. Bibliotek och 

läsning är områden som tappat användare i både SOM-institutets och Myndigheten för 

kulturanalys undersökningar. Teater är det delområde som statistiskt har svårast med att 

locka ungdomar. I kontrast mot denna står biobesök som håller en hög nivå och som 

respondenterna medgav att de nyttjade relativt ofta. Nedan följer ett kort utdrag från 

gruppintervjun: 

 

Adrian - Om man ska välja något av det. (Av valda kulturanvändningsområden 

bio, teater, museum, teaterbesök och läsning, förf. anm.) 

 

Emilia - Ja, tyvärr, känner jag nästan.  

 

Det rådde ibland en tvetydighet över hur de använder och brukar olika områden inom 

kultur. Till exempel så hyser Emilias ett stort intresse för teater vilket hon delvis känner 

en ambivalens inför. Hon går på bio oftare än teater eller musikal men beklagar 

samtidigt den utveckling som är relativt statistiskt säkerhetsställd.  

 

Emilia - Det tycker jag är så himla tråkigt att teater ligger längst ner. Det är inte 

alls förvånande heller. Det känns som att teater går lite att jämföra med 

biblioteket. Det känns som om många tycker att det bara gamla som går på teater 

och det är bara djupa, mörka saker. 

 

Vad det gäller biblioteket menade en del av respondenterna att bibliotekslokalens yttre 

spelar en stor roll och gör ungdomar mer benägna att gå dit. Vid tillgång till läsning har 

många den informationskompetens som krävs för att på egen hand få tag i antingen 

studie- eller läsmaterial enligt önskemål och går då således inte till biblioteket. För att 

bättre nå ut hävdade även vissa att det kan vara bra om biblioteket öppnar upp för 

samarbete med andra institutioner såsom muséer för att bredda verksamheten. På så sätt 

kan en win-win-situation skapas och båda institutionerna skapa bättre förutsättningar för 

sina verksamheter. Adrian nämner i intervjun ett gränsöverskridande kultursamarbete 

som en eventuell framtidsvision: 

 

Men det (biblioteket, reds. anm.), skulle ju kunna erbjuda konstutställningar, 

teatrar, det skulle kunna bli mer varierad kultur kanske, och bättre på att 

marknadsföra den kulturen.  
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Som svar på andra forskningsfrågan “Vad uppfattar ungdomar att kultur bidrar med i 

deras liv”, kan alltså konstateras att en av kulturens främsta förtjänster är att den bidrar 

till ett eget identitetsskapande. Jakob var den som inte enbart såg det goda i att forma sin 

egen identitet då det kan påverka en inte enbart i positiv riktning. Som exempel tog han 

litteraturens värld där han såg att han kunde bli påverkad av vad som förmedlades där. 

Samtidigt ville respondenterna betona att drivkraften till att upptäcka nya områden 

kunde bero både på brist av förebilder och närvarande förebilder. Motgångar eller 

bristen av att ha förebilder kan skapa ett uppdämt behov av att få uttrycka sig, samt finna 

en identitet utifrån sitt kulturanvändande.  

 

5.5 Reflektion över bibliotekets roll 

Något som diskuterades under vår gruppintervju är avsaknaden av aktiviteter för 

mellangruppen unga och unga vuxna. En av våra informanter beskriver att hon upplever 

att det är ett hopp i bibliotekets aktiviteter. Ines menar att det finns aktiviteter för barn 

upp till en viss ålder och att det sen börjar erbjudas programpunkter för personer över 

55. Allt där emellan glöms lite bort anser hon. Därefter följde en livlig diskussion om 

vad biblioteket skulle kunna tänkas erbjuda. Dokumentärfilm, olika estetiska kurser och 

föreläsningar var aktiviteter som föreslogs. Adrian yttrade följande: 

 

Adrian - Men det är ju faktiskt rätt, det du säger där, Ines, att det inte finns något 

för unga, unga vuxna och sådär. När ni frågade oss om kultur så var det många 

som sa just om i tonåren så var det många som påpekade att det var då jag blev 

självständig i min kulturanvändning. Och då missar ju faktiskt biblioteket kanske 

en rätt så viktig målgrupp där. Så då skulle det som Ines säger faktiskt vara rätt 

bra om de kunde erbjuda lite mer ungdomsrelaterade saker. 

 

Något både SOM-institutets statistik och våra informanter är överens om är att film är 

något som det finns ett stort intresse av, vi drar slutsatsen att filmvisning kan var en 

aktivitet av intresse för unga. Vi ställde frågan om de trodde på att sätta åldersgränser på 

vissa aktiviteter för att förtydliga att de var till för ungdomar men fick ett enigt svar att 

de inte tyckte det. De var alla överens om att bibliotekets utbud ska vara tillgängligt för 

alla. En av informanterna förvånades över utbudet på Växjö Stadsbibliotek när det kom 

upp för diskussion. Hon hade ingen aning om att biblioteket erbjöd föreläsningar och 

dylikt. Två av informanterna var medvetna om att det fanns medan de andra två inte 

hade en aning. De konstaterade att marknadsföringen av biblioteket var dålig. En av 

informanterna uppfattade det som att det händer mycket på biblioteket men att det bara 

är en liten utvald skara som får information om dem. En annan säger att den enda 

marknadsföring han sett är flyers som finns tillgängliga bara nära biblioteket. Nedan 
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följer ett litet utdrag från gruppintervjun för att illustrera detta perspektiv och 

individernas olika tankar kring biblioteket och hur det marknadsför sig själva. 

 

Emilia- Ja, just nu visste jag knappt ifall det händer något på biblioteket här i stan 

och då säger ni att det gör det då blir jag så ‘oj, shit, vad är det jag har missat? Då 

känns det som att om man marknadsför så får man ju se vad de har. Jag har svårt 

att uttala mig ifall det behövs mer aktiviteter eller bättre aktiviteter för jag har inte 

sett något så, vad som finns. 

 

Ines - Nä, de är rätt blygsamma här i stan. 

 

Jakob - Dom har ju rätt mycket, men det är liksom någon liten flyer här och där, 

ofta nära biblioteket det når inte ut så långt. 

 

Ines - Det är en liten utvald skara människor som får ta del av. 

 

Huvudfrågan bli således hur biblioteket kan nå bättre synas bland befintliga 

användargrupper samt locka till sig passiva användare. Genom att kartlägga ungdomars 

behov och intressen så kan biblioteket med lite hjälp och samarbete förmå att gränserna 

mellan institution och användare blir mindre genom ökat deltagande. För att lyckas med 

detta föreslog flera av respondenterna ett ökat samarbete på framförallt lokal nivå där 

olika institutioner såsom muséer och bibliotek kan interagera med varandra och skapa 

gränsöverskridande samarbete. En faktor som inte respondenterna tog upp var hur 

biblioteket kan marknadsföra sig via olika digitala kanaler. 

 

Lokalens plats är något som också påverkar enligt informanterna. Ines berättar om 

biblioteket i Olofström som ligger i anslutning till både folkets hus och 

arbetsförmedlingen, hon påpekar att det är lättare att man slinker in om man har ärenden 

på annat håll. Det öppnar också upp för samarbete menar hon och berättar att det varit 

mycket barnteater och dylikt på biblioteket under hennes uppväxt. Vid frågan om vad 

som skulle kunna få informanterna att gå till biblioteket oftare fick vi föreställningen att 

bättre lokaler, marknadsföring och mer riktade aktiviteter kunde vara lösningen. Just 

bibliotekslokalen är något som är svårt att fixa i en handvändning men ett nytänkt kring 

marknadsföring och programplanering tror vi kan vara nyckeln. Adrian berättar om 

biblioteket i Nässjö, att lokalen är trist både utvändigt och invändigt, i jämförelse med 

Malmö bibliotek som han upplever häftigare och mer inbjudande. Han tror att speciellt 

unga blir mer benägna att besöka biblioteket om det ser mer häftigt ut. 

 

Men tittar du på Nässjös bibliotek så är det skittråkigt, miljön är rätt tråkigt och 

hela byggnaden är rätt tråkig så när man ser den så blir man inte så sugen på att 

gå in. Tittar du på Malmös bibliotek så ser det ju häftigt ut, där kan man tänka sig 
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att gå in. Jag tror det handlar mycket om att forma så att det ser någorlunda häftigt 

ut i alla fall. Om man nu vill komma åt alla sorters människor. 

 

Kulturanvändningen bland ungdomar är, om inte helt hundra procent säkert, så 

åtminstone statistiskt kartlagd; gruppintervjun bekräftade också många av de statistiska 

variabler vi kommit i kontakt med sen innan. Hos våra respondenter fanns både en 

önskan om större spridning av information och kunskap, även utanför den traditionella 

bibliotekssfären, såsom samarbete med museer och andra konstinstitutioner för ökat 

deltagande bland ungdomar. 

 

6. Diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka ungdomars kulturvanor för att vi som 

blivande yrkesverksamma ska få en bättre bild av målgruppen, samt deras 

förhållningssätt till kultur. Ungdomar är en viktig målgrupp men i och med sin 

transparens kan den också vara svår att fånga och kartlägga dess behov. Utifrån tidigare 

forskning, främst utifrån en sociologisk, med Bourdieu som teoretiker har vi valt att 

fokusera på några delområden och knyta an till en teoretisk, praktisk verklighet med en 

kombinerad metod bestående av statistik och en gruppintervju. I det analysavsnitt som 

har presenterats och redovisats för finns det förhållandevis många svar och tankegångar 

som går väl med teoretiska utgångspunkter utifrån valda forskningsfrågor. Det empiriska 

material som samlats in har i stor utsträckning gett en bra bild och förståelse över 

aktuellt dagsläge, om än efter begränsade förutsättningar. Olika paradoxer och 

skiljemönster har gått att skönja under uppsatsarbetets gång i relation till valda 

teoretiska utgångspunkter som är tänkt att granskas närmare.  

 

6.1 Relation till tidigare forskning 
Ett medvetet val har varit att utgå från Bourdieu och dennes tankar om bakgrund och hur 

stor roll olika typer av kapital kan påverka individens egna kulturanvändande. Genom 

att vända oss till Bourdieu i form av teoretiska utgångspunkter ville vi se om det idag 

går att se samband respektive skiljelinjer bland ungdomar och hur de förhåller sig till 

kultur. I analysen har både statistiska och faktiskt representation (gruppintervju) varit till 

hjälp för att kunna kartlägga aktuella beteende och rörelsemönster. Bourdieus teori kan 

således kopplas till en faktisk verklighet för professionella inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. Tidigare forskning visar på paradoxen att ungdomar i stor del är 

benägen att ta del av kultur samtidigt som utövandet ej inom offentliga institutioner 

såsom bibliotek och muséer (Kulturrådet, 2008, s. 14). Tidigare forskning har både varit 

en vägledare och en bra referens utifrån nutida dagsläge. Att ungdomar tar del av kultur 

råder det ingen tvekan om, även detta är en gräns och definitionsfråga utifrån vårt 
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perspektiv. Valda delområden inom kultur som i analysen tagits upp är angränsande 

områden som kan tänkas finnas i en existerande bibliotekspraktik.  

 

Museibesök 

o Biobesök 

o Teaterbesök 

o Biblioteksbesök 

o Läsande 

 

SOM-institutet och Myndigheten för kulturanalys har med respektive statistiska 

undersökningar hjälpt oss att förstå och lyfta valda ämneskategorier. Genom att 

analysera deras data fick vi en bra statistisk grund att utgå från vid genomförandet av 

gruppintervjun. Med det samtal som ägde rum kunde även statistiken få en bredare och 

djupare betydelse sett utifrån kulturanvändning bland ungdomar och deras behov. Vi 

tror att det handlar mer om ett förhållningssätt till kultur, vilket gruppintervjun 

indikerade. 

 

Som Bourdieu är inne på så tar vi alla del av samma fält och är införstådda med 

konstens regler (Bourdieu, 1994, s. 310). Genom olika ingångar till kultur och 

erfarenheter präglas ungdomar av förebilder som kanske inspirerar dem att ta del av det 

kulturella utbudet. Här spelar även den sociala dimensionen in, samt tidigare 

erfarenheter, det som i Bourdieus begreppsapparat benämns som habitus. Ines berättade 

om en fritidsledare som tagit med henne på teaterföreställningar i tonåren och hur 

mycket hon upplevde att det har påverkat henne. Hon fortsatte att själv både spela och 

gå på teater. Även Jakob berättade att han alltid haft fri tillgång till böcker och 

uppmuntran från sina föräldrar och vi uppfattade det som om han har ett stort 

kulturintresse än idag.  

 

6.2 Slutsats 

Vi tycker oss kunna se samband mellan en individs bakgrund och dess 

kulturanvändande. Av våra informanter var Adrian den som uttryckte minst intresse för 

kultur och han var också den som mindes minst kultur från sin barndom. Ett annat 

samband vi tyckte oss kunna skönja var angående Emilias biblioteksanvändande. När 

hon bodde i Malmö var biblioteket en plats hon besökte ofta, både själv och tillsammans 

med sina vänner. Däremot besöker hon det ytterst sällan i Växjö, hon drog själv en 

slutsats om att det kunde bero på att hennes umgängeskrets inte besöker biblioteket i 

Växjö.  
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Forskningsresultaten som redovisats i analysen visar på olika tendenser när det gäller 

kulturanvändning bland ungdomar. Ett av de viktigare resultaten är hur delvis beroende 

ungdomar är av förebilder eller någon som kan introducera en till nya 

föreställningsvärldar. En annan gäller hur biblioteket kan bli bättre på att dra till sig 

användargruppen genom att bättre synas. Med detta sagt så finns det en inneboende oro 

både bland aktiva och passiva användare. De oroar sig för bibliotekets framtid oavsett 

om de nyttjar biblioteket själva eller inte. Med grundidén om att biblioteksbesök och 

utlån sjunker visade sig denna farhåga vara riktig.  Samtidigt sker läsandet idag på så 

många andra plattformar, även fast våra respondenter till största del använde sig av 

traditionella läsmedier.  

 

Via den statistisk vi samlade in och genom gruppintervjun med representanter för 

målgruppen har om än inte i önskad utsträckning, men till viss del utforskat hur 

ungdomars kulturanvändning ser ut inom våra valda kulturområden.  Genom att utgå 

från Bourdieu tycker vi oss kunnat se mönster och flera relationer till dennes teorier. 

Dock inte enbart med statistisk data som den första frågan utgick från. Som nämnt innan 

men som tål att upprepas är vi som forskare medvetna om undersökningens 

begränsningar: vi har endast två statistiska källor som fyller olika syften och med olika 

representation. Dessa grundläggande överväganden som gjorde uppsatsens 

inledningsskede har nu banat väg för de resultat som har kommit att ta sig i uttryck.  

Undersökningen huvudsakliga syfte har varit att utifrån ett teoretiskt ramverk i Bourdieu 

se hur och vad ungdomar använder kultur, samt att inympa en framtidsvision vad 

biblioteket eventuellt kan bidra med för att stärka ungdomars möjligheter till utökat 

användande.  

 

6.3 Förslag för framtida forskning 
Vi tror att genom denna undersökning att vi som framtida bibliotekarier har fått en 

bredare och mer representativ bild av fältet.  Framtidsutsikterna ser goda ut så länge 

biblioteket kan bibehålla en öppen transparens och god kommunikation med sina 

användare. Framtida forskningsområden skulle kunna ta upp hur institutioner kan 

samarbeta bättre, något som har eftersökts hos flera användare. Det vore även intressant 

att se hur en liknande uppsats med större omfång och liknande tillvägagångssätt hade 

kunnat gestalta den faktiska representationen bland ungdomar och deras 

kulturanvändning. 

 

 

. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

 Kort intro om vårt arbete 

 Förklara begreppet kultur – Läsning, bio, bibliotek, teater, museum 

 Kodnamn 

 

1. Intro – Ålder, hemort, pluggar 

 

2. Hur var det hemma när ni var små?  

- Hur sågs kultur? 

- Prioriterades det? 

- Gick ni till Biblioteket? 

- Hur påverkades ni av detta? 

 

3. När började du upptäcka kultur?  

 -Hur hittade du..? 

- Hur påverkades du? 

 

4. Hur nyttjar ni kultur idag? 

- Hur väljer/hittar ni? 

- Vad påverkar ert val? 

- Läser, bibliotek? 

 

5 . Kan ni se något sammanhang mellan era kulturvanor och sociala 

sammanhang?  

 

6. Vad hade fått just dig att gå mer till biblioteket?  

 

7. Om vi har fler frågor, får vi höra av oss då?  

 

 

 


