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Abstract: This Master’s thesis explores the staff responsible for children’s culture 

in the south of Sweden, in north-east Scania. This thesis seeks to answer 
the following questions: What kind of culture is offered to children in 
their spare time? Can children influence culture in the investigated 
region, and do the people in charge listen to the children’s ideas? How 
are children in the region informed about cultural events? 

 
In my research I used enquiries and worked with the investigation 
program Query & Report to collect the material. The study consists of 
the staff, i.e. six people responsible for the children’s culture. As my 
theoretical framework I used the work of Pierre Bourdieu who made 
many successful studies about people and culture. I also compared the 
results in my study to the literature and earlier studies on the subject of 
children’s culture, presented in the study.  
 
It’s my thesis that children have a right to culture and to influence its 
selection. Obviously not everyone chooses to practise that right. There is 
a difference between children with an interest in culture and those who 
don’t have one. The staff responsible for children’s culture tries in their 
work to reach as many children as possible. In their work they 
collaborate with schools, libraries, children and youth groups with the 
intention to provide a variety of cultural options in the region. I found 
that the library has an important role, because they offer free literature 
and culture for everyone in the society. I also found that the staff 
responsible for children’s culture in north- east of Scania try to reach the 
children using co-workers’. Together they provide for the culture 
regarding children and create possibilities for children to attend to 
culture both in school and on the youth’s spare time. 
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1. Inledning 
 
Åren under 80 – talet har varit en guldålder för bibliotek och kultur i Sverige, och biblioteket i 
Hässleholm var inget undantag. En stor del i detta är givetvis bibliotekarierna, eldsjälar och 
förebilder som bidragit till att jag alltid kommer att associera bibliotek med kultur.  
 
Under min uppväxt fick jag lära mig värdet av varierad kultur dels genom biblioteket men 
framförallt från min familj. Kulturutbudet bestod av att sjunga i kör, läsa böcker samt spela 
teater och instrument. Under min barndom besökte jag flera teatrar, konserter, musikaler och 
gick flitigt till biblioteket. Kultur är för min familj viktiga aspekter i vårt sociala umgänge 
med varandra. Jag och mina systrar har alltid uppmanats till kulturella aktiviteter och jag har 
alltid sett kultur som en rättighet, något som idag inte alltid kan ses som en självklarhet för 
alla. Det finns många faktorer som spelar roll när det pratas om vilken rätt barn och unga har 
till kultur. Några av dessa aspekter är utbud, familj, vänner, boendeort men framförallt de 
ungas egna intressen.  
 
Många Kulturförmedlare arbetar för att väcka ett kultur intresse hos alla individer. Tyvärr är 
det svårt att nå alla. Biblioteket och dess personal har stor del i arbetet med att tillgängliggöra 
kultur för både vuxna och barn. Framförallt krävs ett aktivt deltagande från barns och ungas 
sida för att nå dem. Andra viktiga aspekter i förmedlandet av kultur är bra samarbetspartners. 
Här spelar biblioteket och dess personal en stor roll i arbetet med att tillgängliggöra kultur för 
barn och unga. Kulturförmedlares kontor ligger ofta i anslutning till bibliotekets lokaler och 
kan bidra till ett gott samarbete mellan bibliotek och Kulturförmedlaren inom kommunen.   
 
Avsikten med uppsatsen är att undersöka hur ansvariga tillgängliggör kultur för barn och unga 
på en regional nivå inom nordöstra Skånes region. Min ambition är att se vilken syn 
Kulturförmedlare har på kultur och om deras arbete i de valda kommunerna motsvarar 
barnens behov av kultur. Lever deras arbete upp till de riktlinjer som regeringen satt? Är de 
lyhörda för eventuella önskemål från de ungas sida? På vilket sätt arbetar de för att nå barn 
och unga inom sin kommun och är det möjligt att nå alla barn och unga? 
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2. Bakgrund  
 
När jag under hösten 2006 gjorde undersökningar inför min magisteruppsats fastnade jag för 
en artikel i Biblioteksbladet 2006:09 Aktivt barnkulturarbete fokus i ny skrift. Där stod att den 
nya regeringen valt att avblåsa barnkulturåret 2007. Ungefär samtidigt producerade 
Kulturrådet och Barnombudsmannen gemensamt en inspirationsskrift Barn och ungas rätt till 
kultur – en skrift från Statens kulturråd och Barnombudsmannen BI2006:02. Trots att 
barnkulturåret blev indraget av regeringen så finns ändå inspirationsskriften kvar. 
Skribenterna till skriften anser att barns rätt till kultur ska vara prioriterad och därför måste 
varje län, region och kommun aktivt och gemensamt satsa på barnkultur. Alla kommuner och 
Kulturförmedlare måste även i sitt arbete vara medvetna om FN-konventionen och barns 
rättigheter. De måste även ha ett givande samarbete med skolorna inom kommunerna för att 
kunna nå flera barn och unga. Kulturrådet och barnombudsmannen trycker även på att det 
varje år borde strävas efter att vara barnkulturår.1    
 
Vid vidare litteraturundersökningar upptäckte jag att det nyligen gjorts omfattande 
undersökningar om barns och ungas tankar och åsikter inom ämnet kultur.2 Skrivelsen från 
barnombudsmannen Mer plats för mindre medborgare – Barns perspektiv i statliga 
myndigheter 2003, är ett par år gammal och undersöker hur de statliga myndigheterna ser på 
barns kultur och kulturliv. Detta upplevde jag som något positivt och såg möjligheterna med 
att undersöka hur kultur tillgängliggörs för barn och unga på en regional nivå. Eftersom jag 
vuxit upp i nordöstra Skåne föll det sig naturligt att min undersökning skulle utföras där. 
Nordöstra Skåne består av de 7 kommunerna, Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, 
Osby, Perstorp och Östra Göinge. Där finns ca 200 000 invånare och cirka 38 841 st. är barn 
och unga under åldern 18 år.3 Genom goda trafikförbindelser har kommunerna nära till större 
städer som Malmö och Köpenhamn där det finns ett större fritids- och kulturutbud.4 Region 
Skåne är sedan den 1 januari 1999 en organisation med ansvar för regionens framtidsfrågor, 
kulturella frågor, den regionala utvecklingen, kollektivtrafik, näringsliv, miljö, omvärld hälso- 
och sjukvård mm.5 Region Skåne styrs efter valet 2006 av en majoritet bestående av 
moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet.6  
 
Kulturnämnden tog beslut om ett kulturpolitiskt program i februari, 2003. Programmet antogs 
därefter av Regionfullmäktige den 3 och 4 november 2003. De tre nyckelorden i programmet 
är öppenhet, möten och utbyte. Dessa ord ligger till grund för en god kulturutveckling i Skåne. 
Utöver detta spelar också regionen en viktig roll som förmedlare av kultur mellan Sverige och 
kontinenten.7 
 
Barnombudsmannen har uttryckt i flera skrifter hur viktigt det är med ett gott samarbete inom 
regionen. Framförallt mellan kulturförvaltning, bibliotek och skola (både skola och förskola).8 
I undersökningar från barnombudsmannen visas det även att unga föredrar att se på TV, 
                                                 
1 Henriette, Zorn (2006) Aktivt kulturarbete fokus i ny skrift. Biblioteksbladet, nr. 09.2006. s. 4 
2 Barnombudsmannen (2006) Konst, hur man lever, å lite annat: Barns och ungas tankar och åsikter om kultur. 
BR2006:03 
3 SAB (2008) Folkmängd i riket, län och kommuner efter kön och ålder 31/12/2007, (elektronisk) [2008-04-01] 
4 Skånes nordöstra region (2007) Om Skåne nordost, (elektronisk) [2007-05-18] 
5 Skånes nordöstra region (2007) Skåne är försöks län, [2007-12-04] 
6 Skånes nordöstra region (2007) Så gick det i valet 2006, (elektronisk) [2007-12-04] 
7 Skånes nordöstra region (2007) Kulturpolitiskt program, (elektronisk) [2007-12-04] 
8 Barnombudsmannen (2006) Barn och ungas rätt till kultur – en skrift från Statens kulturråd och 
Barnombudsmannen BI2006:02, s. 5-6 
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DVD, sitta vid datorn och/eller umgås med sina vänner. Samtidigt är det färre som sysslar 
med kultur relaterade aktiviteter på sin fritid t.ex. teater, bild, musik, dans mm. Kultur är en 
livsstil, den är identitetsskapande och kan markera en grupptillhörighet. Kultur handlar om 
smak och vad personen i fråga föredrar vare sig det gäller film, musik, teater, böcker, konst 
eller kläder. Inom dessa områden pågår även diskussioner i allmänheten om vad som räknas 
som god och dålig smak.9  
 
En annan grupp som förutom barnombudsmannen forskat om barnkultur är Aktionsgruppen 
för barnkultur 2004 – 2006. Gruppen tillsattes av den dåvarande socialdemokratiska 
regeringen. Aktionsgruppens uppgift var att undersöka hur barnkulturens ställning kan stärkas 
i samhället och hur olika kommuner bör arbeta för att förbättra arbetet med barn och kultur.10 
Samtidigt visades det i rapporten BR2006:03 från barnombudsmannen som gjorts rörande 
barns och ungas kultur vanor, att många inte får tillgång till de alternativa kulturella 
upplevelser som anses falla under den smalare kulturkategorin. Denna kategori kan vara 
svårare at närma sig till skillnad från populärkultur som är mer lättillgänglig för en bredare 
publik. Givetvis finns det skillnader i barns och ungas intressen. Alla kan inte tycka att samma 
form av kultur är intressant eller givande, genus och eventuella funktionshinder påverkar 
också utbudet av det kulturella och konstnärliga livet. Barnombudsmannen skriver i sin 
rapport att de inte når ut med kultur riktad till alla barn och unga.11 Detta trots att det står i 
barnkonventionen artikel 31a att ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, 
till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 
konstnärliga livet.”12  
 
I barnkonventionen och i undersökningar som gjorts rörande barns och ungas kulturvanor dras 
det ofta paralleller till aktiviteter som sker på deras fritid.13 Där framgår det att deras främsta 
fritidsintressen är att umgås med kompisar, se på TV, använda Internet och sporta. Jag är 
medveten om att detta är en stor del av barns och ungas kultur och kulturliv. Det är ett sätt för 
dem att känna gemenskap och skapa en egen identitet. Jag är även medveten om att 
Kulturförmedlare har kunskap och vetskap om kulturbegreppets innebörd. Flera av dem har 
också egna definitioner av och på begrepp rörande kultur. 
 
2.1 Ämnets relevans för biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Jag anser att mitt ämnesval är relevant för biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. 
I Sven Nilssons bok kulturens nya vägar framhåller han vikten av ”skapa en sammanhållen 
bibliotekspolitik som förstärker biblioteken som aktörer i ett livslångt lärande och i 
upplevelsesamhället”.14 Sveriges nya regering 2007, avblåste det tidigare utlovade 
barnkulturåret 2007. Samtidigt uttryckte barnombudsmannen och kulturrådet i sina skrifter att 
det borde vara barnkulturår varje år. De uppmanade även i sin skrift Tänka framåt, men göra 
nu – Så stärker vi barnkulturen SOU 2006:45 till vidare forskning inom ämnet.15  
 

                                                 
9 Barnombudsmannen (2006) Konst, hur man lever, å lite annat: Barns och ungas tankar och åsikter om kultur, 
BR2006:03. s. 15, 40 
10 Aktionsgruppen för barnkultur. (2006) Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen SOU 2006:45, 
s. 27 
11 Barnombudsmannen (2006) BR2006:03, s. 9 
12 FN:s konvention (1993:335) Barnkonventionen artikel 31a 
13 Barnombudsmannen (2006) BR2006:03, s. 15 
14 Nilsson, Sven (2003). Kulturens nya vägar, s. 177 
15 Aktionsgruppen för barnkultur (2006) SOU 2006:45, s. 95-96 
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Behovet och rätten till kultur uttrycks även i bibliotekslagen, (SFS 1996:1596).16 Den 
uttrycker att varje invånare i Sverige har tillgång till bibliotek med avgiftsfria boklån. Lagen 
förpliktar även de svenska biblioteken att samverka och att de lägger en tyngd på barns och 
ungas rätt till kultur och bildning. ”2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla 
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad 
information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek.”17 
Detta betyder att alla svenska medborgare har rätt till kultur. Aktionsgruppen för barnkultur 
anser att för att kunna stärka barnkulturen i Sverige så behövs ökade satsningar både inom 
väsentliga yrkesgrupper inom områden där personer arbetar med kultur och barn, deras 
utbildningar och kompetensutvecklingar. Detta gäller även bibliotekarieutbildningar.18  
 
2.2 Problemformulering  
 
Det finns sedan tidigare undersökningar gjorda baserade på barns och ungas åsikter om 
kultur.19 Det finns även utredningar som redogör för vilket utbud förmedlare erbjuder barn 
och unga.20  Jag ser därför vinster i att undersöka ämnet barnkultur på en regional nivå. Jag 
kommer därför att undersöka hur ansvariga tillgängliggör kultur för barn och unga inom 
nordöstra Skånes region. Genom att genomföra en regional undersökning ger det en bild av 
hur situationen ser ut i dag inom den valda regionen.  
 
Jag är intresserad av att undersöka vilken syn Kulturförmedlare har på kultur och om deras 
arbete inom sina kommuner motsvarar barnens behov av kultur och om de är lyhörda för 
eventuella önskemål från de ungas sida. Det vore även intressant att se om de arbetar mot 
några riktlinjer. Ytterligare intressanta aspekter är på vilket sätt de ansvariga arbetar för att nå 
barn och unga inom sin kommun och är det möjligt för dem att nå alla barn och unga inom 
kommunen?  
 
2.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min studie är att undersöka Kulturförmedlares åsikter om barnkultur för barn och 
unga inom nordöstra Skånes region. Det är min ambition att få en inblick i hur deras 
arbetssituation ser ut. Ytterligare aspekter som jag är intresserad av att undersöka är hur 
Kulturförmedlare ser på det existerande utbudet, vilka samarbetspartners som finns och vilken 
kultur de erbjuder barn och unga inom kommunen på sin fritid samt om de ansvariga är 
lyhörda för eventuella önskemål från barn, unga och föräldrar.  
 
För att besvara min uppsats syfte kommer jag försöka att beskriva och skapa en bild av hur 
dagssituationen ser ut för de ansvariga Kulturförmedlarna. Jag kommer även i 
undersökningen försöka att se de möjligheter som finns med deras arbete. Med utgångspunkt i 
detta syfte och i min problemformulering ställer jag mig följande frågor: 
 
 
 
                                                 
16 Svensk lag som stiftades 1996 
17 Bibliotekslagen, (SFS 1996:1596, med tillägg) 
18 Aktionsgruppen för barnkultur. (2006) SOU 2006:45 
19 Barnombudsmannen (2006) BR2006:03. 
20 Statens kulturråd (2003) Mer plats för mindre medborgare: Barnperspektivet i statliga myndigheter 2003 
BR2004:07. 
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• Vilken sorts kultur erbjuds barn och unga på sin fritid? 
 

• Kan barn och unga påverka kulturen i den undersökta regionen och lyssnar 
Kulturförmedlare på barnens idéer? 

 
• På vilka sätt informeras barn och unga i den undersökta regionen om kommande 

kulturevenemang? 
 

2.4 Avgränsningar   
 
Först var min ambition att undersöka både kulturförmedlare och barn och unga för att kunna 
jämföra deras åsikter om barn och ungas kultur intresse och kulturdeltagande. Min tanke var 
att undersöka kulturintresserade elever på högstadieskolorna i nordöstra Skåne. Eftersom jag 
anser att detta är en ålder då många tappar sitt intresse för kultur de kan ha fått genom skolan. 
Från början var skolorna intresserade av att delta i undersökningen, men för många ångrade 
sig tyvärr senare.  
 
Detta innebar en förändring i undersökningen och jag beslöt då att göra enkätintervjuer med 
barn och unga inom kommunerna istället. Jag såg denna förändring som något positivt 
eftersom det gav en bred bild av vad barn och unga anser om kultur oberoende av ålder, 
intresse och bildning. Tyvärr fick jag endast 40 svar på min enkät (5 personer/kommun i de 
mindre kommunerna och 10 personer/kommun i de större kommunerna). Därför beslöt jag för 
att se enkäten riktad mot barn och unga som en liten ”snabbenkät”. Jag har inte redovisat 
deras svar men har i vissa fall använt mig av dem min analys och i mina slutsatser för att 
kunna bekräfta det som Kulturförmedlarna har svarat. Detta framgår i varje enskilt fall i 
texten.  
 
Detta ledde i sin tur till att jag istället valde att undersöka Kulturförmedlarnas syn på och 
åsikter om kultur för barn och unga inom min valda region. Trots ändrat fokus har jag gått 
igenom alla enkätsvar och kommer till viss del att använda dessa i mitt analyskapitel, främst 
för att kunna belysa det som kulturförmedlarna har svarar.  
 
För att tydligare kunna visa hur kulturutbudet för barn och unga ser ut inom den valda 
regionen har jag valt att göra vissa avgränsningar. Jag är övertygad om att min undersökning 
skulle kunna utföras inom vilken region i Sverige som helst. Men jag har valt att förlägga den 
till Skånes nordöstra region främst för att jag har familj boende där, vilket tillåtit mig en bas 
när jag utfört enkätundersökningarna. Samtidigt som regionen ligger nära Växjö universitet 
där jag bor och studerar. En annan faktor som var bidragande i val av region var att det 
förekommer samarbete mellan biblioteken inom nordöstra Skåne. Detta innebär en 
medvetenhet på minst en nivå inom kultursektorerna.  
 
I mitt analyskapitel behandlas resultatet från undersökningen. Resten av materialet kommer 
att presenteras i bilagan. Analyskapitlet härrör från tre kategorier som kunde urskiljas från 
mina frågeställningar och från undersökningen. Dessa är: Utbud och tillgänglighet av kultur, 
Marknadsföring och ekonomi och Yttre påverkan och samarbetspartners. 
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2.5 Definitioner  
I detta kapitel presenterar och förtydligar jag begrepp som används i uppsatsen. Begreppen 
presenteras i bokstavsordning.  
 
Barn och unga: Vid definiering av barn och unga utgår jag från barnkonventionens artikel 
nr.1 för att förtydliga begreppet barn och unga. ”I denna konvention avses med barn varje 
människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller i det 
landet”.21 Detta betyder att ett barn i min uppsats är en person under 18 år, om inga särskilda 
omständigheter anges. Till exempel om barnet myndigförklaras innan 18- årsdagen. 
 
Barnkultur: Jag har valt att använda mig av samma definition på kultur som Centrum för 
barnkulturforskning vid Stockholms universitet använder sig av: ”Med ’kultur’ förstås alla 
manifestationer, uttryck och formuleringar av människans (den unga människans) försök att 
komma tillrätta med tillvaron och med sig själv gestaltade med olika medel: lek, ord, bild, 
musik, dans och så vidare.”22  
 
Finkultur: Begreppet finkultur syftar till den högre kulturen hos bildade eller inom det 
borgerliga samhällsskiktet. Donald Broady, professor för kultur och medier på ILU, Uppsala 
universitet, säger att Bourdieu med "kultur" syftar på kultur som är knuten till samhällets 
makthierarkier, det som vi kallar "finkultur" eller smalkultur, dvs. den kultur som anses vara 
den legitima och dominerande. Finkultur erkänns i både skolan och arbetslivet.23 Jag kommer 
därför att använda mig av Bourdieus definition av finkultur.  
 
Kultur: Jag har valt att använda mig av Sven Nilssons definition av begreppet kultur. ”Det 
finns en mångtydighet i begreppet kultur och konst, och både möjligheterna och det 
problematiska i kulturpolitiken har sina rötter i denna mångtydighet. Man kan skilja mellan 
kultur som aspekt och kultur som sektor. Som aspekt uttrycker kultur alla de drag (från det 
materiella, språket och konsten till familjemönster, politiskt och egendomsförhållanden), 
idéer, värderingar och normer som finns i ett samhälle. Som sektor omfattar kulturbegreppet 
de konstnärliga uttrycksformerna och de institutioner, och personer som uttrycker sig genom 
dem.”24 
 
Kulturförmedlare: Dessa arbetar för att skapa möten mellan människor och olika 
kulturföreteelser. Arbetsuppgifterna kan vara projektledning inom olika kultursatsningar, 
ansvar för programverksamhet inom musik, litteratur, bibliotek, teater, film, bildkonst och 
dans, pedagogiska visningar och föreläsningar inom olika konstformer mm.25  
 
Populärkultur: Begreppet kan ibland ses som likvärdigt med olika mediekulturer då de kan 
ha en karaktär som betecknar både medieutbudets kvantitet och räckvidd i samhället. 
Vanligen används begreppet populärkultur som motsatsen till finkultur. Populärkultur har 
under en lång tid kopplats till tv, video och olika digitala medier. Detta har inneburit en 

                                                 
21 FN:s konvention (1993:335). 
22 Centrum för barnkulturforskning, genom SOU 2006:45 (2006). 
23 Broady, Donald, (2007). inf. Forskarutbildningskursen Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och 
kultur. Uppsala universitet 
24 Nilsson, S (2003), s. 328 
25 Saco (2007) Kulturförmedlare, (elektronisk) [2007-12-03] 
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negativ klang för begreppet populärkultur, något som på senare år har förändrats, mycket tack 
vare ungdomsforskningen.26  
 
Subkulturer: (delkultur) Subkultur syftar även på delkulturer, motkultur och kontrakultur. 
Det är idé- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig enhet, 
t.ex. yrkeskulturer, ungdomskulturer, etniska kulturer eller regionalkulturer. Begreppet har i 
Sverige ofta en stark nyans av avvikelse eller opposition i förhållande till samhällets 
dominerande kultur.27 Samtidskulturforskning menar att något som är viktigt inom kulturer är 
identitetsskapandet. Identitet, tillhörighet och mening är något individen måste skapa själv.28 
 
2.6 Disposition 
 
Här presenterar jag en kort disposition på vilka kapitel som finns i uppsatsen och vad de 
innehåller. Detta görs för att underlätta för läsaren och ge en tydlig struktur i uppsatsen. 
 
Inledningen är en kort och personligt text om varför jag är intresserad av ämnet samt mina 
förhoppningar med uppsatsen. 
  
Bakgrunden förtydligar varför ämnet valts och vilken relevans ämnet har för biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning. Här presenteras även problemformuleringen, syftet, 
frågeställningarna och en definitionslista.  
 
Vem sysslar med barnkultur? I detta kapitel förtydligas begreppet barnkultur. Här presenteras 
även forskningsgrupper som sysslar med barnkultur. Dessa grupper är; Centrum för 
barnkulturforskning, Aktionsgruppen för barnkulturforskning, Barnombudsmannen och 
Statens kulturråd 
 
Litteraturgenomgång kapitlet redogör för litteratursökningen, statliga rapporter och politiska 
styrdokument.  
 
Teorikapitlet presenterar den för uppsatsen valda teoretikern, Pierre Bourdieu och hans teorier 
om människans habitus, kapital, fält, och sociala rum. Dessa teorier har han skrivit om och 
utvecklar i flera av sina texter.  
 
Metodkapitlet redogör för den valda metoden som är kvalitativa studier. Jag beskriver också 
vilket urval av respondenter jag har gjort, hur enkäterna utformats samt hur 
enkätundersökningen genomförts.  
 
Resultatkapitlet presenterar resultatet från enkätundersökningen.  
 
Analyskapitlet presenterar tillvägagångssättet för analysen utifrån tre rubriker: Utbud och 
tillgänglighet av kultur, Marknadsföring och ekonomi och Yttre påverkan och 
samarbetspartners.  
 

                                                 
26 Andersson, Lars Gustaf. Populärkultur (2007) ingår i nationalencyklopedins Internet tjänst. (elektronisk) 
[2007-04-23] 
27 Delkultur. (2007) ingår i nationalencyklopedins Internet tjänst. [2007-04-23] 
28 Johansson Thomas, Sernhede Ove, Trondman Mats (red) 1999 Samtidskultur: Karaoke, Karnevaler och 
Kulturella koder, s. 8 
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Slutsatser och slutdiskussion presenterar mina slutsatser och funderingar om mitt arbete. I 
slutsatserna besvaras mina frågeställningar och därefter förs en slutdiskussion. Jag lämnar 
också förslag till vidare forskning. 
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3. Vem sysslar med barnkultur?  
 
Tidigare i uppsatsen har begreppet barnkultur definierats. Där utgår definitionen från Centrum 
för barnkulturforskning. I denna del av uppsatsen förtydligas begreppet barnkultur ytterligare 
utan att ändra på den tidigare definitionen.  
 
3.1 Barnkultur  
 
Cajsa Mitchell, författare till boken Att tända en eld: Om kulturens betydelse för barns 
utveckling från 1989, menar att begreppet kultur har fått en förnyad innebörd och att det syftar 
på andlig odling. Hon anser vidare att alla människor har ett grundläggande behov av mat, 
sömn, bildning och kultur. Med hjälp av kulturen kan vi förstå och hantera världen men också 
påverka och förändra vår livssituation. Kultur kan med andra ord vara underhållning, 
förströelse och stimulans för fantasin men den kan också vara ett vapen, ett redskap. Mitchell 
påpekar även att kultur är en demokratisk rättighet, och att alla bör få tillgång till den egna 
kulturen och traditionerna i sitt egna samhälle. Ingen föds med denna kunskap. Det är den 
vuxna generationens uppgift att förmedla den till barnen.29  
 
Enligt min mening har Mitchell rätt i sina påståenden om kultur. Hennes beskrivning fångar 
tydligt verkligheten om hur mycket familjen påverkar barnen. Mycket av det som Mitchell 
framhåller i sin bok är baserat på tidigare forskning. Hon framhåller hur viktig kultur är för 
barn och ungas utveckling. Detta är något som stöds av Aktionsgruppen för barnkultur. 
Samtidigt visar aktionsgruppens kartläggning över barnkultur att de kulturella villkoren inte är 
likvärdiga för alla barn och unga. Faktorer som familj och barns hemort i Sverige spelar stor 
roll i frågan hur mycket kultur som erbjuds barnet. 
 
Mitchell påpekar att barn och unga har olika förutsättningar till kultur beroende på var 
familjen bor då utbudet kan variera mellan olika kommuner. Ska barnen bli intresserade av 
kultur är det en fördel att de tidigt kommer i kontakt med kulturella aktiviteter. Att nå alla 
barn är svårt, att nå alla så att de blir intresserade och berörda är svårare. Därför är det viktigt 
att det som presenteras är relevant och meningsfullt. Upplevelsen ska inte vara en läxa med 
facit som kräver korrekt avskrivning eller tolkning. Barnens upplevelser ska vara privata och 
unika.30  Mitchell anser vidare att litteratur och kultur ska anpassas till barn och unga utan att 
göra den förenklad. Barnen bör därför erbjudas en förförståelse inför kommande 
kulturupplevelser. Det är även en god ide att vuxna delar kulturupplevelserna med de yngre 
barnen så att barnen kan få hjälp att förstå och bearbeta sina intryck efter upplevelsen.31 
 
3.2 Barnkulturforskning  
 
Här presenteras kort några grupper som arbetar för att utveckla och förbättra barnkulturen i 
Sverige. Dessa grupper är; Centrum för barnkulturforskning, Aktionsgruppen för 
barnkulturforskning, Barnombudsmannen och Statens kulturråd.  
 
 
 
 

                                                 
29 Mitchell, Cajsa (1989) Att tända en eld: Om kulturens betydelse för barnsutveckling, s. 11,ff 
30 Aktionsgruppen för barnkultur. (2006) SOU 2006:45, s. 188, 221-223 
31 Mitchell, C (1989), s. 14 ff. 
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3.2.1 Centrum för barnkulturforskning 
 
Centrum för barnkulturforskning (CBK) är ett forskningscentrum på Stockholms universitet. 
År 2005 knöts de till den Historiska institutionen och till Kulturvetarlinjen då CBK.s 
önskemål var att skapa en större institution. Däremot så delar de inte verksamhet. CBK har 
fortfarande kvar sin egen budget och styrelse. Deras utbildning syftar till att bygga på ny och 
relevant barnkulturforskning. Flera av deras lärare är också aktiva forskare inom sina 
respektive fält på såväl doktorand- som på forskarnivå. CBK lägger även stor vikt vid 
yrkeserfarenhet inom de utvalda forskningsområdena.32  
 
Boken Barns rätt till kultur, utgavs av CBK år 2005. I den finns en artikel, Den lydiga och 
den vilda kreativiteten: om motstånd, estetik, frigörelse och utveckling som en förutsättning 
för lärande. I artikeln framgår det att barnen påverkas av den miljö och omgivning de 
befinner sig i. 33 Detta innebär att kulturella miljöer som till exempel teatrar, museer och 
bibliotek kan påverka barnen till ett intresse och kulturskapande.  
 
3.2.2 Aktionsgruppen för barnkulturforskning  
 
Aktionsgruppen för barnkulturforskning var en kommitté utsedd av riksdagen vars arbete 
startade hösten 2004 och avslutades den 26 april 2006. Deltagarna, ordföranden och 
ledamöter, arbetade med frågorna på sin fritid. Deras uppgift var att kartlägga barnkulturen i 
Sverige och lämna förslag på hur barnkulturens ställning kan stärkas inom kommunerna i 
Sverige, något som framhålls i deras rapport. Deras uppdrag var att: 
 

- Lyfta fram de kommuner som etablerat former för arbetet med barn och kultur som 
kan tjäna som föredömen.  

- Ta initiativ till modellsamarbete mellan kommuner i syfte att förmedla exempel och 
erfarenheter.  

- Utreda hur professionella konstnärer och kulturutövare skulle kunna få en större roll 
än idag i barnens offentliga miljöer.  

- Undersöka hur samspelet mellan kulturliv och lärare kan stärkas.  
- Undersöka behovet av och förutsättningarna för en förbättrad samordning på olika 

samhälleliga nivåer för att främja tillgången till kultur i barnens offentliga miljöer.  
- Analysera hur ändamålsenliga de nuvarande offentliga insatserna på 

barnkulturområdet är.  
- Utreda behovet av en kontinuerlig uppföljning av situationen för barnkulturen.  
- Beakta alla barns möjligheter till eget skapande och deltagande i 

kulturverksamhet oavsett kön, ekonomisk eller etnisk bakgrund, geografisk hemvist 
eller eventuellt funktionshinder. Särskild uppmärksamhet skall riktas på eventuella 
genus- eller åldersbundna mönster. 34  

 
Aktionsgruppen har i sin text Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen 
förespråkat hur viktigt det är med kompetens bland dem som arbetar med barnkultur. De 
framhåller även hur viktigt det är med nära samarbete mellan skolor, kommuner och 
kulturinstitutioner. Detta innefattar även institutioner som bibliotek, studieförbund och 

                                                 
32 Centrum för barnkulturforskning (2007) Om Oss, (elektronisk) [2007-05-18] 
33 Wiklund, Ulla (2005) Den lydiga och den vilda kreativiteten: om motstånd, estetik, frigörelse och utveckling 
som en förutsättning för lärande, i Barns rätt till kultur, Centrum för barnkulturforskning, Passim 
34 Aktionsgruppen för barnkultur (2007) Uppdraget, (elektronisk) [2007-05-18] 
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fritidsanläggningar.35 Aktionsgruppen anser vidare att biblioteket är ett viktigt organ i 
spridandet av kultur till barn. Något som även stöds genom forskning av Centrum för 
barnkulturforskning då båda uttalat sig om att barn och unga påverkas av den miljö de 
befinner sig och lever i.   
 
Resultat av deras arbete har utmynnat i ett betänkande, SOU 2005:45 Tänka framåt, men göra 
nu – Så stärker vi barnkulturen. Denna text presenteras närmare i avsnitt 4.2.4 
 
3.2.3 Barnombudsmannen 
 
I Sverige har alla barn och ungdomar en egen barnombudsman som utgår från FN:s 
konvention om barns och ungas rättigheter. Ombudet är en myndighet som tillsätts av 
regeringen sex år i taget och en av deras huvuduppgifter är att företräda ungas rättigheter och 
intressen. Myndigheten ska även utbilda, informera, bevaka hur barnkonventionen efterlevs, 
lämna förslag på ändringar i Sveriges rikes lag så det gagnar barn och unga. Myndigheten 
arbetar för att statliga myndigheter ska använda konventionen i sitt arbete samt delta i den 
allmänna debatten. De ska skapa opinion i angelägna frågor, påverka beslut och allmänhetens 
förhållningssätt i barn- och ungdomsfrågor. Däremot har barnombudsmannen ingen tillsyn 
över andra myndigheter eller något berättigande att enligt lag ingripa i enskilda fall. 
Barnombudsmannens uppgift är att:  
 

• Företräda barn och unga  
• Driva på genomförandet av barnkonventionen 
• Bevaka efterlevnaden av barnkonventionen 
• Information och opinionsbildning 
• Kunskapsinhämtning, forskning och statistik 
• Internationellt kunskapsutbyte kring barnkonventionen36 

 
3.2.4 Statens Kulturråd 
 
Statens kulturråd, ligger i Stockholm och har cirka 70 personer anställda. Kulturrådet är en 
central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet vars uppdrag bland annat är att förverkliga 
de nationella kulturpolitiska målen dvs. att: fördela statligt stöd inom kulturområdet, främja 
de kulturpolitiska målen och den kulturella mångfalden.37 Kulturrådet distribuerar även 
närmare 1,5 miljarder kronor i stöd till de kulturområden som ingår i kulturrådets 
ansvarsområde.38 Statens kulturråd distribuerar även 80 miljoner kronor/år till bibliotek ute i 
landet, av dessa ska en tredjedel gå till inköp av ny litteratur för barn och unga på 
biblioteken.39   
 
3.2.5 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har jag redogjort för grupper som sysslar med barnkulturforskning. De grupper 
jag valt att lyfta fram arbetar för att utveckla och förbättra barnkulturen i Sverige. Dessa 

                                                 
35 Aktionsgruppen för barnkultur (2006) SOU 2006:45, s. 157-164 
36 Barnombudsmannen (2007) Om Barnombudsmannen, (elektronisk) [2007-10-30] 
37 Statens kulturråd (2007) Om kulturrådet, (elektronisk) [2007-05-18] 
38 Statens kulturråd (2007) Från teater till tidskriftsverkstäder, (elektronisk) [2007-05-18] 
39 Statens kulturråd (2007) Vad gör Kulturrådet på biblioteksområdet?, (elektronisk) [2007-05-18] 
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grupper är; Centrum för barnkultur forskning, Aktionsgruppen för barnkulturforskning, 
Barnombudsmannen och Statens kulturråd. 
 
Boken Barns rätt till kultur, utgavs av CBK år 2005. I den finns en artikel, Den lydiga och 
den vilda kreativiteten: om motstånd, estetik, frigörelse och utveckling som en förutsättning 
för lärande. Den framhåller att barnen påverkas av den miljö och omgivning som de befinner 
sig i. Detta innebär att biblioteket som en kulturell arena kan påverka barnen till ett intresse 
och kulturskapande. 
 
Aktionsgruppen har i sin text Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen 
förespråkat hur viktigt det är med kompetens bland dem som arbetar med barnkultur. De 
framhåller även hur viktigt det är med nära samarbete mellan skolor, kommun och 
kulturinstitutioner. Detta innefattar även institutioner som bibliotek, studieförbund och 
fritidsanläggningar. En av deras huvuduppgifter är att utifrån FN:s konvention om barns och 
ungas rättigheter (barnkonventionen) företräda barns och ungas rättigheter och intressen. 
Aktionsgruppen anser vidare att biblioteket är en viktig del i spridandet av kultur till barn och 
unga. Detta är något som även stöds genom forskning av Centrum för barnkulturforskning. 
Båda grupperna hat uttalat sig i frågan om att barn och unga påverkas av den miljö de lever i.   
 
Kulturrådet är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet vars uppdrag bland annat 
är att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen dvs. att: fördela statligt stöd inom 
kulturområdet, främja de kulturpolitiska målen och den kulturella mångfalden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

4. Litteraturgenomgång  
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för litteratursökningen, statliga rapporter och politiska 
styrdokument.  
 
4.1 Litteratursökning  
 
Jag närmade mig uppsatsens ämnesområde genom att först söka litteratur genom sökningar på 
Internet, i databaser och i Växjö universitetsbibliotekets katalog med utgångspunkter i termer 
och begrepp, som kultur, barnkultur, Kulturförmedlare, bibliotek och Pierre Bourdieu.  I 
samtal med handledare fick jag ytterligare förslag på material. Steg för steg avgränsade jag 
min undersökning och omformulerade syftet och frågeställningar, vilket jag hoppas bidrog till 
ett bättre fokus för uppsatsen. 
 
Uppsatser skrivna inom biblioteks och informationsvetenskap som berör ämnet kultur, 
barnkultur och Bourdieu var en av källorna för litteraturuppslag. Genom käll- och 
litteraturförteckningar hittade jag relevant litteratur. Efterhand ansåg jag att jag fått en rimlig 
uppfattning om det forskningsfält som överensstämde med mitt ämnesval. 
 
Jag valde att främst titta på barnkulturforskning, styrdokument och statliga rapporter för 
barnkultur. Jag gjorde ytterligare en sållning av det insamlade materialet och behöll det som 
jag ansåg kunde tillföra något i uppsatsen. 
 
4.2 Statliga rapporter  
 
I detta kapitel presenterar jag kort några tidigare publicerade statliga skrifter och rapporter om 
barns och ungas rätt till kultur. Skrifterna och rapporterna är intressanta för ämnet barn, och 
kultur och är därför även relevanta för min uppsats.  
 
4.2.1 Barns och ungas rätt till kultur – en skrift från Statens kulturråd och 
Barnombudsmannen  
 
Barn och ungas rätt till kultur – en skrift från Statens kulturråd och Barnombudsmannen, är 
en inspirationsskrift framtagen i samarbete av både Barnombudsmannen och Kulturrådet med 
syfte att inspirera till ett aktivt arbete för barnkultur. Den innehåller bland annat riktlinjer från 
barnkonventionen, för ungdomspolitiken samt mål för den nationella kulturpolitiken. Skriften 
innehåller även frågeställningar och uppmanar till analys av dagsläget och utveckling av 
barnkultur. Det är deras förhoppning att denna skrift kan påverka och inspirera kommuner och 
andra till att starta bra kulturverksamheter.40  
 
4.2.2 Konst, hur man lever, å lite annat – Barns och ungas tankar och åsikter om kultur  
 
Konst, hur man lever, å lite annat - Barns och ungas tankar och åsikter om kultur, är en skrift 
utgiven av Barnombudsmannen och Kulturrådet. Undersökningen utfördes hösten 2005 och 
vände sig till barn och unga i Sverige och berörde kultur i skolan och på fritiden. Genom 
enkäter fick barn och unga svara utifrån sin egen situation. I rapporten framgår att barn och 
unga måste få möjligheter att påverka sin medverkan i kulturella och konstnärliga aktiviteter 
för att få sitt kulturbehov tillgodosett. Undersökningen visar även på geografiska skillnader, 
                                                 
40 Barnombudsmannen (2006) BI2006:02. 
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dvs. att barn och unga har olika tillgång till kultur beroende på var de bor. 
Barnombudsmannen föreslår i skriften även åtgärder som kan bidra till att det svenska 
kulturlivet blir rikare.41  
 
4.2.3 Mer plats för mindre medborgare – Barnperspektivet i statliga myndigheter 2003  
 
Mer plats för mindre medborgare – Barnperspektivet i statliga myndigheter 2003, är en skrift 
från Barnombudsmannen som undersöker barnperspektivet i de statliga myndigheterna. 
Barnombudsmannen har under tre perioder mellan åren 1998-2003 undersökt, med hjälp av 
enkäter, hur myndigheter arbetar med barnkonventionen. Många statliga myndigheter utgår 
från barnkonventionen i sina arbeten sedan riksdagen 1999 godkände förslaget att förverkliga 
barnkonventionen i Sverige. Enligt skriften går utvecklingen långsamt inom vissa områden 
och det behövs flera tydliga uppdrag och direktiv för att barnkonventionen ska kunna befästas 
i statliga arbeten.42  
 
4.2.4 Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen 
 
Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen SOU 2006:45 är ett betänkande från 
kommittén Aktionsgruppen för barnkultur. Den utgavs år 2006 och producerades som ett 
resultat av uppdraget som gruppen haft mellan åren 2003 – 2006. Aktionsgruppen har arbetat 
utifrån ett uppsökande arbetssätt och undersökningen har varit rikstäckande. Rapporten Tänka 
framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen SOU 2006:45 är ett resultat av gruppens 
undersökning. I den markerar de att det är viktigt att satsa på och utveckla arbetet för barn och 
unga i Sverige samt att fortsätta satsa på ett gott samarbete mellan Kulturförmedlare, skola, 
m.fl. Sådana satsningar bidrar till ökade samhällsutvecklingar och ekonomiska investeringar i 
barnkultur.  
 
Aktionsgruppen ger också i sin skrift ett internationellt perspektiv på barnkulturforskning. De 
har fört dialoger med våra nordiska grannländer Norge och Danmark rörande allas 
barnkulturarbete. Vissa jämförelser har gjorts och man framhåller att ett framtida samarbete 
vore intressant. För övrigt framhåller gruppen att Sverige internationellt sett är framstående 
vad gäller barnkultur genom bl.a. ”The Astrid Lindgren Memorial Award”, konst och 
teatergrupper. I skriften nämner de även intressanta projekt, forskare och grupper som arbetar 
internationellt med barnkultur.43  
 
4.2.5 Sammanfattning 
 
I detta kapitel presenterade jag tidigare publicerade statliga skrifter och rapporter om barns 
och ungas rätt till kultur. Skrifterna och rapporterna är intressanta för ämnet barn och kultur 
och har relevans för min frågeställning då de bland annat tar upp rätt till kultur, frågor om 
kulturförmedlande och att det spelar en roll var barnen bor. 
 
 
 
 
 
                                                 
41 Barnombudsmannen (2006) BR2006:03. 
42 Barnombudsmannen (2004) BR2004:07. 
43 Aktionsgruppen för barnkultur. (2006) SOU 2006:45, s. 179 – 184 
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4.3 Styrdokument  
 
De politiska styrdokument, som är relevanta för uppsatsen, presenteras i följande ordning: på 
global nivå: barnkonventionen, nationell nivå: nationella kulturpolitiska och bibliotekslagen 
riktlinjer, och på regional nivå: Kultur Skånes verksamhetsplan.  
 
På lokal nivå förefaller det som om alla kommuner inte är färdiga med sina 
verksamhetsplaner. Därför har jag i stället valt att använda mig av Region Skånes 
verksamhetsplan vars riktlinjer står för hela regionen. 
 
4.3.1 Barnkonventionen 
 
På global nivå finns den internationella konventionen som godkänner bland annat 
medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt de stadgar och 
internationella organ som ägnar sig åt barnens välfärd.44 
 
I mars 1999 fattade Sveriges riksdag ett beslut om en nationell strategi för att förverkliga 
barnkonventionen. Det framgår i skrivelser från barnombudsmannen att kommuners och 
tillsynsmyndigheters ansvar är viktiga.45 Detta innebär att Kulturförmedlare, bibliotek, skolor 
med flera ska i den mån det går sträva efter att följa barnkonventionen i arbete gällande 
barn.46 
 
I barnkonventionen står bland annat att ”Konventionsstaterna skall respektera och främja 
barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet 
samt för rekreations- och fritidsverksamhet.”47  
 
4.3.2 Målen för den nationella kulturpolitiken 
 
På nationell nivå fastslog regeringen år 1996, en modifiering av de tidigare målen från 1974. 
De nya målen är:   

• Att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den, 
• Att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 

kulturupplevelser samt till eget skapande, 
• Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse, och kvalitet och därigenom 

motverka kommersialismens negativa verkningar, 
• Att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanade och obunden kraft i 

samhället, 
• Att bevara och bruka kulturarvet, 
• Att främja bildningssträvandena samt, 
• Att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.48 

 

                                                 
44 FN:s konvention (1993:335). 
45 Barnombudsmannen (2003) Bakgrund, (elektroniskt) [2007-05-18] 
46 Barnombudsmannen (2003) Barnkonventionen i kommuner och landsting, (elektroniskt) [2007-05-18]  
47 FN:s konvention (1993:335), Barnkonventionen artikel 31b 
48 Statens regering (2007) Målen för den nationella kulturpolitiken, Regeringen, (elektroniskt) [2007-05-18] 
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4.3.3 Bibliotekslagen 
 
På nationell nivå agerar även bibliotekslagen. Lagen utfärdades 20 december 1996 och trädde 
i kraft 1 januari 1997. Ett tillägg, 7a skrevs under 2004 och trädde i kraft den 1 januari 2005. 
Bibliotekslagen lägger vikt vid barn, bildning och kultur. Här nedan presenteras för uppsatsen 
aktuella paragrafer inom bibliotekslagen: 
 
”2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för 
alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 
 
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar 
för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt 
huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt 
för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 
 
7a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. 
Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 
Biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för 
att främja språkutveckling och stimulera till läsning.”49 

 
Dessa paragrafer stärker enligt min uppfattning ett gott och varierat kulturutbud för barn och 
unga, främjar ett bra samarbete mellan kommun och landsting samt verkar för barns och 
ungas olika behov och språkutveckling. 
 
4.3.4 Verksamhetsplan för Kultur Skåne 
 
På regional nivå ligger Kultur Skåne som även är Region Skånes kulturförvaltning. Deras säte 
ligger i Landskrona med ca 50 anställda. De står under den regionala kulturnämnden vars 
verksamhetsområden arbetar för att tillföra sektorn regional utveckling. I Kultur Skåne 
samordnas de olika verksamheterna och följs upp av den regionala utvecklingsnämnden. 
Förvaltningen består bland annat av kulturkansli, kulturutvecklare och kulturkonsulter.50  
 
Kultur Skåne är en regional verksamhet som gemensamt arbetar för att stärka kulturlivet inom 
regionen. De arbetar efter verksamhetens fokus, att binda samma och stärka Skåne som en 
kraftfull gränsregion.51 Deras uppdrag är att främja, utveckla och göra kulturen tillgänglig för 
alla inom regionen. Stor vikt läggs vid nytänkande, kvalité och barn. ”I vår region är kulturen 
avgörande för växandet, både för den enskilda människans utveckling och skapandet av 
identitet och delaktighet men också för den sociala och ekonomiska förnyelsen och 
expansionen i regionen.”52 
 

                                                 
49 Bibliotekslagen (SFS 2004:1261, med tillägg) 
50 Region Skåne (2006) Kultur Skånes verksamhetsplan 2006, s. 9 
51 Region Skåne (2005) Årsredovisning 2005 Kultur Skåne, s. 2 
52 Kultur Skånes (2006) Kultur Skånes verksamhetsplan 2006, s. 2 
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Det övergripande målet i Kultur Skånes verksamhetsplan 2006 är att fokusera Kultur Skånes 
insatser till regionens målområden som är: Tillväxt, Attraktionskraft, Balans och Bärkraft 
(förkortat TABB). Regionen lägger här ett särskilt fokus på Balans och Attraktionskraft. 
 
Balansmålet handlar om att öka tillgängligheten och delaktigheten av kultur för regionens 
invånare. Tillgängligheten av kultur syftar till att det alltid ska finnas ett brett och varierat 
kulturutbud för alla. Delaktigheten syftar till ett ökat nyttjande av utbudet. 
 
Attraktionskraften har två grundförutsättningar för att kulturen ska bidra till regionens 
utveckling, kulturutbud och synlighet. Kulturutbudet är i Skåne rikt och varierat, genom att 
förädla utbudet och utveckla regionala profiler som kan anses ha en stark 
utvecklingspotential. Exempel på sådana områden är kulturarv, bibliotek, scenkonst, bild och 
form samt film. Kulturutbudet blir synligt genom att identifiera och gruppera kulturutbud med 
gemensam marknadsföringspotential utifrån både ett Skånskt- och ett Öresundsperspektiv. 
Indelningen kan ske både utifrån innehåll och geografiskt läge.  
 
Dessa båda (balans och attraktionskraft) bidrar sedan till målen Tillväxt och Bärkraft. 
 
Tillväxt i Skånes region förutsätter ett näringsliv som är vitalt och konkurrenskraftigt. Alla 
områden är viktiga. Tillväxten förutsätter en god arbetskrafttillväxt, en bra tillgång till 
kommunikationer, gott om attraktiva och varierade bostäder och en utvecklad 
yrkeskompetens.53  
 
Andra förutsättningar till en utvecklad tillväxt inom regionen är bibliotek, Högskole- eller 
Universitetsbibliotek, företag inom regionen mm.54   
 
Bärkraft ”(…) handlar om en helhetssyn på samhället i Skåne. Utgångspunkten är att främja 
en hållbar samhällsstruktur. Kulturen ses som en kraft som skapar samhörighet och bidrar till 
individens utveckling”. Vidare framhålls även föreningsliv, bibliotek och kulturtillgänglighet 
för handikappade.55 
 
4.3.5 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har jag valt att lyfta fram politiska styrdokument som har relevans för 
undersökningen. Dessa presenterades i följande ordning: på global nivå: barnkonventionen, 
nationell nivå: bibliotekslagen och nationella kulturpolitiska riktlinjer, och på regional nivå: 
kultur i Skånes verksamhetsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
53 Region Skånes (2006) Kultur Skånes verksamhetsplan 2006, s 2-9 
54 Region Skåne. (2006) Mötesplats för kultur, information och lärande: Regional biblioteksplan för Skåne, s.3-4 
55 Kultur Skåne. (2006) Mötesplats för kultur, information och lärande: Regional biblioteksplan för Skåne, s. 4 
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5. Teori  
 
I följande kapitel kommer jag att presentera min valda teoretiker, Pierre Bourdieu och hans 
teorier om människans habitus, kapital, fält, och sociala rum. Detta skriver han om och 
utvecklar i flera av sina texter. Slutligen presenteras även hur jag tänker använda Bourdieus 
teorier i min undersökning.  
 
5.1 Teoretikern Pierre Bourdieu 
 
Bourdieu (1930 – 2002), var en klassisk sociolog som utgick från människors vardagsliv och 
undersökte hur världen och samhället framträdde för människan. Hans forskning berörde bl.a. 
klädmoden, design, konst, bondekultur, förhållandet mellan kunskap och kultur mm.  Han 
ansåg att med hjälp av människans smaker, livsstilar och dessa fördelningar över 
samhällsskikt skapas det teorier om distinktionen mellan smaker som belyser olika relationer i 
samhället. Bourdieus teorier har länge haft en stor genomslagskraft i Norden. I Sverige fick 
han sitt genombrott på 1980 – talet och är idag flitigt använd inom flera forskningskretsar.56 
Bourdieu har även skrivit den uppmärksammade boken, Om televisionen: följd av 
Journalistikens herravälde. Boken är en uppmaning till alla att bryta sig loss från 
kommersialismens bojor.57 
 
Bourdieu har fått kritik i sitt arbete för att han bland annat lägger en för stor tyngd på 
habitusbegreppet, dvs. människors sociala status och tillhörighet. Han har också fått kritik för 
att han placerar in de grupper han studerat i statiska rum som de inte kan bryta sig loss från. 
Som forskare kan vi därför välja att motverka det negativa genom att antingen acceptera hans 
texter som hållbara och på så sätt bortse från de kritiserade delarna eller ta strid mot dem.58 
Jag är medveten om den kritik som förts mot Bourdieu och har haft den i åtanke under 
arbetets gång. Trots kritiken anser jag att Bourdieus teorier kan appliceras på mitt ämne då 
hans forskning liksom min behandlar kultur. Jag tror definitivt att det går att dela in 
människor i grupper utifrån vilka förutsättningar de har i livet, både vad gäller bildning, 
ekonomi, intressen och umgängeskrets. Jag tror även att kultur och bildning utvecklar 
människan och hennes möjlighet att anpassa sig till samhället. Jag tror däremot inte att en 
individ är fast i ett stadium utan har i större grad än vad Bourdieu anser möjligheter att göra 
klassresor. Det vill säga antingen komma till en högre eller lägre klass beroende på arbete, 
bildning, umgängeskrets, intressen mm.  
 
Bourdieu har i sina undersökningar om människors vardagsliv blandat djupintervjuer, statistik 
och enkätstudier. Många av hans forskningsämnen berör kultur, språk, skola, bildning och 
mänskliga relationer. Jag anser att Bourdieus mångfald och forskningsbredd passar bra in på 
mitt ämne, kultur och bibliotek. Liksom Bourdieu har jag en kulturell prägel i min uppsats, då 
jag undersöker hur Kulturförmedlares arbetssituation ser ut och vad de har för attityder 
gentemot kulturen för barn och unga inom nordöstra Skånes region. Precis som Bourdieu 
skapar jag en bild över en arbets- och livssituation, även om min grupp kan upplevas som 
liten så ger den ändå en inblick i hur de ansvariga Kulturförmedlarna arbetar inom det valda 
området. På detta sätt ges även en bild av bibliotekets influenser på det existerande 
kulturutbudet inom kommunerna.  
 

                                                 
56 Andersen. H & Kaspersen. L (2003) Klassisk och modern samhällsteori  
57 Bourdieu, Pierre (1998) Om televisionen : följd av Journalistikens herravälde 
58 Andersen. H & Kaspersen. L (2003), s. 423-425 
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5.1.1 Habitus 
 
Bourdieu anser att begreppet habitus hänvisar till individens egen historia. Habitus är både 
skapad av och lösgjord från historien. Dess system består av varaktiga och föränderliga 
ordningar genom vilka aktörerna (människorna) uppfattar, bedömer och handlar i världen. 
Habitus anpassar sig ständigt till världen och det är bara i undantagsfall som denna 
anpassning tar form av en radikal omvandling.59 Kort sagt habitus är livserfarenheter, med 
vars hjälp människan kan interagera i världen.  
 
5.1.2 Kapital 
 
Bourdieu talade om tre sorters kapital: ekonomiskt-, socialt- och kulturellt kapital. Utöver 
dessa tre finns det även ett symboliskt kapital som är en övergripande kapitalform. Den får en 
funktion först när alla de tre övriga kapitalformerna uppfattas som legitima inom ett bestämt 
område.   
 
Det ekonomiska kapitalet står för makt och pengar, och ses enligt Bourdieu alltid i samband 
med noblessen, en fransk elitklass. Enligt Andersen och Kaspersen60 så finns det ingen direkt 
motsvarighet till den franska elitklassen i Sverige. Den närmaste likhet vi kan referera till är 
vår tids överklass. Genom begreppet socialt kapital ges det en möjlighet att förstå hur det 
ekonomiska kapitalet kan förvandlas till kulturellt kapital och tvärt om. Bourdieu skriver i sin 
bok Questions de sociologie61 att han anser att det ekonomiska kapitalet inte är hans område 
eller något han valt att studera. Han har istället valt att lägga all sin tid och energi på sådant 
han anser att andra övergivit. Dvs. det kulturella och det sociala kapitalet.  
 
Det sociala kapitalet innebär en viss form av förbindelser, exempel mellan familj, vänner och 
kollegor. Grupptillhörigheten är central för att det sociala kapitalet ska fungera och arenan för 
gruppen är fältet. I samhörigheten finns nätverk av gemensamma intressen, skolor mm. Det 
skapas tillhörighetskänslor/förhållanden och nätverket förser personerna i gruppen med 
kontakter. 
 
Det kulturella kapitalet (bildning och utbildning) ger direkta vinster. Främst inom skola och 
bildning.62  Detta innebär att barn och unga lär sig empati, deras språk utvecklas och de får en 
bredare allmänbildning och kan där igenom få lättare att utvecklas i samhället.  
 
Det symboliska kapitalet är en övergripande kapitalform som hjälper oss förstå de tre övriga 
kapitalformerna.63  
 
5.1.3 Fält 
 
Fält kan ses som platser i ett ordnat rum. Platsernas egenskaper beror på var i rummet de 
placerats.64 Ett fält definieras bl.a. genom vilka egenskaper, intressen och insatser deltagarna 
har. Alla fält har egna egenskaper och formas efter deltagarnas interna beslut som endast kan 

                                                 
59 Bourdieu. Pierre (1997) Kultur och Kritik, s. 148-150 
60 Andersen. H & Kaspersen. L, (2003), s. 409-410 
61 Svensk titel: Kultur och kritik 
62 Bourdieu, P (1997), s. 23, 67-73 
63 Månsson, Per (2003) Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, s. 383-384 
64 Bourdieu, Pierre (1993) Kultursociologiska texter, s. 41 
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uppfattas av medlemmarna i gruppen. Dessa egenskaper och regler måste nya deltagare ta till 
sig och acceptera för att kunna träda in i det önskade fältet. 
 
Det pågår en strid inom alla fält mellan nykomlingar som söker inträde och de härskande som 
försöker försvara sitt mål och stänga ute konkurrensen. Fältets struktur påverkas av 
förhållandet mellan de deltagare eller institutioner som är engagerade i striden. Denna strid 
ligger till grund för dem som strävar efter att förändra fältet. Striderna gäller bevarandet av 
eller förändring av det specifika fältets kapital.65  
 
5.1.4 Det sociala rummet 
 
Det sociala rummet omfattar flera relationer och positioner. Det är härifrån som vi betraktar 
den sociala världen. Sakförhållandena inom det sociala rummet är viktigt. Agenterna, 
beroende på sitt kapital, fält och habitus har olika positioner i rummet och betraktar det utifrån 
sina ståndpunkter med syfte att förändra eller att bevara rummet.66 Det sociala rummet 
innebär människornas relationer med varandra. Här använder människan sig av Habitus, 
Kapital och Fält för att göra sig förstådd och bli accepterad av andra inom sin specifika grupp. 
D.v.s. genom att utöva en sport eller en aktivitet så skapas en gemenskap. Inom den 
gemenskapen skapas en önskan om att uppnå status inom gruppen. Ex. så har vissa av barnen 
råd att köpa en dyrare utrustning, något som kan ge dem ökad status i ögonen på de andra 
deltagarna inom gruppen. 
 
5.2 Bourdieu i min uppsats 
 
Bourdieus teorier är relevanta för forskning om människor och kultur. Jag har liksom 
Bourdieu använt enkäter och enkätintervjuer för att samla in forskningen och 
undersökningsmaterialet. Svarsresultatet från de båda enkäterna Kulturförmedlare i nordöstra 
Skåne och Barn och ungas rätt till kultur, slås ihop och analyseras gemensamt med 
utgångspunkt från Bourdieus teorier om habitus, kapital, fält och sociala rum. Hans teorier 
kommer även att användas i uppsatsens avslutande diskussioner.  Författaren Sven Nilsson 
lyfter också fram Bourdieu i sin bok, Kulturens nya vägar. Nilsson anser att det svenska 
folkhemmet inte är ”det bildade borgerskapets salonger” vi lever i, utan ett modernt och 
dynamiskt samhälle där behöver ingen ha tråkigt.67 
 
I undersökningen antog jag ett brett angreppssätt för att få en överblick av ämnet. Därefter 
gjordes ett urval utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag presenterar och 
kommenterar enkäten i kapitel 7, hela enkäten återgers i helhet sist i uppsatsen i bilagan. I 
analyskapitlet behandlas därför endast ett urval av resultatet från undersökningen. 
Analyskapitlet härrör från tre kategorier som kunde urskiljas från mina frågeställningar och 
från undersökningen. Dessa är: Utbud och tillgänglighet av kultur, Marknadsföring och 
ekonomi och Yttre påverkan och samarbetspartners. 
 
I dessa kategorier ser jag även tydliga kopplingar till Bourdieus teorier. Jag uppfattar samband 
mellan min undersökning och begreppen habitus, kapital, fält och sociala rum. Jag anser att 
samband finns framförallt då en människa habitus syftar till personen och personlig identitet, 
det sociala rummet syftar till en umgängeskrets och ett nätverk ex en klass eller kollegor. 
Kapital syftar till förutsättningar, ekonomiska, kulturella och sociala inom ett bestämt område.  
                                                 
65 Bourdieu, Pierre (1992) Texter om de intellektuella, s. 41 - 43 
66 Bourdieu P (1993), s. 297 
67 Nilsson (2003), s. 80-81 
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I texten nedan förtydligar jag på vilket sätt jag ser sambandet. Fältet kan ses som en arena 
med bestämda platser där deltagarna är medvetna om sin och varandras plats inom fältet. 
 

1) Utbud och tillgänglighet av kultur:  
 

Habitus: familj och identitet  
Sociala rum: umgängeskrets, nätverk  
Kapital (i olika former): intresse, förkunskaper om kultur och ekonomi  
Fält: samverkan, nätverk och medvetenhet om varandra, att Kulturförmedlare är på 
samma nivå. 
 

2) Marknadsföring och ekonomi:  
 
Habitus: intresse och medvetenhet från både Kulturförmedlare, föräldrar och barn 
Sociala rum: umgängeskrets, nätverk  
Kapital (i olika former): ekonomiskt och kunskaper från Kulturförmedlare  
Fält: samverkan, nätverk och medvetenhet om varandra, att Kulturförmedlare är på 
samma nivå.  
 

3) Yttre påverkan och samarbetspartners:  
Här syftar jag främst till personer och faktorer runt omkring Kulturförmedlaren som 
på något sätt påverkar utbudet och den ansvarigas sätt att tänka.   
 
Habitus: intresse och medvetenhet från både Kulturförmedlare, föräldrar och barn, 
kollegor 
Sociala rum: umgängeskrets, nätverk  
Kapital (i olika former): ekonomiskt och kunskaper om kultur från Kulturförmedlare 
och från föräldrar och barn 
Fält: samverkan, nätverk och medvetenhet om varandra, att Kulturförmedlare är på 
samma nivå.   

 
Inom begreppet kultur finns flera fält och sociala rum, där alla har sin plats. Det finns inget 
rätt eller fel när det gäller kultur eftersom den är individuell. I min uppsats avslutande kapitel 
kommer jag att försöka hålla ett öppet förhållande till kultur och de möjligheter som kultur 
skapar genom att använda mig av presenterat material, resultat från undersökningen och 
genom att försöka behålla ett objektivt förhållningssätt i texten.  
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6. Metod 
 
I metodkapitlet presenterar jag kort de tre forskningsmetoderna kvantitativ-, kvalitativ- och 
tvärvetenskapligforskning samt nämner även reliabilitet och validitet i forskning. Jag 
presenterar mitt val av metod, min arbetsmetod för att samla in material (enkäter), urvalet av 
respondenter och hur insamlingsprocessen gått tillväga. Slutligen sammanfattas kapitlet. 
 
6.1 Kort om olika metoder 
 
I detta avsnitt nämner jag kort forskningsmetoderna kvantitativ-, kvalitativ- och 
tvärvetenskapligforskning samt nämner även reliabilitet och validitet i forskning. 
 
6.1.1 Kvantitativa studier 
 
Den kvantitativa forskningsansatsen egenskaper anses ligga mycket nära det 
naturvetenskapliga synsättet på forskning.68 Viktiga delar i en kvantitativ undersökning är, 
enligt forskaren Alan Bryman; teori, hypotes, undersökningsdesign, utformning av mått på 
begreppen, val av plats(er) där forskningen ska genomföras, val av respondenter, tillämpning 
av undersökningsinstrument för datainsamlingen, bearbetning av data, resultat/slutsatser 
formulering av resultat och slutsatser.69 Vid insamlandet av material kopplas ofta det 
kvantitativa arbetssättet samman med ett antal metoder. Dessa är: Surveymetoden som 
grundas på att samla in material och data från en stor grupp människor som representerar en 
större population, Analys av tidigare insamlad information t.ex. statistik av olika slag, 
Strukturerad observation där forskaren observerar ett utvalt fenomen utifrån ett på förhand 
arrangerat schema samt Innehållsanalys som är en kvantitativ analys av de budskap och 
information som kan figurera t.ex. i dagspressen.70  
 
6.1.2 Kvalitativa studier 
 
Kvalitativ forskning kan bedrivas utifrån flera utgångspunkter och vetenskapliga 
uppfattningar t.ex. positivistism, fenomenografi, postmodernism mm. Detta innebär att 
forskning kan bedrivs inom flera olika samhällsvetenskapliga discipliner och fält. I Margot 
Elys bok Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken står det: ”…’kvalitativ’ innebär att man 
direkt ägnar sig åt erfarenheter så som de ’upplevts’ eller ’känts’ eller ’genomgåtts’… 
Kvalitativ forskning har därmed målet att uppfatta sina undersökningsdeltagares upplevelser 
så nära som möjligt sådana som de upplevs eller känts” Vidare står det i Elys bok att vanliga 
forskningsområden inom kvalitativ forskning är pedagogik, historia, biografi, etnografi, 
paleontologi, vetenskapsteori mm.71 
 
6.1.3 Tvärvetenskapliga studier  
 
I Nationalencyklopedin står det att: ”Tvärvetenskap, allmän benämning på vetenskapligt 
samarbete mellan forskare eller forskningsgrupper från skilda discipliner. Detta kan ha 
formen av större forskningsprojekt eller mindre informellt samarbete mellan individuella 
forskare. Intresset för tvärvetenskap beror bl.a. på att den ökade specialiseringen kräver mer 

                                                 
68 Bryman, Alan (1997) Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s. 22-23 
69 Bryman, Alan (2001) Moderna samhällsteorier, s. 77-80 
70 Bryman, A (1997) s. 20-21 
71 Ely, Margot (1993) Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken, s. 9 - 11  
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av ögonblick och helhetssyn.”72 Detta visar på att tvärvetenskap är ett begrepp som har en 
bred betydelse. Den tvärvetenskapliga ansatsen eller det tvärvetenskapliga perspektivet kan 
ses som en port till ett specifikt kunskapsfält eller vetenskapligt problem. ”Utmärkande för ett 
tvärvetenskapligt perspektiv är att betrakta ett givet problem eller frågeställning med hjälp av 
de kunskaper och erfarenheter som inte bara den egna utan även andra discipliner erbjuder.” 73  
 
Tvärvetenskapliga samarbeten och arbetsprocesser har inget egenvärde, utan bör ses som 
instrument för att lösa specifika problem. Det sker genom att kunskap importeras från ett 
område till ett annat, dels genom att nya forskningsfält integrerar kunskap från olika områden. 
Både forskare och politiker ser vinster med tvärvetenskapliga studier under förutsättning att 
vetenskapsgrenar inom det undersökta området utvecklas och stärks. På sikt bidrar detta till en 
import och export av kunskap mellan olika ämnen.74 
 
6.1.4 Reliabilitet och Validitet 
 
Grundläggande kriterier för en samhällsvetenskaplig undersökning är Reliabilitet och 
Validitet. Reliabilitet är aktuell vid kvantitativ forskning och då forskaren fokuserar på att 
mäta det som avses mätas. Validitet anses vara det viktigaste forskningskriteriet och går ut på 
att bedöma om de slutsatser som framkom i undersökningen är sanna. I analyserna kan 
forskarna även skilja på reliabilitet och validitet, samtidigt som dessa kriterier är relaterade till 
varandra.75  
 
6.2 Val av metod i min undersökning 
 
I uppsatsen undersöker jag hur Kulturförmedlare ser på deltagandet i kulturutbudet rörande 
barn och unga inom Skånes nordöstra region. I tidigare undersökningar, som gjorts inom 
ämnet (se kap 3 och 4,) har flera av forskarna valt att använda webbenkäter som metod i sina 
undersökningar. Även teoretikern Bourdieu (se kap 5), vars teorier jag utgår från, har använt 
enkäter i flera av sina undersökningar. Jag valde främst att använda enkäter eftersom alla 
mina respondenter skulle få möjlighet att svara på frågorna i sin takt när de själva hade tid och 
utan att jag påverkade svaret.  
 
Utifrån min undersökning om Kulturförmedlarnas åsikter om kulturutbudet för barn och unga 
inom den undersökta regionen kan deras kunskap och erfarenhet läggas ihop, diskuteras och 
tillsammans skapa en bild över hur deras gemensamma arbetssituation ser ut idag. Således 
anser jag att utifrån vad jag skrivit ovan om olika forskningsmetoder och kulturförmedlare att 
den kvalitativa ansatsen bäst passar min undersökning. Ambitionen är att undersöka deras 
arbetssituation, utbud av kultur och lyhördhet för eventuella önskemål.  
 
Från början hade jag tänkt undersöka samarbetet mellan skolor och Kulturförmedlare i Skånes 
nordöstra region samtidigt som jag lämnade ut en enkät till barn och ungdomar i de utvalda 
kommunerna. När jag ringde till skolorna (alla högstadieskolor inom Skånes nordöstra region) 
verkade rektorerna intresserade och ville delta i undersökningen. Tyvärr var det många skolor 
(åtta stycken) som inte svarade med elevernas e-postadresser. Endast 5 skolor svarade, 4 
skickade elevers adresser och en av skolorna valde att lämna återbud. Av de fyra andra 

                                                 
72 Tvärvetenskap. (2009) ingår i nationalencyklopedins Internet tjänst. [2008-09-07] 
73 Sunnemark, Fredrik & Åberg, Martin (2004) Tvärvetenskap, s. 12 
74 Ibid, s. 9 - 16 
75 Bryman, A (2001) s. 43, 90-91 
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skolorna fick jag totalt 36 elevrespondenter och endast två av dessa svarade på min enkät. En 
svarsfrekvens som inte är tillfredsställande.  
 
Detta bidrog till ett ändrat fokus i min undersökning och att jag valde bort delen som berörde 
barn och unga i undersökningen. Jag genomförde dock en liten ”snabbenkät” genom att 
intervjua ett antal ungdomar. Jag fick 40 svar på min enkät (5 personer/kommun i de mindre 
kommunerna och 10 personer/kommun i de större kommunerna). Dessa svar har jag till viss 
del använt mig av i min analys och i mina slutsatser. Detta framgår i varje enskilt fall i texten. 
Jag beslöt i stället, som tidigare nämnts, att endast undersöka Kulturförmedlarnas åsikter 
rörande kultur för barn och unga.  
 
Eftersom jag beslutat att använda mig av enkätstudier tidigt i mitt uppsatsarbete hade jag 
redan kommit långt i arbetet med enkäterna och uppsatsen när uppsatsens fokus ändrades. 
Därför gjordes små ändringar och jag genomförde en enkätintervju med hjälp av 
webbprogrammet Query & Report. 
 
6.2.1 Enkäter 
 
I forskningssammanhang är det vanligt att samla in material genom enkäter eller strukturerade 
intervjuer. Den strukturerade intervjun kan i flera avseenden ses på samma sätt som en enkät. 
Trots likheter finns det skillnader. Vid en intervju är den som intervjuar närvarande i någon 
form och läser frågorna för respondenterna. Detta innebär att intervjuaren kan förklara eller 
förtydliga eventuella problem eller svårigheter som kan uppstå för respondenten.  
 
Vid besvarandet av en enkät är respondenten ensam. Därför tenderar enkäter att ha färre 
öppna frågor eftersom dessa är svårare att besvara. Bryman anser att forskaren måste vara 
tydlig och pedagogisk i sin utformning av enkäten. Texten måste utformas på ett sätt som kan 
hjälpa respondenten vid besvarandet av frågorna och förhindra ”enkättrötthet”. Det finns flera 
fördelar med att använda enkäter jämfört med strukturerade intervjuer eftersom enkäter är: 
 

- De är billigare att administrera: respondenten kan befinna sig på en bred geografisk 
yta. Även om forskaren skulle använda sig av telefonintervjuer skulle han eller hon 
ändå tjäna på enkäter med tanke på telefonkostnaderna. 

- Enkäter är snabbare att administrera: Enkäter kan nå ett stort antal personer vid ett 
tillfälle. Däremot kan det ta längre tid innan alla enkäterna har kommit tillbaka. I visa 
fall måste forskaren skicka påminnelser till sina respondenter vilket brukar generera i 
ytterligare några svar. 

- Enkäter medför ingen intervjueffekt: Under ett intervjutillfälle kan det finnas faktorer 
rörande forskaren som påverkar respondenten och de svar som lämnas. Vid ett möte 
har människor tendenser att framhålla sig själv och skapa en så positiv bild av sig själv 
som möjligt dvs. de skapar en social önskvärdhet. Faktorer som kan påverka intervjun 
negativt kan vara intervjuarens etnicitet, kön, sociala bakgrund, utseende mm. Vid 
enkätstudier minskar nackdelar och intervjueffekter. 

- Enkäter kan lättare anpassas efter respondenternas behov: Framförallt då 
respondenten kan svara på enkäten efter tid och möjlighet. 

 
Nackdelar med enkätstudier jämfört med strukturerade intervjuer är: att forskaren inte kan 
hjälpa respondenten vid besvarandet av besvärliga frågor, forskaren kan inte använda sig av 
uppföljningsfrågor för att få fördjupade svar men kan däremot använda öppna frågor för 
bredare svar, forskaren inte bör ställa för många frågor som respondenten kan anse vara 
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irrelevanta för då ökar risken för enkätbortfall och alla frågor passar inte i en enkät. Forskaren 
kan inte veta vem som besvarar enkäten eftersom de inte är där. Det finns även en risk att inte 
få med all information i enkätutskicket. Forskaren kan inte heller samla in tilläggsinformation 
i efterhand. Det kan vara så att enkäter inte passar forskningen med tanke på respondentens 
bakgrund och kunskapsnivå om ämnet vilket även detta kan bidra till ett enkätbortfall.76 
 
Om bortfallet i en enkät blir för stort minskar trovärdigheten i undersökningen. Enligt Bryman 
ska svarsfrekvensen vara över 60 % för att vara acceptabel, över 70 % för att anses vara bra 
och över 85 % för utmärkt svarsfrekvens. Om frekvensen är under 50-60 % anses den vara 
knappt godkänd och allt under 50 % är oacceptabelt. För att minska bortfallet vid forskning 
bör enkäten utformas på följande sätt:  
 

- Det finns ett bra introduktionsbrev som förklarar syftet med undersökningen och hur 
urvalet, dvs. hur respondenterna valts ut och syftet med undersökningen. Det ska även 
framgå om forskaren fått ekonomiskt stöd och från vem. Dessutom ska även forskaren 
utlova konfidentiell i hanterandet av den insamlade informationen. 

- Postkuvertet innehåller ett frankerat kuvert 
- Forskaren ska vara medveten om vilka respondenter som inte besvarat enkäten för att 

kunna skicka ut påminnelser. Ibland kan forskaren vara tvungen att skicka både en och 
två påminnelser. I påminnelsen kan det även vara en ide att upprepa både 
frågeställning och syfte. Vid för stort bortfall kan undersökningen vara tvungen att 
göras om. 

-  Korta enkäter har lägre bortfall än större och mer omfattande enkäter. Däremot finns 
det tendenser att respondenten gärna svarar på omfattande enkäter om de finner ämnet 
intressant. 

- Enkätformuläret får inte vara för tjockt och ska innehålla en snygg och proffsig layout. 
- Enkäterna bör, för att väcka intresse börja med frågor som respondenten tycker är 

intressanta och lätta att besvara. 
- I vissa fall kan det även erbjudas ersättning i olika former. Ex. pengar, gåvor eller ett 

erbjudande att ta del av uppsatsen när den är färdig.77 
 
Jan Trost presenterar i sin bok flera tips och förslag på hur upphovsmannen kan förbättra 
enkäten. Enkätens struktur ska vara tydlig så att den inte ser för komplicerad ut. Språket ska 
vara begripligt och layouten proffsig. Skicka med svarskuvert och porto, och erbjud eventuellt 
ersättning. Det sistnämnda har jag valt att bortse från med tanke på nivån på uppsatsen. 
Däremot har Kulturförmedlare som deltog i enkätstudien erbjudits att ta del av 
undersökningen när den är färdigställd.78  
 
6.2.2 Webbenkäter 
 
Webbenkäter har i dag blivit allt vanligare. Att arbeta på detta sätt är både kostnads- och 
tidseffektivt. Flera bra program har skapats för att forskaren lättare ska kunna administrera 
enkäterna. Programmet som jag har valt att använda i min undersökning heter Query och 
Report.  
 
Webbenkäter fungerar antingen genom att en respondent besvarar frågor i samband med ett 
besök på en webbplats, eller att forskaren skickar enkäten med ett e-brev till respondenten. Då 
                                                 
76 Bryman, A (2001) s. 145-149 
77 Bryman, A (2001) s. 145-149 
78 Trost, Jan (2001) Enkäthandboken, s. 69-88 
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öppnas enkäten i en webbläsare. Den viktigaste förutsättningen för webbenkäter är att 
respondenten har tillgång till en dator, en e-postadress och en Internetuppkoppling. 
Webbenkäter som, skickas till e-post. fungerar i princip på samma sätt som vanliga enkäter. 
Forskaren skickar även med ett e-brev. Detta ska hållas kortare än följebrevet i en vanlig 
enkätundersökning. E-brevet innehåller en länk till enkäten. Webbenkäten ger respondenten 
ett eget id och på detta sätt vet sedan forskaren vilka respondenter som besvarat eller inte 
besvarat på enkäten. När påminnelser skickas ut skickas både e-brevet och länken med 
enkäten till respondenterna en gång till.  
 
Något som är viktigt att tänka på när forskaren utformar webbenkäten är att hela fönstret 
måste få plats och synas på respondentens skärm, dvs. både frågorna och svarsalternativen ska 
synas i fönstret. I webbenkäten kan forskaren lägga in funktioner för att alla svaren ska fyllas 
i, för att enkäten ska bli fullständig och kunna returneras till forskaren. Det finns funktioner 
som kontrollerar att svaren är rimliga. Ex en person som aldrig flugit ska svara på frågor om 
personalens service på flygplan. En fara med dessa funktioner kan vara att respondenten 
måste besvara alla frågorna för att kunna gå vidare i enkäten så kan risken för bortfall öka. En 
annan fara som kan bidrar till bortfall är om respondenterna inte får en tydlig överblick av hur 
stor enkäten är eller hur många frågor som det finns kvar att besvara. Det är viktigt för 
respondenterna att inte behöva besvara alla frågorna vid ett tillfälle utan att kunna gå tillbaka 
till enkäten och fortsätta besvarandet vid de tillfällen de har tid. Kort sagt så kan det med 
webbenkäter uppstå bortfall om enkäten är utformad på ett sätt så alla frågor ska besvaras och 
respondenten inte kan eller vill besvara vissa frågor. Problem som kan uppstå vid besvarandet 
av webbenkäter är: 
 

- Att brandväggar eller spamfilter i företagets datorer inte tar emot den skickade 
enkäten. 

- Svarsfrekvensen blir ofta lägre vid webbenkäter än vid postala, trots att det både är 
snabbt och billigt att skicka påminnelser. Dessutom kan påminnelser upplevas som 
tjatiga då de skickas som e-post. 

- Det finns risk för att respondentens e-postadress är felaktig eller gammal. 
- Respondentens brevlåda kan vara full och har då inte möjlighet att ta emot enkäten. 

 
Webbenkäter skiljer sig något från den sekretess som är vanligt med normala enkäter. Data 
som skickas över webben är lättare att avlyssna. Informationen kan krypteras men det innebär 
en minskad tillgänglighet för respondenten.79  
 
Jag kommer inte att diskutera statistik i min uppsats, det är inte min ambition att mäta hur 
situationen för Kulturförmedlare ser ut i dag utan att skapa en inblick i hur de själva ser på sin 
arbetssituation. 
 
6.2.3 Utformandet och genomförandet av enkäterna 
 
När jag började skriva uppsatsen hade jag som nämnts ovan först även tänkt undersöka barns 
och ungas åsikter om deras kulturliv, vilka intressen de har, om de upplever att de vuxna 
ansvariga för kulturutbudet inom deras kommun. Detta skulle eventuellt genomföras genom 
skolorna (högstadierna) i kommunerna. När jag kontaktade skolorna var rektorerna 
intresserade av att låta sina elever delta i undersökningen. På grund av att bortfallet blev för 
stort så bidrog detta till ett ändrat fokus i undersökning. Skolan kom istället endast att figurera 
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i bakgrunden av undersökningen trots att den utgör en viktig samarbetspartner till 
Kulturförmedlare och bibliotek.  
 
Jag beslöt istället att enbart undersöka kulturförmedlarnas åsikter inom nordöstra Skånes 
kommuner. Inom varje kommun finns det en person som har ansvaret för barn- och 
ungdomskulturen inom den kommunen. Det är den personen som bestämmer vad som ska 
köpas in, vad och vilka som det ska satsas på ett visst år. Den ansvariga söker kontakter, 
nätverk och samarbetspartners mm. Jag beslöt därför att dessa personer var lämpliga 
representanter för sin kommun.  
 
Jag valde att förlägga undersökningen till nordöstra Skåne. En anledning var att jag vuxit upp 
i regionen och känner till den sedan tidigare. En annan faktor är att kommunerna samarbetar i 
olika projekt. Inom regionen finns sju kommuner och alla tillfrågades om de ville dela i 
undersökningen. Tyvärr kunde inte en kommun på grund av tekniska problem delta i 
undersökningen. De sex övriga kommunerna deltog i undersökningen. Dessa kommuner är; 
Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Bromölla och Perstorp.  
 
I undersökningen använder jag mig av det webbaserade enkätprogrammet Query & Report 
(Q&R). Jag anser att det finns många fördelar med att använda programmet. Layouten är 
trevlig och tydlig, något som underlättar för respondenten när denna ska besvara enkäten. 
Programmet underlättar även för undersökaren vid resultat- och analysbearbetning. Det enda 
som krävs för att det ska fungera är respondentens e-postadress. Respondenten läggs in i en 
databas som kopplas till enkäten vilken därefter skickas till respondenten.80  
 
Enkätundersökningen är utformad för att besvara uppsatsens frågeställningar. Jag har 
diskuterat utformandet av enkäten med lärare inom utbildningen, i seminariegrupper samt 
med min handledare.  
 
Forskaren Bryman anser att enkätundersökningar bör marknadsföras genom flera kanaler.81 
Kulturförmedlare inom de undersökta kommunerna informerades därför först genom ett 
telefonsamtal. Detta gav respondenten en möjlighet att få information och ställa frågor innan 
enkäterna skickades ut. Jag var tvungen att skicka ut påminnelser till vissa av deltagarna. 
 
6.3 De undersökta kommunerna   
 
I detta avsnitt presenteras kommunerna som deltagit i undersökningen. Dessa är: Bromölla, 
Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge 
 
Bromölla   
Kommunens yta är 165 km² och invånarantalet är cirka 12 000.  Några av deras 
huvudområden är bland annat att stödja fritidsgårdar, föreningsstöd, informationskontor, 
konsumentvägledning, turistbyrå, idrottshallar, barn- och ungdomskultur, konstnärlig 
utsmyckning, simhall, drogförebyggande arbete, skolbibliotek, föreläsningar, biblioteksfilialer 
mm.82 Ansvariga för kultur inom kommunen är: 
 

- Bibliotek kultur och turistchef: Mia Persson 
- Fritidschef: Torsten Malm 

                                                 
80 Videum (2006) Varför Query & Report?, (elektronisk) [2007-05-18] 
81 Trost, J (2001) s. 12 
82 Bromölla kommun, Kommunfakta (2008) Kuriosa och historik om Bromölla (elektronisk) [2008-08-01]  
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- Assistent: Gunilla Björnsson 
- Kultursamordnare: Frida Borgström83 

 
Hässleholm  
Kommunen har ca 49 877 invånare och en area på 1 174 hektar. År 2000 invigdes 
Hässleholms kulturhus med bibliotek, biograf, restauranger och samlingslokaler. Flera lokala 
aktörer har blivit erkända inom sin musikstil och varje år, sista helgen i maj, genomförs 
musikfestivalen. Siesta av Kulturföreningen Markan.84 Under hösten 2008 och vintern 2009 har 
Hässleholm besök av utställningen Pompeji till bords. Utställningen är en extraordinär 
utställning med över 250 originalföremål från Pompeji på temat mat och dryck. Stora resurser 
har lagts för att marknadsföra utställningen både inom kommunen och i hela Skånes region. 
Ansvariga för kultur i Hässleholm är: 
 

- Kulturchef: Torbjörn Nilsson 
- Kulturutvecklare: Josefine Bellan  
- Kultursekreterare för barn och unga: Maria Ragnarsson85  

 
Kristianstad  
Kommunen har ca 77 415 invånare och en area på 1 767 hektar. Kristianstad har ett rikt och 
varierat kulturliv där många olika aktörer verkar. Kulturinstitutionerna, både de lokala och de 
regionala, borgar för en kulturell mångfald och vitalitet inom till exempel musiken, teaterlivet 
och konsten. Kulturföreningarna är många och engagerade och en viktig del i såväl 
Kristianstads kulturella utbud som kulturliv.86 Ansvariga för kultur i Kristianstad är: 
 

- Kultur- och fritidschef: Bengt-Åke Kjell 
- Personalsekreterare: Carina Andersson   
- Ekonomiassistent: Karin Agnred 
- Assistent: Leif Svensson  
- Förvaltnings-/nämndsekreterare: Ann-Margret Hampe 
- Utvecklare/kultur: Ulrika Cedell  
- Utvecklare/biblioteket: Kristina Hedberg 
- Informatör/kultursekreterare: Kristina Jungbeck 87 

 
 
Osby   
Kommunen har ca 12 655 invånare och 821 hektar. Kommunen anser att det är viktigt att sätta 
barn och ungdom i första rummet. Inom barn- och ungdomskulturverksamheten strävar de 
efter att samordna resurserna för att allt fler barn och ungdomar i större omfattning ska 
uppleva och utöva kultur.88 Kulturansvarig i Osby är:  
 

- Kultursekreterare Lotta Linders89 
 
 

                                                 
83 Bromölla kommun, Kultur & Fritid (2008) Personal Kultur- och Fritidskontoret (elektronisk)  
84 Hässleholms kommun (2008) Fakta om kommunen (elektronisk) [2008-08-01]  
85 Hässleholms kommun (2008) Kontakta oss! (elektronisk) [2008-08-01] 
86 Kristianstads kommun (2008) Sveriges centrum för livsmedel, mat och dryck (elektronisk) [2008-08-01]   
87 Kristianstads kommun (2008) Kultur- och fritidsförvaltningen (elektroniks) [2008-08-01]  
88 Osbys kommun (2008) Fakta om Osby (elektronisk) ][2008-08-01]   
89 Osbys kommun (2007) Personal (elektronisk) [2008-08-01]  



 33

Perstorp  
Kommunen har ca 69 54 invånare och en area på 538 hektar och erbjuder museer, bibliotek, 
sport och historia i hembyggdsmiljö. Föreningarna satsar på barn och unga och erbjuder 
evenemang året om.90 På Perstorps hemsida framgick det att ansvariga för kulturförmedlandet 
inom kommunen är: 
 

- Förvaltningschef: Göran Olsson  
- Förvaltningssekreterare: Berit Nordström 
- Förvaltningskamrer: Christine Carlswärd Nilsson91 

 
Östra Göinge  
Kommunen har ca 13 781 invånare och en area på 453,33 km². Kultur och Fritid är den 
avdelning i kommunen som samordnar och utvecklar invånarnas behov av rörelse. 
Kommunen stödjer sina föreningar och delar ut olika former av bidrag. Genom olika 
stipendier och utmärkelser uppmuntras invånarna till idrottsliga och kulturella prestationer.92 
Kulturansvarig inom kommunen är: 
 

- Kultur-, fritid-, och turismchef: Maria Ehrenberg 
- Förvaltningsassistent: Ingalill Martinsson  
- Turismansvarig: Lise-Lotte Nilsson   
- Fritidsintendent: Stig Nordin93 

 
6.4 Sammanfattning  
 
I detta kapitel har jag presenterat mitt val av metod som är kvalitativa studier, min 
arbetsmetod som är enkäter (och webbenkäter), urvalet av respondenter och hur 
insamlingsprocessen gått tillväga.  
 
Jag anser att den kvalitativa metoden fungerar bra i min forskning med tanke på uppsatsens 
ämne och då min ambition och mitt syfte i uppsatsen är att genom enkätstudier undersöka 
Kulturförmedlare ansvariga för barn och unga inom nordöstra Skånes region med ambition att 
undersöka deras arbetssituation, utbud av kultur och lyhördhet för eventuella önskemål.  
 
I undersökningen använder jag mig av det webbaserade enkätprogrammet Q&R. Det finns 
många fördelar med programmet. Layouten är trevlig och tydlig. Programmet underlättar för 
undersökaren vid resultat- och analysbearbetning. Det enda som krävs för att det ska fungera 
är respondentens e-postadress. Respondenten läggs in i en databas som kopplas till enkäten 
vilken därefter skickas till respondenten.94  
 
I detta kapitel har jag även kort presenterat de undersökta kommunernas geografiska kultur i 
form av storlek på kommunen, invånare, kort om kulturliv samt ansvariga inom kommunerna. 
 
 

                                                 
90 Perstorps kommun (2008) Kommunen (elektronisk) [2008-08-01]  
91 Perstorps kommun (2008) Kommunförvaltningen (elektronisk) [2008-08-01]  
92 Östra Göinges kommun (2008) Kommunfakta (elektroniks) [2008-08-01]  
93 Östra Göinges kommun (2008) Kultur-, fritid-, och turismavdelningen (elektroniks) [2008-08-01]  
94 Videum (2006) Varför Query & Report?, (elektronisk) [2007-05-18] 
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7. Resultatredovisning 
 
Kulturförmedlare inom regionen nordöstra Skåne har svarat på en enkät rörande kulturutbud, 
marknadsföring, samarbetspartners, yttre påverkningar från personer utanför kulturkansliet 
m.m. Resultatet presenteras i avsnitt 7.1. Jag ämnar redovisa vissa frågor i en löpande text, 
och vissa frågor redovisas genom tabeller. 
 
Enkäterna och resultatet från enkätundersökningarna presenteras i sin helhet i bilagan sist i 
uppsatsen.  
 
7.1. Kulturförmedlare och deras attityder gentemot barnkultur i nordöstra 
Skåne  
 
Kulturförmedlare i nordöstra Skåne har i regel utbildningar inom kultur-, lärar- och 
konstsektorn och/eller erfarenhet från arbetslivet som motsvarar detta.95 
 
Enligt fråga 4 och 5 (4: Anser du att ni arbetar efter barnkonventionens regler och 
förordningar? och 5: (Om JA) På vilket sätt arbetar ni efter barnkonventionens regler och 
förordningar?) Anser alla sex kommunerna anser att de arbetar efter barnkonventionens 
regler och förordningar. Kommunerna säger även att de arbetar utifrån barnkonventionen 
genom att vara medvetna om hur viktig kultur är för barn och unga, genom att arbeta med 
ungdomskulturgrupper och att i möjligaste mån tänka i barnkonventionens linjer.  
 
Enligt fråga 6: (Om NEJ) På vilket sätt anser du att ni inte uppfyller barnkonventionens regler 
och förordningar? Är det ingen av kommunerna som anser att de inte uppfyller 
barnkonventionens regler och förordningar. 
 
På fråga 7: Om förvaltningen har någon arbetsdefinition på begreppet kultur? Svarade 2 NEJ. 
En Kulturförmedlare anser att de inte har någon tydlig definition men att de ”försöker bredda 
kulturbegreppet till mer än de traditionella kulturområdena”. En ansvarig skriver att deras 
barn- och ungdomspolitiska program utgår från FN:s barnkonvention, och en annan ansvarig 
skriver att ”Kultur ska vara grädden I moset inte grädden PÅ moset. Inte en lösryckt 
föreställning som barnen kommer till utan förarbete och uppföljning”. 
 
Enligt fråga 8: Finns det en organiserad barnkulturgrupp inom kommunen? Svarade 5 
kommuner JA och 1 NEJ. 
 
Enligt fråga 9: (Om JA) Vilken är gruppens syfte, vilka representeras i gruppen? Svarade 
kommunerna: Att syftet bland annat är att Samordna, informera, utveckla och förnya mm. De 
som representeras är skola, det fria kulturlivet, hembygdsföreningar, förskola samt 
studieförbund. 
 
På fråga 10: (Om NEJ) Anser du att ni behöver inrätta en barnkulturgrupp? Blev svaret att de 
redan har flera nätverk och referensgrupper och anser att det behövs flera olika grupperingar. 
 
På fråga 11: Vilket av följande utbud erbjuder ni barn och unga? Det tydligt att det satsas 
mycket på alla svarsalternativen. De två Kulturförmedlare som svarade ”om annat” angav 
även festivaler, workshops, kurser och pedagogiska verksamheter m.fl. 
                                                 
95 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne, fråga 2, 3 
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11 Vilket av följande utbud erbjuder ni barn och unga?  

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Dans   6 100.0
2 Film   5 83.3

3 Litterära aktiviteter (ex 
bokprat, bokcirkel, etc.)  6 100.0

4 Musikaler  5 83.3
5 Konserter   5 83.3
6 Teater   6 100.0
7 Konstutställningar  4 66.7
8 Om annat, specificera  2 33.3 

 
 
 
På fråga 12: Anser du att ni förmedlar varierad kultur till barn och unga i åldrarna 0-18 år? 
svarade 4 av 6 att de anser sig förmedla varierad kultur till barn och unga.  
 
I fråga 13: (Om NEJ) Varför inte? Anser 2 av 6 kommuner att de ekonomiska resurserna inte 
räcker till fullt ut och att om resurserna inte var så begränsade skulle de kunna nå fler. 
 
På fråga 14: Anser du att ni har ett nära samarbete med skolor inom kommunen? Där svarade 
Kulturförmedlare att det har nära samarbeten även med andra. Detta (fråga 15) sker genom 
gemensamma förvaltningar, kulturgrupper, nätbaserade forum, samarbetsprojekt, direkt 
kontakt med kulturombud, genom samarbete med lärare, barnbibliotekarier och 
Kulturförmedlare. 
 
På fråga 16: Samarbetar ni ekonomiskt med andra partners/kulturgivare (ex studieförbund)? 
Anser alla kommunerna att de samarbetar ekonomiskt med andra partners (d.v.s. andra 
personer och institutioner som förmedlar kultur till barn och unga ex. Studieförbundet, 
filmgrupper, skola ect.) 
 
På fråga 17: Vilka andra partners/kulturgivare samarbetar ni med? Blev svaren: ABF, 
Studieförbundet, vuxenskolor, föreningar, andra förvaltningar mm. 
 
På fråga 18: Anser du att ni marknadsför er på ett sätt som når alla barn och unga? Svarade 5 
av 6 JA.  
 
På fråga 19 (Om NEJ) Vilka grupper anser du att ni inte når? Svarade en respondent NEJ och  
ansåg att deras kommun i större utsträckning i förstahand främst når föräldrar än barn och 
unga. 
 
På fråga 20: På vilket av följande sätt marknadsför ni er? (flera val är möjliga) Det är tydligt 
att alla kommunerna marknadsför sig på något sätt. De främsta kanalerna är skolor, bibliotek 
och reklamblad. De två Kulturförmedlare som svarat ’Om annat’ angav att de även 
marknadsför sig bl.a. genom kulturombudets nätforum, genom dagmammor och fritids. 
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20 På vilket av följande sätt marknadsför ni er? (flera val är möjliga)  

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Genom skolor   6 100.0
2 Dagstidningar   3 50.0

3 Affischer på offentliga 
platser  4 66.7

4 Reklamblad   5 83.3
5 Genom biblioteket   6 100.0

6 Vi marknadsför oss inte 
alls  0 0.0

7 Om annat, specificera  2 33.3 
 

 
I fråga 21: När erbjuder ni aktiviteter till barn och unga? (flera val är möjliga) Svarade 
kommunerna att de främst förmedlar kultur till barn och unga på vardagarna. Kultur erbjuds 
även inom kommunerna på helger, förmiddagar, eftermiddagar och kvällar. Ingen kultur 
förmedlas vid middagstid. 
 
21 När erbjuder ni aktiviteter till barn och unga? (flera val är möjliga)  

 
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

% 
1 Helger   4 66.7
2 Vardagar   6 100.0
3 Förmiddagar   4 66.7
4 Middagar  0 0.0
5 Eftermiddagar  4 66.7
6 Kvällar   4 66.7
7 Om annat, specificera 1 16.7 

 
  
  

På fråga 22: Var sker aktiviteterna? (flera val är möjliga) Svarade kommunerna att 
aktiviteterna främst sker på biblioteket, på skolorna och i lokaler som finns i anslutning till 
biblioteket. Kultur förekommer även på museer.  
 

22 Var sker aktiviteterna? (flera val är möjliga)  
  Svarsalternativ Antal 

svar 
Fördelning 

% 
1 På biblioteket   5 83.3

2 I lokaler i anslutning till 
biblioteket   2 33.3

3 På museerna  1 16.7
4 På skolorna  5 83.3
5 Om annat, specificera  4 66.7 

 
 
På fråga 23: Anser du att ni tillåter vuxna personer utanför kulturkansliet att påverka 
kulturutbudet? Svarade alla Kulturförmedlare JA, de tillåter vuxna personer utanför 
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kulturkansliet att påverka kulturutbudet. I fråga 24 framgår detta genom tips, förslag till 
biblioteket, barnkulturgruppen, förslag från låntagare, fria kulturlivet, referensgrupper, 
lärarrepresentanter och samarbetsgrupper. 
 
På frågan 25: Anser du att barn och unga får vara med och påverka utbudet? Svarade 5 av 6 
JA.  
 
I fråga 26: (Om JA) På vilka sätt kan de påverka? Anser de respondenter som svarade JA att 
barn och unga kan påverka utbudet genom bland annat; ungdomsråd, möta respons och föra 
en dialog med barn och unga, fånga upp önskemål genom förmedlare, förskollärare, 
ungdomsgrupper mm. En av de Kulturförmedlare anser trots detta även att barns och ungas 
påverkan kan bli tydligare. Ingen anledning gavs till varför en svarade NEJ.  
 
I fråga 27: Informerar ni barn och unga om att de kan påverka kulturutbudet svarade 3 JA 
och NEJ.   
 
I fråga 28: (Om JA) På vilka sätt informerar ni om att de kan påverka? Anser de som svarade 
JA att de informerar om att barn och unga kan påverka genom möten och skola. 
 
I fråga 29: Informerar ni barnen om de besluten som fattats utifrån deras förslag? Svarade 1 
kommun JA och 5 NEJ.  
 
I fråga 30: (Om JA) På vilka sätt informerar ni om utfallet? Inget svar gavs på frågan rörande 
på vilka sätt barnen informeras om de beslut som tagits utifrån deras förslag.  
 
På fråga 31: Vad var den senaste kulturrelaterade aktiviteten ni realiserade som resultat av 
förslag från barn eller ungdomar? Svarade kommunerna genom föreställningar med 
musikteaterskolan, boksamtal, bokprat, UKM (Ung Kultur Möts) mm.   
 
På frågan 32: Anser du att ni har en tillräcklig budget att arbeta med? Svarade 1 person JA 
och 5 svarade NEJ.  
 
På fråga 33: Vad tvingas ni prioritera bort? Blev svaren att de ”inte når alla grupperna”, ”att 
de inte behöver prioritera bort något”, ”en hel del”, ”tillräcklig mängd föreställningar för att 
kunna garantera alla plats”, ”mera kurser för ungdomar som inte skulle behöva kosta så 
mycket för ungdomar”. 
  
På fråga 34: Tar ni inträden vid något tillfälle? Svarade 4 JA och 2 NEJ.  
 
På fråga 35: (Om JA) Vilka faktorer finns med när ni sätter avgifter på kulturaktiviteterna? 
Svarade kommunerna att de faktorer som finns med när Kulturförmedlare sätter avgifter på 
kulturaktiviteter är ”Att alla ska ha råd att gå på våra familjeföreställningar. Alla våra 
skolföreställningar är gratis.”, ”kostnaden för aktiviteten”, ”För att ge mer status”, Kurser är 
avgiftsbelagda, aktiviteter där förbrukningsmaterial ingår, föreställningar som äger rum på 
barnens fritid.”, ”alltid strävan efter låga priser”. 
 
På fråga 36: Har ni någon övre gräns för vad kultur för barn och unga får kosta i inträde? 
svarade 5 NEJ och en svarade ja. Den som svarade JA (fråga 37) anser att kostnaden ska vara 
”0 kr. Det ska vara gratis så alla oavsett inkomst har samma möjlighet att få kultur” 
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På frågan 37: Övrigt (något som du vill tillägga?) berättade de som valde att svara hur de 
besvarat enkäten och hur deras arbetssituation ser ut. 
 
7.2 Sammanfattning  
 
I detta kapitel har jag presenterat min undersökning som är utförd inom Skånes nordöstra 
region. Kulturförmedlare inom regionen har svarat på en enkät rörande kulturutbud, 
marknadsföring, samarbetspartners, yttre påverkningar av personer utanför kulturkansliet. I 
kapitlet redovisade jag vissa frågor i en löpande text, och vissa frågor genom tabeller. 
Enkäterna och resultatet från enkätundersökningarna presenteras i sin helhet i bilagan. 
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8. Analys  
 
I detta kapitel kommer först en kort introduktion till analysen, därefter analyseras resultatet 
utifrån de valda utgångspunkterna. Slutligen kommer en kort sammanfattning av kapitlet. 
 
8.1 Inför analys av resultat 
 
När resultatet från enkätundersökningarna granskades blev det tydligt att materialet kunde 
placeras in i tre kategorier: Utbud och tillgänglighet av kultur, Marknadsföring och ekonomi, 
samt Yttre påverkan och samarbetspartners. Jag insåg även att dessa kategorier kunde ställas 
mot mina frågeställningar som presenteras i uppsatsens inledande kapitel. I min analys utgår 
jag från de tre kategorier som presenterats ovan. Inom varje kategori analyseras mitt resultat 
med hjälp av Pierre Bourdieus teorier. Kopplingar dras även till Tänka framåt, men göra nu – 
Så stärker vi barnkulturen SOU 2006:45, barnkonventionen bibliotekslagen och Cajsa 
Mitchells tankar om barnkultur. Jag använder mig även till viss del av resultat från enkäten 
riktad mot barn och unga men på grund av för lågt deltagande att inte redovisats. Resultatet 
från analysen används sedan i kapitel 9 Slutsatser och slutdiskussion där jag besvarar mina 
frågeställningar.   
 

8.1.1. Utbud och tillgänglighet av kultur 
 
Kulturförmedlare i Sverige har under flera år arbetat utifrån barnkonventionen. 
Barnkonventionen anser att alla barn och unga ska ha samma rätt till ett värdigt liv.96 Detta är 
något som även stöds av bibliotekslagen som bland annat säger att: 2 § ”Till främjande av 
intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek (…)”.97 Det betyder 
även att alla har samma rätt till bildning och till kultur.  
 
Detta är något som stämmer in på Bourdieus teorier. Han påpekade att kultur är 
identitetsskapande samt att den kan ge status och fördelar i samhället. Genom att lära känna 
nya områden i samhället och kunna föra sig inom de fälten får individen status i samhället. 
Framförallt medför detta en grupptillhörighet, en identitet. Det är inom detta fält som 
individen finner sin identitet och grupptillhörighet. Pedagogerna och forskarna Vygotskij och 
Dewey påpekar även vikten av anpassning till samhället.98 Bourdieu talar här ofta om 
elitsamhället i Frankrike. Huruvida detta kan appliceras på det svenska samhället idag kan 
diskuteras. Trots det kvarstår faktum att kunskap inom de kulturella områdena och bildning är 
en fördel i livet. Det bidrar inte bara till att barnen kan få en bättre syn på mänskligheten, den 
bidrar även till deras egna språks och persons utveckling. Det är tydligt att kultur skapar 
förutsättningar för barn och unga.  
 
Kulturutbudet i Skåne är rikt och varierat och mängden invånare och den goda infrastrukturen 
bidrar till en tillgänglighet inom regionen. Genom att använda kollektivtrafiken är det lätt att 
ta sig till exempelvis till Malmö för ett bredare utbud och vidare över sundet till Köpenhamn 
för ett mer internationellt kulturutbud. Organisationen Kultur Skåne anser i sina skrifter att 
viktiga kulturområden som bör lyftas fram inom regionen är: kulturarv, bibliotek, scenkonst, 

                                                 
96 FN:s konvention (1993:335). 
97 Bibliotekslagen (SFS 2004:1261, med tillägg ) 
98 Stensmo, Christer (1994) Pedagogisk filosofi. 
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bild och form samt film.99 Detta innebär att möjligheten för ett brett och varierat kulturutbud 
för alla är stort dvs. det finns både en tillgänglighet och ett utbud i varierade former för både 
barn, unga och vuxna inom regionen. Det intressanta här är huruvida personer är angelägna 
lägga tid och pengar på att ta sig till ett kulturevenemang. Om inte resurser finns för 
deltagaren måste även kultur erbjudas på hemmaplan. Enligt svaren i enkäten ställd till 
Kulturförmedlare i Skånes nordöstra region, svarade de flesta tillfrågade att de anser sig 
förmedla en varierad kultur till barn och unga.100 Svaren de gav stämde även med tidigare 
undersökningar och forskning som gjorts inom ämnet i Sverige. De är medvetna om 
barnkonventionen och strävar efter att vara uppmärksamma för de ungas önskemål. Inom 
vissa kommuner finns till och med barnkulturgrupper där Kulturförmedlare arbetar för att 
förbättra utbudet.  
 
Jag anser utifrån undersökningen riktad mot barn och unga (som jag genomförde som 
hastigast men som jag valt att inte redovisa på grund av för få deltagare) att barn och unga 
idag har en stor valmöjlighet när det kommer till kultur. Utbudet är stort och brett. Samtidigt 
tror jag att det hos vissa finns en osäkerhet när det gäller att våga prova nya saker. Även om 
populärkulturen är en stor del i barns och ungas liv är det synd att inte fler får del av 
kulturutbudet när det erbjuds till relativt låga priser. Visst spelar smaken en stor roll, alla kan 
inte uppskatta samma kultur ex. Les Miserables, Chopin, fotboll, hockey eller en bra bok. Om 
alla tyckte likadant skulle världen bli väldigt tråkig. Att inte vilja delta i den kultur som 
erbjuds behöver inte ses som negativt, det finns flera former och nivåer av kultur. Skola, 
ungdomsgrupper och sport är några exempel på kultur som inte alltid behöver vara knutet till 
biblioteket. Den stora skillnaden är att sport är en fysisk form av kultur. Litteratur, konst, 
teater mm är däremot enligt Bourdieu bildande. Den bidrar till personlig utveckling, empati, 
ökad fantasi, allmänbildning mm. Däremot måste möjligheterna till varierad kultur finnas.  
 
Att barn och unga har rätt att få göra sin röst hörd i frågor som berör dem framgår i 
barnkonventionen artikel 12 ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 
bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.”101 Detta innebär 
även att de har rätt att uttrycka sig i frågor rörande kultur och kulturutbud. Enligt svaren i min 
undersökning bekräftas detta. Ansvariga säger sig arbeta efter barnkonventionen och vara 
lyhörda för förslag.102 Samtidigt uppmuntras inte denna rättighet, enligt enkäten riktad mot 
barn och unga (som inte redovisats). Var det flera som inte visste att de kunde lämna förslag 
och påverka utbudet? Ett av de barn som var medveten om detta hade nyligen tillsammans 
med sin klass och fröken begärt, och fått nya gungor på skolan. Kultur är med andra ord inte 
en naturlig förutsättning för alla. I undersökningen ser jag tydliga kopplingar till Bourdieu och 
hans teorier om habitus, kapital och fält. Bourdieu ansåg att det spelar en stor roll, främst 
socialt, var barn föds. Detta bestämmer vilka förutsättningar i livet barnet kommer att få. 
Bourdieu framhöll vikten av det kulturella kapitalet och fördelar för de barn som har ett 
kulturmedvetande, och kunnande. Han menade även att barnen genom sin familj får tillgång 
till ”rätt utbildning”, i ”rätt skolor”, de har ”rätt sorts ekonomiska resurser” och är medlemmar 
i ”rätt sorts grupper”. Det vill säga de lär sig tidigt att umgås med rätt människor inom rätt 
umgängeskrets och får ett socialt nätverk. Bourdieu talar här om att utbildningen, familjens 
pengar och rätt kontakter (nätverk) tillsammans ger dessa egenskaper, olika anseenden och 
prestige inom flera sociala arenor. I dessa sammanhang spelar finkulturen en stor roll. Det är 
                                                 
99 Region Skåne (2006) Kultur Skånes verksamhetsplan 2006, (elektronisk) s. 5 
100 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
101 FN:s konvention (1993:335). 
102 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
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därför kulturella aktiviteter som ”finkultur” inte är till för alla. Detta är ett av de viktigaste 
instrumenten för att den dominerande klassen ska kunna behålla sin totalitära position. De 
lägre klasserna, anser han, har för låg utbildning och kan därför inte förhålla sig till kultur på 
samma sätt som en högutbildad. Jag håller inte med Bourdieu i detta argument. Enligt 
Mitchell kan barn och unga med behållning ta del av kultur på samma sätt som vuxna. Kultur 
ska därför inte förenklas bara för att den är riktad till barn.103 Mycket av den kultur som finns 
förmedlas genom biblioteket i form av sagoläsning, teater, böcker mm. Alla borde kunna hitta 
något som tilltalar dem. Barn och unga har inte kunskap och kan inte heller utrycka sina 
intressen och behov gällande kultur. En intressant aspekt är att idag vill många barn och unga 
efterlikna sina idoler så mycket de kan och visst påverkar det även barnens syn på kultur. 
Samtidigt bör den största influensen komma hemifrån familjen och från Kulturförmedlare i 
hemkommunen. Därför är det viktigt att ge barnen ett varierat kulturutbud när de är unga. Det 
är även viktigt att erbjuda bra kultur så att de ungas intresse fortsätter när de blir vuxna och 
själva kan påverka sina egna barn.  
 
Utifrån undersökningen anser jag att kommunerna arbetar på ett bra sätt för att tillgodose 
kulturbehovet hos barn och unga. Trots detta deltar långt från alla i kulturaktiviteter på sin 
fritid. Jag är övertygad om att kultur omfattar flera dimensioner och att alla rör sig inom dem. 
Sport och andra ungdomsgrupperingar kan också klassas som kultur, då de skapar en 
grupptillhörighet. Jag tror snarare att barn och unga inte känner till den breda definition som 
begreppet kultur har. Å andra sidan har jag i min undersökning betonat kulturaktiviteter som 
kräver lite mer engagemang och intresse. Om det vore så enkelt att vi alla fick ett rikt 
kulturkapital genom att lyssna på samma musik så hade vi inte haft något argument rörande 
kultur och bildning. Alla människor hade befunnit sig i samma ’sociala rum’ och ingen hade 
behövt sträva efter att upptäcka och uppleva något nytt. Som det ser ut idag med alla 
möjligheter kan vi endast sträva efter att fortsätta att upptäcka nya kulturområden och att ge 
barn och unga redskap för att göra det samma. 
 
I Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen SOU 2006:45 framgår det att 
personer som arbetar med barn, till exempel barnbibliotekarier, inte har tillräckliga resurser 
att nå ut till alla tusentals barn med sin verksamhet. Enligt lag ska alla barn i Sverige få 
samma rättigheter och förutsättningar i livet. Här spelar ekonomin en stor roll tillsammans 
med ett intresse från barnen och de vuxna i dess närhet. Ska förmedlarna då satsa resurser på 
de personer som redan har ett intresse och som aktivt deltar i kulturaktiviteterna, eller på att 
väcka ett intresse hos dem som inte har ett? I ett sådant scenario får den första gruppen ta mer 
eget ansvar, och förlorar kanske på sikt sitt intresse.  
 
Idag är resurserna för lika kultur bland barn och unga begränsade. Det är svårt att hitta en 
balans mellan vem/vilka som får ta del av kulturupplevelserna. Många kulturansvariga sätter 
främst sin förhoppning till sina samarbetspartners och räknar med att unga får tillgång kultur 
även därifrån t.ex. skolan. För långt ifrån alla unga besöker bibliotek och deltar i 
kulturevenemang som anordnas på deras fritid.104 
 
 

                                                 
103 Mitchell, C (1989) s. 11 
104 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
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8.1.2. Marknadsföring och ekonomi 
 
I Kulturförmedlarnas strävan att förmedla kultur och att kunna nå ut till i många samhället är 
en förutsättning god marknadsföring. I enkätundersökningen, riktad mot Kulturförmedlare i 
nordöstra Skåne, ställdes därför frågan om Kulturförmedlare ansåg att de marknadsför sig på 
ett sätt som når alla barn och unga. Resultatet blev att fem av sex svarade JA. Den som 
svarade Nej angav att deras kommun i stället satsar på att nå barnens föräldrar.105  
 
Att barnkultur marknadsförs mot de ungas föräldrar kan vara en god ide då dessa på ett 
positivt sätt kan vara med och påverka barnens kulturintresse. De anledningar som anges till 
föräldrarnas påverkan i sina barns kulturella liv lyfts fram i Tänka framåt, men göra nu – Så 
stärker vi barnkulturen SOU 2006:45, detta är något som ofta beror på föräldrarnas eget 
intresse, bildning och utbildning. Dessa argument stöds även av Cajsa Mitchell.106 Jag fann 
liknande tendenser i min undersökning (som inte redovisats) riktad mot barn och unga, då 
barn med intresserade föräldrar hade en bättre uppfattning om kultur än de barn med föräldrar 
som inte hade ett eget intresse.  
 
Jag vill framhålla att föräldrars tid och ekonomi är viktiga aspekter i barn och ungas 
utveckling. Undersökningar gjorda av Aktionsgruppen för barnkultur visar att vissa 
barnfamiljer har dålig ekonomi och kan ha svårt att på kort tid få fram kontanter. Om inte 
föräldrarna är intresserade av kultur är det inte säkert att de väljer att lägga sina pengar på 
barnens kulturella intressen.107 De vuxna lyfter gärna fram sina egna intressen och påverkar 
därigenom sina barn både direkt och indirekt med det intresset. Det är de vuxna som i störst 
utsträckning betalar för barnens aktiviteter. Det är inte säkert att de har råd att lägga pengar på 
enstaka evenemang som kommunen erbjuder. Därför är det viktigt att hålla kostnaderna låga 
så att alla har råd att delta.  
 
I bibliotekslagen står det: ”9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet 
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.”108 
Aspekterna som tas upp i bibliotekslagen syftar till bildande och utveckling av individen, 
vilket i sin tur kan ses som kulturella vinster. Marknadsföring är det viktigaste redskapet för 
att nå barn och unga. Enligt svaren i min undersökning sker detta genom bl.a. skola, vänner, 
affischer mm. De kommuner som deltog i undersökningen ansåg att de marknadsför sig 
framför allt genom biblioteket. Trots detta angav de att bara fem barn och unga att de får 
information om kulturlivet därifrån. Skolan är i detta fall en viktig samarbetspartner och är en 
bidragande faktor till information av kulturutbudet. Genom dessa kan barn och unga få ett 
medvetande om vart de ska vända sig för att få information om eventuella kulturaktiviteter om 
de har ett intresse för det.109 Enligt undersökningen riktad mot barn och unga (som inte 
redovisats) verkar de vara intresserade av eller nyfikna på kultur men det är det långt från alla 
som tar del av det kulturutbud som erbjuds. I texten Tänka framåt, men göra nu – Så stärker 
vi barnkulturen SOU 2006:45 står det att nedskärningar ofta bidrar till att biblioteksfilialer 
måste stängas.110 Detta är något som i sin tur går ut över barnen och deras kulturella liv. Som 

                                                 
105 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
106 Mitchell, C (1989) s. 11 ff. 
107 Aktionsgruppen för barnkultur. (2006) Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen SOU 
2006:45, s. 206 
108 Bibliotekslagen (SFS 2004:1261, med tillägg ) 
109 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
110 Aktionsgruppen för barnkultur. (2006) SOU 2006:45, s. 161 
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det ser ut idag finns det få möjligheter att nå alla eller att ge alla intresserade plats vid 
kulturaktiviteterna, det vill säga möjlighet finns om intresse finns. Detta har inneburit att vissa 
barn måste bortprioriteras. Endast en kommun ansåg att de har bra resurser att arbeta med, 
något som kan ses som positivt för barnen boende i den kommunen.  
 
En negativ faktor för barnkultur är som tidigare nämnts är kostnaderna i form av inträden och 
andra avgifter. I de tillfrågade kommunerna angav 4 av 6 att de tar inträden till sina kulturella 
aktiviteter. Det innebär att kultur för barn och unga är gratis i två av kommunerna, ytterligare 
ett bevis på att det spelar roll var barnet bor. De kommuner som tar inträde angav att de alltid 
strävar efter att hålla låga avgifter.111 Däremot erbjuder biblioteket alltid alla kultur i form av 
utlån av böcker, medier mm och en stunds förströelse. Trots detta kan kultur kosta både mer 
och mindre beroende på vilken form den har. En konsert med t.ex. Beyonce kostar mer än vad 
en lokal konsert kostar. Det behöver inte betyda att den lokala är sämre. På lokal nivå arbetar 
alla för att hålla kostnaderna nere och för att informera barn och unga om vilket utbud som 
finns för alla som vill ta del av den kultur som erbjuds. Utifrån min undersökning med barn 
och unga (som inte redovisats) är det tydligt att barn och ungas eget intresse påverkar 
varandra, både till att delta och till att inte delta i de evenemang som erbjuds.   
 
Teoretikern Bourdieu har lyft fram många intressanta idéer inom sin forskning där han bland 
annat anser att högutbildade tar del av kulturen och upplever den på andra sätt än vad 
lågutbildade gör samt att människan föds in i och formas efter olika familjers positioner i 
samhället. Detta innebär att barn med föräldrar som är ointresserade av kultur inte får samma 
information om kulturutbud som barn med intresserade föräldrar. Detta behöver i sin tur inte 
innebära att föräldern väljer bort sitt barns kulturbehov. När biblioteket har så mycket kultur 
att erbjuda till ingen eller nästan ingen kostnad. Däremot arbetar många föräldrar mycket och 
väljer att lägga den tid de har med sina barn på andra aktiviteter. Därför är det viktigt med 
samarbetspartners som kan hjälpa till att förmedla varierad och intressant kultur till barn och 
unga i regionen.   
 
8.1.3. Yttre påverkan och samarbetspartners  
 
Bourdieu anser att alla föds med olika habitus, fält och kapital som gör att vi alla får olika 
förutsättningar och olika intressen i livet. När det gäller kultur och finkultur har barn till 
intresserade föräldrar en fördel gentemot barn med ointresserade föräldrar. Jag vill hävda att 
vi i Sverige kan ge alla barn och unga samma möjlighet till kultur och bildning, om de vill ta 
vara på erbjudandet. En viktig faktor inom förmedlandet av kultur till barn och unga är den 
yttre påverkan och samarbetspartners till Kulturförmedlare.   
 
Det är positivt att vuxna tillåts påverka utbudet för barnkultur inom den undersökta regionen. 
Sannolikt är det främst människor som arbetar inom kultursektorn eller föräldrar till 
intresserade barn som lämnar förslag på förbättringar, föreslå utveckling eller påtala annat 
som de saknar. Eftersom det är de som är intresserade av att vara delaktiga i 
kulturutvecklingen för barnen. En förutsättning för detta är att de vuxna själva tar kontakt med 
kommunerna och lämnar förslagen.  Flera av kommunerna har även en barnkulturgrupp där 
gruppen arbetar gentemot skola och förskola. Många av de förslag som lämnas går genom 
barnkulturgrupper, föreningar, studieförbund och genom biblioteken.112 
 

                                                 
111 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
112 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
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I statliga skrivelser och styrdokument framgår det hur viktigt samarbetet inom kommunen är 
och där främst mellan skola, bibliotek och kulturförvaltning för att erbjuda varierad kultur till 
barn och unga både på deras fritid och i deras skola. Tänka framåt, men göra nu – Så stärker 
vi barnkulturen SOU 2006:45.s undersökning framgår det också att det satsas olika på 
barnkultur i olika kommuner och att det spelar roll var barn och unga bor.113 Detta går mot 
barnkonventionens förespråkande om att alla barn och unga har samma rättigheter.114 
Samtidigt angav alla tillfrågade kommuner att de arbetar efter Barnkonventionen riktlinjer och 
förordningar. Kommunerna gör detta bl.a. genom att tänka i linje med konventionen, genom 
nätverk, lokala barn- och ungdomsgrupper mm.115  Skillnader i det kulturella utbudet kan bero 
på att riktlinjerna i Barnkonventionen rörande kultur för barn och unga, inte tillämpas fullt ut. 
En intressant fråga är om det finns resurser för att nå alla och hålla dem uppdaterade på 
nyheter och utbud. Det kan även vara svårt att påverka och informera någon som saknar 
intresse för det som det informeras om t.ex. ett kulturellt utbud.  
 
Enligt den enkätundersökningen riktad mot barn och unga (som inte redovisats på grund av få 
deltagare), är barn och unga inte alltid medvetna om att de kan påverka utbudet. Den kontakt 
som kommunen tar med grupper riktar sig främst till dem som redan är intresserade och vet 
att de kan och får påverka både inom kommunen och inom olika idrottsföreningar. I dagens 
samhälle finns många organ som arbetar för allas lika rätt till kultur och bildning. Några av 
riktlinjerna som de arbetar efter är barnkonventionen och bibliotekslagen som båda framhåller 
allas rätt att delta i det kulturella livet. Därför är det viktigt att de har flera nära 
samarbetsparters så de kan nå ut till så många barn och unga som möjligt och att på detta sätt 
få ett attraktivt utbud och skapa en medvetenhet om kultur för alla. Här är skolan en mycket 
viktig samarbetspartner. En annan viktig samarbetsgrupp är bibliotek. Bibliotekslagen 
förespråkar bildning och kulturrelaterade aktiviteter.  
 
Kulturrådet, som är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet och en viktig 
samarbetspartner för många sektioner. Deras arbete kan även kopplas till biblioteket då de 
uttrycker att bibliotek spelar en viktig roll i dialogen med flera myndigheter om kultur i 
samhället. Detta visas inte minst då kulturrådet satsar på barns- och vuxnas lärande. 
Kulturrådet bidrar med 80 miljoner till Sveriges bibliotek. En tredjedel av dessa ska gå till 
inköp av nya böcker,116 vilket i sin tur bidrar till bildning och språkutveckling.  
 
Flera av Kulturförmedlare uppgav i sin enkät att de informerar barn och unga att de kan 
påverka kulturutbudet på sin fritid, t.ex. lämna förslag på böcker på biblioteket eller andra 
aktiviteter som de är intresserade av.117 Denna information lämnas genom skolan. I 
barnkonventionen står att barn har rätt att höras i saker som berör dem.118 Det betyder att när 
barnet har lämnat ett förslag så ska han/hon informeras om utgången, något som enligt 
undersökningen inte alltid görs i alla kommuner, vad detta beror på framgår inte i 
undersökningen. Däremot är det enligt undersökningen riktad mot barn och unga, men som 
inte redovisats långt ifrån alla barn och unga som är medvetna om att de kan påverka eller 
komma med önskemål. En del är medvetna men bryr sig inte om möjligheten.  
 

                                                 
113 Aktionsgruppen för barnkultur (2006) SOU 2006:45. 
114 FN:s konvention (1993:335). 
115 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
116 Statens kulturråd (2007) Vad gör Kulturrådet på biblioteksområdet?, (elektronisk) [2007-05-18] 
117 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
118 FN:s konvention (1993:335), Artikel 12 b 
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Barn och unga har samma rätt som vuxna att informeras i saker som berör dem. De får inte 
förbises bara för att de kanske inte kommer att förstå eller bry sig. Här kan skolan spela en 
mycket viktig roll då de står för en stor del av förmedlad information i barns och ungas liv. 
Kulturförmedlare anser också att de erbjuder varierad kultur i den mån resurserna tillåter och 
erbjuder kultur på varierade tider.119 Detta innebär att de borde kunna nå ut till fler med sitt 
utbud. Positiva aspekter med detta är alla ska kunna ta sig tid när de själv har tid. Detta 
infattar även att bibliotek ska vara öppna på tider så att barn och unga kan gå dit och ta del av 
kultur på sina villkor.  
 
Förutsättningar för kultur är främst att det ska finnas ett intresse hos individen. Det ska även 
finnas resurser att bekosta ett varierat utbud i närheten av barnen. Kultur kräver tid och 
engagemang. Tyvärr finns alltid faror med nedskärningar som ger sämre resurser i form av 
tid, kraft, utbränd personal och bortprioriteringar. Förhoppningsvis fortsätter satsningarna av 
kultur inom regionen och i Sverige framöver.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
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9. Slutsatser och slutdiskussion 
 
I detta kapitel besvarar jag också de frågeställningar som legat till grund för undersökningen. 
Jag presenterar även de slutsatser som jag kommit fram till under uppsatsarbetets gång. 
Utgångspunkter är litteratur och teorier som presenterats i uppsatsen.   
 
9.1 Besvarande av frågeställningarna 
 
Syftet med min studie var att undersöka Kulturförmedlarnas åsikter om barnkultur inom 
nordöstra Skånes region. Det var min ambition att få en inblick i hur deras arbetssituation ser 
ut. Ytterligare aspekter som jag var intresserad av att undersöka var hur Kulturförmedlare ser 
på det existerande utbudet, vilka samarbetspartners som finns och vilken kultur de erbjuder 
barn och unga inom kommunen på sin fritid samt om de ansvariga är lyhörda för eventuella 
önskemål från barn, unga och föräldrar.  
 
Jag ville med uppsatsens syfte försöka beskriva och skapa en bild av hur dagssituationen för 
de ansvariga Kulturförmedlare ser ut. Jag ville även i försöka att se de möjligheter som finns 
med deras arbete. Med utgångspunkt i mitt syfte och problemformulering presenterad i avsnitt 
2 ställde jag mig följande frågor: 
 
• Vilken sorts kultur erbjuds barn och unga på sin fritid? 

 
• Kan barn och unga påverka kulturen i den undersökta regionen och lyssnar 

Kulturförmedlare på barnens idéer? 
 

• På vilka sätt informeras barn och unga i den undersökta regionen om kommande 
kulturevenemang? 

 
9.1.1 Vilken sorts kultur erbjuds barn och unga på deras fritid? 
 
Det verkar finnas ett outtalat intresse för kultur bland barn och unga i Sverige, tyvärr är det 
långt från alla barn som deltar i kulturaktiviteter på sin fritid. Många sysslar visserligen med 
någon form av aktivitet på sin fritid t.ex. sport, gå på teater, spelar instrument mm Enligt 
Bourdieu är både bildning och kultur viktiga delar i människans utveckling. Jag anser att  
sociala förhållandena här spelar en stor roll för barnens fritidsintressen, då en stor del av deras 
åsikter också påverkas människor i deras omgivning. Trots att kultur marknadsförs genom 
flera kanaler och att barn och unga har en egen vilja är det är det högst troligt att barnens 
intresse påverkas av en äldre generation. Det är även troligt att de påverkas av grupptryck och 
normer i samhället. 
 
Att erbjuda kultur till alla kan därför vara svårt. Frågan är om barn och unga verkligen inte vet 
vilken typ av kultur de vill ha, eller om de inte är intresserade bara för att det heter kultur. Kan 
det även vara så att deras eget ointresse av kultur främst beror på deras egna uppfattningar och 
erfarenheter? En annan anledning kan vara att de inte har fått en tydlig definition av begreppet 
kultur presenterat för sig. Samtidigt kan det vara svårt att presentera ett begrepp som kultur 
eftersom begreppet är brett och innehåller många olika betydelser. Dessutom är en mer 
specifik definiering av begreppet omöjligt då det kan falla in under så många områden. Det 
bästa vore att hålla diskussionen om begreppet levande, genom att diskutera kulturbegreppet 
är det lättare att lyfta fram och vara mer specifik. I arbetet med att erbjuda varierad kultur till 
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barn och unga finns flera samarbetspartners. En är skolan där undervisning ska bidra till en 
bred bildning. Samtidigt arbetar Kulturförmedlare inom kommunen för att nå så många som 
möjligt och samtidigt erbjuda flera alternativa kulturutbud. Ett exempel är en av kommunerna 
som anordnar en årlig festival. Att kommunerna erbjuder kulturevenemang på flera nivåer 
ökar möjligheten för att många fler ska få ta del av varierad kultur.120 Givetvis kan 
kommunerna inte möta allas önskemål. Däremot tror jag att det är mycket viktigt att låta barn 
veta att de kan påverka, och att som vuxen påverka dem till att lämna förslag. Det är även 
viktigt att de får respons på förslagen. Tyvärr är det inte alla bibliotek och kulturförmedlare 
som uppmanar sina unga besökare att lämna förslag till kultur. Cajsa Mitchell anser att kultur 
är en demokratisk rättighet, och att alla bör få tillgång till den egna kulturen och traditionerna 
i sitt egna samhälle. Ingen föds med denna kunskap. Det är den vuxna generationens uppgift 
att förmedla den till barnen.121 Detta är ett av några viktiga steg i att nå barn och unga för att 
ge dem verktyg så att de kan röra sig inom kulturvärlden. 
 
9.1.2 Kan barnen påverka kulturen i den undersökta regionen och lyssnar 
Kulturförmedlarna på barnens idéer? 
 
Enligt lag, har alla invånare inom i Sverige rätt och möjlighet att delta i kulturella aktiviteter. 
Detta är något som framgår i politiska skrifter både globalt, nationellt och regionalt. Ett 
exempel är bibliotekslagen där det står ”§ 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och 
andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till 
läsning.”122 Jag anser att detta är aspekter som bidrar till ett bildande och till en utveckling av 
den som utövar kulturen. Dessa faktorer kan på sikt ses som kulturella vinster för en individ. 
Bourdieu talar här om det kulturella kapitalet (bildning och utbildning) som ger direkta 
vinster, främst inom skola och bildning.123 Detta innebär att barn och unga får en bredare 
allmänbildning och kan få lättare att utvecklas i samhället. Mitchell anser att alla människor 
har ett grundläggande behov av mat, sömn, bildning och kultur. Med hjälp av kulturen kan vi 
förstå och hantera världen men också påverka och förändra vår livssituation.124  
 
I min undersökning framgår det att Kulturförmedlare strävar efter att kunna erbjuda ett 
varierat utbud av kultur. De säger sig även vara lyhörda för barns och ungas önskemål och 
förslag. De barn och unga som bor i kommunen säger sig vara nöjda med utbudet och de 
tycker att kommunerna erbjuder den typ av kultur som de vill ha. Trots detta anser 
Kulturförmedlare att det finns mer att göra för att fullt ut kunna tillgodose allas behov. Flera 
Kulturförmedlare uppger i enkäten riktade till dem att de informerar barn och unga om kultur 
genom bland annat skolan. De informerar också var barn och unga kan påverka kulturutbudet 
på sin fritid, ex lämna förslag på böcker på biblioteket eller andra aktiviteter som de är 
intresserade av.125 Ett problem är att förmedlarna anser att deras resurser är långt från 
tillräckliga för att kunna nå alla barn. Vid vissa mer attraktiva evenemang där det finns ett 
högt deltagande kan det t.o.m. vara svårt att få platserna att räcka till. En del kommuner 
tvingas neka platser till barn och unga, eller bortprioritera vissa inför ett kulturevenemang. 
Detta innebär att de ansvariga inte uppfyller kraven vare sig från samhället eller från politiska 

                                                 
120 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
121 Mitchell, Cajsa (1989) Att tända en eld: Om kulturens betydelse för barnsutveckling, s. 11,ff 
122 Bibliotekslagen (SFS 2004:1261, med tillägg ) 
123 Bourdieu, P (1997), s. 23, 67-73 
124 Mitchell, Cajsa (1989) Att tända en eld: Om kulturens betydelse för barnsutveckling, s. 11,ff 
125 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
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styrdokument. Detta har bidragit till att några kommuner är tvingade att ta inträde till 
kulturella aktiviteter. En avgift de försöker hålla så låg som möjligt.  
 
För att kunna nå alla och vara lyhörda för barns och ungas önskemål är Kulturförmedlare 
beroende av flera kommunala och regionala samarbetsgrupper. Där är skolan en viktig grupp 
och tillsammans med Kulturförmedlare når de fler barn och öppnar upp för möjligheten med 
kultur för alla. Framförallt kostar den kultur som skolan står för inget för barnen och ingen 
blir bortprioriterad. En annan viktig grupp för Kulturförmedlare är biblioteket då det ofta 
förekommer kulturaktiviteter i anslutning till biblioteket till låg eller ingen kostnad.  
 
Aktionsgruppen för barnkultur har som tidigare nämnts forskat kring barns och ungas 
kulturutbud. I sin rapport lämnar de förslag, på hur barnkulturarbetet kan bli bättre och hur 
Kulturförmedlare kan nå fler individer inom de olika kommunerna.126 Barn och unga ska 
kunna påverka utbudet. Det framkommer i både lagar, riktlinjer och i verksamhetsrapporter. 
Barn och unga är också till viss del intresserade av att påverka utbudet och att lyfta fram 
aktiviteter som intresserar dem. Det stora problemet är som jag ser det resurserna. 
Kulturförmedlare har varken tid eller ekonomi att informera om valmöjligheterna bland 
kulturutbudet eller att de unga faktiskt kan påverka. Däremot finns ändå möjlighet till att 
påverka utbudet och flera av Kulturförmedlarna angav i sin enkät att de den senaste tiden 
realiserat flera förslag från barn och unga ex, bokprat, boksamtal, föreställningar från 
musikskolan mm.127 Trots detta är långt från alla medvetna om att de kan påverka utbudet, 
därför är det mest troligt att de som vill påverka främst gör det genom att lämna förslag på 
litteratur eller andra medier på det lokala biblioteket. 
 
9.1.3 Hur informeras barnen i den undersökta regionen om kommande kulturevenemang? 
 
Cajsa Mitchell påpekar att barn och unga har olika förutsättningar till kultur beroende på var 
familjen bor då utbudet kan variera mellan olika kommuner. Ska barnen bli intresserade av 
kultur är det en fördel att de tidigt kommer i kontakt med kulturella aktiviteter. Utifrån 
undersökningen framgick det att de flesta barn och unga får veta vilka kulturaktiviteter som 
finns inom kommunen genom främst skolan men även genom dagstidningar, affischer, 
reklamblad, biblioteket, Internet mm. Det är tydligt att marknadsföringen av kultur mot barn 
och unga fungerar.128 De är medvetna om att kulturen finns och var den finns. I vissa fall är 
det även barnens föräldrar och vänner som informerar om kulturutbudet. I undersökningen 
framgick även att en stor del av de kulturrelaterade aktiviteterna sker på eller i anslutning till 
bibliotek eller skola. Mitchell anser att nå alla barn kan vara svårt, men att väcka intresserade 
och berörda är svårare. Därför är det viktigt att den kultur som presenteras är relevant och 
meningsfullt. Upplevelsen ska inte vara en läxa med facit som kräver korrekt avskrivning 
eller tolkning. Barnens upplevelser ska vara privata och unika.129   
 
I nordöstra Skåne finns ett varierat utbud, framförallt i de större städerna dit invånarna med 
lätthet kan ta sig med bil, tåg eller buss. Ungdomar med intresse för kultur, som har 
ekonomiska resurser och kan med lätthet få tillgänglighet till ett bredare kulturutbud i de 
större städerna. De söker upp det utbud som de tycker är intressant och tar på så sätt en aktiv 
del i sitt kulturbehov. Och där skapas även en grupptillhörighet. Bourdieu anser att det sociala 
kapitalet innebär en viss form av förbindelser ex. mellan familj, vänner och kollegor. Här 
                                                 
126 Aktionsgruppen för barnkultur (2006) SOU 2006:45, s. 93 ff. 
127 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
128 Enkät: Kulturförmedlare i nordöstra Skåne 
129 Aktionsgruppen för barnkultur. (2006) SOU 2006:45, s. 188, 221-223 
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skapas en forma av grupptillhörighet som är central för att det sociala kapitalet ska fungera. I 
denna samhörighet finns även nätverk av gemensamma intressen, skolor mm.130 Detta innebär 
att vänner kan påverka varandra till att delta i olika kulturevenemang.  
 
Kulturförmedlare som deltog i min undersökning uppger att de strävar efter att erbjuda ett 
brett utbud. Tyvärr är inte resurserna alltid tillräckliga vilket bidrar till nedskärning och 
bortprioriteringar. Kulturförmedlare är därför beroende av flera samarbetspartners och 
nätverk. Några av dem som presenteras i uppsatsen är: skola, bibliotek, Statens Kulturråd, 
barnkulturgrupper, Kultur Skåne och framförallt barnens föräldrar. Dessa är faktorer som 
bidrar till att man kan nå fler barn och unga samt väcka ett intresse hos dem för kultur. Det 
krävs även från ansvarigas sida en medvetenhet om kostnaderna, och lyhördhet för intresse 
hos familjerna som vill delta i kulturaktiviteter med sina barn.  
 
9.2 Slutsatser 
 
I uppsatsen har jag fört argumentet om att varierad kultur ger vinster för deltagaren, något 
som jag håller fast vid. Detta är även argument som förs av Mitchell och Bourdieu. När jag 
närmade mig slutet av min uppsats blev det allt tydligare att det finns viktiga förutsättningar 
för kulturutövande. Givetvis måste det finnas engagerad personal både inom skolan och inom 
kulturförvaltningen. Det är också en fördel om det finns ett gott samarbete mellan dessa. 
Utöver detta är det framför allt fyra punkter som jag anser vara viktiga för kulturförmedlande 
till barn och unga. Dessa är Intresse, Ekonomi, Utbud och Tillgänglighet.  
 
1) Intresse: Intresset är den viktigaste faktorn för att barn och unga ska delta aktivt i kulturella 
aktiviteter. En fördel är om detta intresse även finns hos föräldrarna, som då kan påverka 
barnen till ett deltagande. Detta bidrar även till en relation med kultur. Har inte föräldrarna ett 
intresse för kultur ska barnen ändå (om intresset finns) kunna få sitt kulturbehov tillgodosett. 
En viktig fördel är barnets/ungdomens umgängeskrets. Enligt Bourdieu så befinner sig alla i 
det sociala rummet. I det sociala rummet har vi alla olika platser beroende på våra olika 
förutsättningar. Exempel på dessa är pengar, familjstatus, tidigare kunskap om ämnet mm. 
Alla strävar efter att bli accepterade inom det sociala rummet. Har vännerna till 
barnet/ungdomen ett kulturellt intresse och ett kulturellt behov så påverkar de sina vänner till 
samma behov. 

  
2) Ekonomi: Ekonomifaktorn är väsentlig för både Kulturförmedlare och familjerna (barn och 
föräldrar). Kulturförmedlarna strävar efter att få tillräckligt med resurser och tid att nå så 
många som möjligt och erbjuda ett utbud som tilltalar den breda massan. För barn och unga 
handlar det om att ha råd att delta i den kultur som erbjuds och att det som erbjuds är gratis. 
Även om mycket av den kultur som erbjuds är gratis finns det utbud som är avgiftsbelagd. I 
vissa fall handlar avgiften bara om en materialkostnad. Trots detta kan det vara svårt för 
familjer med låg inkomst och/eller med flera barn att lägga pengar på kultur. Ekonomin är 
även relevant när barnen blir äldre och får ett mer utvecklat (och ibland dyrare) kulturbehov. 
De måste känna att de har råd att delta i kultur som intresserar dem, även om detta utbud finns 
i de större städerna. 
  
3) Utbud: För att väcka ett intresse för kultur måste utbudet vara varierat och intressant. Det 
måste även finnas möjlighet för barn, unga och deras föräldrar att påverka det existerande 
utbudet. Möjligheten att påverka ger en känsla av makt och delaktighet. Det kan bidra till en 
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utveckling av barn/ungas kulturbehov och av deras person. Mitchell vidare att litteratur och 
kultur ska anpassas till barn och unga utan att göra den förenklad. Barnen bör därför erbjudas 
en förförståelse inför kommande kulturupplevelser. Det är även en god ide att vuxna delar 
kulturupplevelserna med de yngre barnen så att barnen kan få hjälp att förstå och bearbeta 
sina intryck efter upplevelsen.131  
 
4) Tillgänglighet: Kultur måste finnas tillgänglig i närheten av barn och unga och erbjudas 
både i skolan och på barns och ungas fritid. Framförallt på tider då barn och unga kan ta del 
av utbudet. Enligt enkätundersökningen riktad mot barn och unga (som inte redovisats på 
grund av för få deltagare) är många beroende av sina föräldrar för att både ta sig till och för att 
betala för kulturevenemangen.  
 
Detta innebär att kultur också erbjudas på varierade tider och platser inom kommunen för att 
kunna nå så många som möjligt. Kultur ska vara tillgängligt när intresset och nyfikenhet 
finns, även om detta innebär att Kulturförmedlarna måste hämta en stol extra till 
barngrupperna, sagostunder, konserten mm. När barnen/ungdomarna sen blir äldre och trygga 
i sitt kulturintresse kan de ta sig dit själva. På detta vis blir även deras förutsättningar för ett 
bredare utbud större. Mitchell framhåller hur viktig kultur är för barns och ungas utveckling. 
Detta är något som också stöds av Aktionsgruppen för barnkultur. 
 
Jag anser att möjligheten för ett kulturdeltagande kan öka för barn, unga och vuxna om de 
fyra presenterade punkterna uppfylls. Genom att det finns ett intresse, ekonomiska 
förutsättningar, ett intressant utbud och en tillgänglighet till kultur hos allmänheten vill jag 
hävda att det är mycket lättare att påverka och utveckla barns och ungas kultur intressen. 
Detta beror till stor del på att de som är intresserade själva tar reda på och söker upp det 
kulturutbud som finns. Samtidigt är det också lättare för Kulturförmedlare att nå dem som 
redan har ett intresse. Framförallt kan detta öppna en dialog mellan unga och 
Kulturförmedlare där barn och unga kan lämna önskemål och påverka kulturutbudet. Jag 
anser att Kulturförmedlare i nordöstra Skåne är öppna för att barn och unga ska kunna 
påverka kulturutbudet inom sin kommun. Det är positivt att Kulturförmedlare tar sig tid att 
lyssna på barn och unga. Detta kan ses som ett stort steg när det gäller att öka kulturintresset 
bland barn och unga.  
 
9.3 Slutdiskussion 
Rätten till kultur framkommer i flera politiska styrdokument och i undersökningar utförda om 
barn, unga och kultur i Sverige. Till exempel framgår det genom bibliotekslagen att alla har 
rätt till kultur och i barnkonventionen § 31a står det att: ”Konventionsstaterna erkänner 
barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att 
fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”132  
 
I dag kan kultur ses som ett privilegium för dem som är intresserade eller för de om har en 
familj med intresse för kultur. De som inte lär sig uppskatta varierad kultur har svårare att röra 
sig inom fält som i samhället kan klassas som bildat. Även om barn och unga väljer 
sportaktiviteter på sin fritid till exempel fotboll, så anser jag att det inte betyder att det är en 
dålig form av kultur. Frågan är om alla barn och unga får den kultur som de vill ha och 
behöver för att kunna utvecklas. Om kommunerna lyckas möta allas behov vem ska då betala 
notan? Som dagsläget ser ut idag är flera av kommunerna tvingade att prioritera bort visst 
                                                 
131 Mitchell, C (1989), s. 14 ff. 
132 FN:s konvention (1993:335) 



 51

utbud. Med det betyder inte att de prioriterar bort något av barnen. Borde det inte då föras in 
tydligare definitioner på begreppet i politiska dokument rörande barns och ungas kultur? 
Kommunerna strävar efter att alla ska vara välkomna och alla ska få samma rätt till att delta i 
den kultur som erbjuds. Frågan är om barn och unga verkligen inte vet vilken typ av kultur de 
vill ha eller om de bara är bekväma. Deras osäkerhet kan bero på att de inte är säkra på 
begreppet kultur som kan upplevas som en aning diffust. Om vuxna inte har en tydlig 
definition på ordet kultur kan vi inte förvänta oss att barn och unga ska förstå dess betydelse. 
Enligt den enkätundersökningen riktad mot barn och som inte redovisats på grund av för få 
deltagare, anser de flesta barn och unga att det erbjuds intressanta kulturella aktiviteter på 
deras fritid. Detta betyder inte att de vill delta. Däremot visar det på att det finns ett intresse 
för kulturaktiviteter.  
 
Barnsmedvetande och behov av kultur påverkas av att föräldrarna har ett intresse. Om någon 
inom familjen har ett intresse, skjutsar eller till och med informerar om var kultur finns så kan 
det ge det barnet ett ökat intresse och förståelse för kultur. Även om en förälder inte skjutsar 
sitt barn till kulturella evenemang så är deras intresse och stöd ändå viktigt, bland annat 
gällande de ekonomiska aspekterna. I nordöstra Skåne finns god tillgänglighet för kultur 
framförallt i de närmaste stora städerna Malmö och Köpenhamn. Där är utbudet mycket rikare 
och det är lätt för barn och unga att själva ta sig dit med hjälp av buss, tåg eller bil. Något som 
kan ses som en fördel för de barn boende i större städer. 
 
Samtidskulturforskare menar att det viktigaste inom alla slags kulturer är identitetsskapandet. 
Identitet, tillhörighet och mening är något individen måste skapa själv. Identitetsskapande har 
med hjälp av olika former av kulturer blivit viktigt för alla. Tidigare forskning hade fokus på 
små, avgränsande subkulturer. Idag har forskningen fokus på populärkulturella tendenser i 
samhället.133 Samtidigt är en intressant aspekt att många vill efterlikna sina idoler så mycket 
de kan. Kändisar som ständigt reser på lyxsemester, festar och i vissa fall tar droger skapar en 
glamorös bild av livet som många vill ha. Om tidningarna istället fokuserar sig på den kultur 
som kändisarna intresserar sig för kanske kultur väckt en nyfikenhet hos deras unga fans. 
Detta kan bidra till att fler barn och unga provar på flera delar inom kulturutbudet och de kan 
på så sätt hitta något som tilltalar dem. 
 
Kommersiell kultur kan hålla hög kvalité och vara riktade till barn. De fokuserar inte i första 
hand på barnets fostran, bildning och demokratiska utveckling, de försöker tjäna pengar på 
dem. Mycket i media uppmuntrar okritisk individualism, konsumism, ytlighet och blind 
förströelse istället för bildning och genuin mångfald. Passiv konsumtion istället för socialt 
engagemang.134 Bourdieu skriver i sin bok Om televisionen hur kommersiell kultur inte ger 
upphov till den tankeverksamhet och bildning som finkultur gör. Han har trots detta en 
förhoppning om att mediet ska förlora sin makt över människan.   
 
Bourdieu har rätt i sina argument om att vi föds in i olika förutsättningar. Det spelar en stor 
roll vilken ens familj är, om föräldrarna har en utbildning eller ett intresse för kultur. Alla i 
Sverige har idag rätt till en högre utbildning och att gå i den skola de vill, så länge de är redo 
att arbeta för det. Det borde även innebära en möjlighet att förstå, och uppskatta kultur vilket 
kan bidra till en mer bildad människa. Barn uppfattar saker utifrån sin fantasi, sina 
erfarenheter och sin världsuppfattning. Kultur måste därför vara en självklar del i deras 
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dagliga liv. Det viktigaste är anser jag att kulturen inte görs till något konstigt eller onåbart. 
Alla ska vara välkomna, oberoende av ålder, bildning eller resurser.135 
 
All form av kultur bör långsiktigt ha något värde, generera någon form av känsla till deltagare 
och beskådare men framförallt skapa en känsla av gemenskap. Alla, både barn och vuxna, har 
rätt till så kallad förströelse, utan att någon ställer krav på dem. Eftersom de kommersiella 
krafterna är så starka är det lätt för barn och unga att ta till sig och upptäcka förströelse via 
reklam och marknadsföring. Den når alla oavsett var barnet eller ungdomen bor. Den smalare 
kulturen har inte alltid samma möjlighet till marknadsföring utan det krävs att barnet själv 
söker upp och tar kontakt med kulturen där den finns, t.ex. genom bibliotek, museer, dans och 
musikgrupper. Det krävs ett intresse från de vuxna i barnets närvaro för att påverka och hålla 
intresset vid liv. Intresset för kultur är högst individuellt, och det är dessa intressen och 
egenskaper som bidrar till en utveckling av individer. 
 
 I dagens samhälle finns flera tendenser och mängder av utbud. I vårt massmediesamhälle är 
det inte alltid en självklarhet för barn och unga att välja en smalare kultur när andra mer 
lättillgänglig utbud erbjuds. Jag har genom denna undersökning fått en förnyad syn på 
barnkultur och en intressant inblick i Kulturförmedlares kulturarbete. Dessa är aspekter som 
jag tar med mig i mitt framtida yrke som bibliotekarie.  
 
För att ytterligare belysa problematiken med hur barn har möjlighet att delta i det kulturella 
utbud som finns föreslår jag därför att en undersökning genomförs (inom en specifik region) 
med inriktning på samarbetet mellan kulturförmedlare, bibliotek och skola rörande kultur 
riktat till barn och unga samt hur samarbetet mellan dessa organisationer förs för att utveckla 
kultur för barn och unga. 
 
Jag föreslår vidare att den av mig ursprungligen planerade, men sedan ej genomförda, 
underökningen rörande barns och ungas tankar kring kultur genomförs. Ett intressant aspekt 
vore att se den genomförd utifrån de frågeställningar som presenterats i denna uppsats. 
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10. Sammanfattning 
 
I föreliggande studie har jag undersökt Kulturförmedlarnas åsikter om barnkultur för barn och 
unga inom nordöstra Skånes region. Min ambition var att få en inblick i hur deras 
arbetssituation ser ut. Ytterligare aspekter som intresserade mig var hur Kulturförmedlare ser 
på det existerande utbudet, vilka samarbetspartners som finns och vilken kultur de erbjuder 
barn och unga inom kommunen på deras fritid, samt om de ansvariga är lyhörda för 
eventuella önskemål från barn, unga och föräldrar.  
 
För att besvara min uppsats syfte har jag skapat mig en bild av hur dagssituationen för de 
ansvariga Kulturförmedlarna ser ut, samt försöka att se vilka möjligheter som finns med deras 
arbete. Med utgångspunkt i detta syfte och i min problemformulering så ställde jag mig 
följande frågor: 
 
• Vilken sorts kultur erbjuds barn och unga på sin fritid? 

 
• Kan barn och unga påverka kulturen i den undersökta regionen och lyssnar 

Kulturförmedlare på barnens idéer? 
 

• På vilka sätt informeras barn och unga i den undersökta regionen om kommande 
kulturevenemang? 

 
För att få fram resultatet i min studie valde jag att arbeta med kvalitativa studier eftersom jag 
främst anser att de passar in på mina studier.  
 
Från början hade jag även tänkt rikta min undersökning mot kulturförmedlare samt barn och 
unga inom regionen Skåne nordost men på grund av för få deltagare bland barnen valde jag 
bort den delen och studien riktades istället endast mot Kulturförmedlare. Jag har ändå tittat på 
dessa barns svar och i en del fall kommenterat dem i uppsats. 
 
I undersökningen deltog 6 Kulturförmedlare, en från varje kommun. Enkäterna utformades 
genom diskussion på seminarier och genom möten med handledare. Jag ringde runt till 
kommunerna och presenterade mig och min undersökning samt frågade om de var 
intresserade av att dela i undersökningen. När jag skickade ut enkäterna använde jag mig av 
webbprogrammet Query och Report.  
 
För den teoretiska utgångspunkten har jag använt den franske teoretikern Pierre Bourdieu som 
är klassisk sociolog. Jag har sett Bourdieus teorier som relevanta för mina studier då hans 
forskning bygger på undersökningar om människor och kultur. Jag har även använt mig av 
Cajsa Mitchells, åsikter om kulturens betydelse för barns utveckling  
 
Förutom metod och teoretiska utgångspunkter har jag även samlat material från olika grupper 
som forskar om barnkultur. Jag har även använt mig av politiska styrdokument när jag arbetat 
och diskuterat resultatet från min undersökning.   
 
Kultur borde vara en rättighet för alla barn och unga. Tyvärr är det inte så verkligheten ser ut. 
Mycket av det beror på intressen, utbud, familj och ekonomi. En fördel i samhället är att 
biblioteket erbjuder mycket kultur till barn och unga i form av olika medier, böcker mm. 
Barns deltagande i kultur ska vara en rättighet: De ska även vara medvetna om och att de har 
möjlighet att påverka utbudet. Resultatet från undersökningen visar att långt från alla väljer att 
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bidra med idéer till kulturutbudet och därigenom får de ingen möjlighet att påverka utbudet. 
Det visade sig även att det finns en skillnad mellan de barn och unga som har ett intresse och 
de som inte har ett. Det ska även finnas ett tilltalande utbud tillgängligt på varierade tider och 
till en låg kostnad för barn och unga.  
 
Kulturförmedlare inom regionen försöker att nå så många som möjligt med de resurser som 
de har. I det arbetet har de hjälp av flera samarbetspartners. De främsta är biblioteket, 
barngrupper och skolan. Tillsammans förmedlar de ett varierat utbud av kultur inom regionen.  
Detta bidrar till att barn och unga får möjligheter att delta i aktiviteter både i skolan och på 
deras fritid. Dessa samarbeten anser jag spelar en stor roll i strävan efter att förmedla varierad 
kultur till barn och unga. Med dagens varierade utbud kommer framtidens barn aldrig att ha 
en avsaknad av kultur, framförallt gäller det den mer lättsmälta kulturen. Därför är det viktigt 
att fortsätta erbjuda alternativa och varierade utbud. Förhoppningsvis kommer rättigheterna 
för varierad kultur även att finnas för framtidens barn och unga.  
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Bilaga: 
 
Här presenterar jag webbenkäten riktad mot kulturförmedlare i nordöstra Skåne i sin helhet. 
Under arbetets gång har jag genomfört några förändringar från min ursprungliga idé. 
Undersökningen riktad mot barn och unga utfördes inte heller genom webb - programmet 
Query & Report. Den utfördes genom enkätintervjuer ute i kommunerna. Tyvärr blev det för 
få deltagare och därför har resultatet från den undersökningen inte redovisats i uppsatsen utan 
endast nämnts vid enstaka tillfällen. Tillföljd av detta har fokus och syfte i uppsatsen ändrats. 
Detta innebär även att följbrevet inte länge stämmer in med uppsatsens slutresultat. Trots 
detta anser jag att jag lyckas leva upp till mitt nya syfte och besvara mina frågeställningar. 
 
Kulturförmedlare i Nordöstra Skåne 
 
Hej! 
  
Mitt namn är Emma Svensson, och jag går sista terminen på programmet för biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Växjö universitet. Denna termin ska vi skriva en magisteruppsats 
och jag har valt att skriva om vilken rätt till kultur barn och unga har inom Skånes nordöstra 
region. Med barn och unga menar jag åldrarna 0 – 18 år och med kultur menar jag; litteratur, 
musik, dans, konst och film. 
  
Min undersökning består av webbaserade enkäter och jag använder mig av programmet Query 
& Report. Jag skickar enkäter till kulturförmedlare inom kommunen och till elever på utvalda 
högstadieskolor. Syftet är att se vilket kulturutbud som ges och vilken åsikt unga har om 
kultur och om den kultur som erbjuds dem. Eftersom jag gör undersökningar inom alla 7 
kommunerna i regionen är din medverkan mycket viktig.   
 
Jag vill i min undersökning se om kulturutbudet skiljer sig beroende på var barn och unga bor 
och hoppas därför att ni inte vill att era kommuner är anonyma i undersökningen. I uppsatsen 
kommer de olika kommunerna att avidentifieras. Som tack erbjuder jag er att ta del av 
uppsatsen när den är färdig.  
  
Har ni några frågor angående enkäten eller något annat som rör min uppsats får ni gärna 
kontakta mig. maila@hotmail.com eller på mobil: 070X XX XX XX 
  
Vänligen besvara enkäten senast den 28 Mars 2007 
  
Tack på förhand för att ni tog er tid! 
  
Med vänliga hälsningar Emma Svenson 
 
 Jag undersöker hur kulturutbudet för barn och unga inom Skånes nordöstra region ser ut och 
om kulturutbudet skiljer sig beroende på var inom regionen barnen bor.  
Min undersökning består av webbaserade enkäter och jag använder mig av programmet
Query & Report. Var snäll och besvara enkäten senast den 28/3. 
  
Tack på förhand för er tid och för ert intresse. 
  
Med vänliga hälsningar Emma Svensson 
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1 Ange din kommun  
  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 Bromölla  1 16.7
2 Hässleholm  1 16.7
3 Hörby  0 0.0
4 Kristianstad  1 16.7
5 Osby  1 16.7
6 Perstorp  1 16.7
7 Östra Göinge  1 16.7
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0  
 

2 Ange din utbildning  
  

LärarutbildningRektorsutbildning   
Kulturvetarlinjen, 160 p   
Bibliotekarie, 3 barns mor, lantbrukare Andra saker än bibliotekarie har vi mycket nytta av.   
Motsvarande Kulturvetarutbildning.   
Högskoleutbildning. Bebyggelseantikvarie. Konstvetenskap. Praktisk svenska   
Ingen   
 
  

 

3 Vad har du arbetat med tidigare?  

Lärare 
Rektor   
Kultursekreterare i Lund 
Arrangemangskoordinator, Dunkers Kulturhus   
Finns inget tidigare, bestämde mig i 6:e klass för att bli bibliotekarie. Kri Höör Hlm   
Museilärare vid:  
Västra Norrlands Länsmuseum. 
Nationalmuseum - kungliga porträttsamlingen, Gripsholmsslott. 
Riksantikvarieämbetet Glimmingehus.  
 
Turismnäringen/affärsresebranschen - incoming: Arrangör av affärsresor/ konferenser upplägg av 
researrangemang.  
 
Praktik Länsstyrelsen Skåne - Kulturmiljöfunktion - Kyrkoantikvarie 
Praktik Pressavdelning Titanic Exhibition Gmbh - Hamburg Tyskland.  
 
   
Bebyggelseantikvarie, kultursekreterare, teaterproducent, förvaltningschef,   
Fotograf, marknadassisten, Marknadsförare, producent   
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4 Anser du att ni arbetar efter barnkonventionens regler och förordningar?  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 JA  6 100.0
2 NEJ  0 0.0
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0  

 

5 (Om JA) På vilket sätt arbetar ni efter barnkonventionens regler och förordningar?  
  

Försöker i möjligaste mån tänka i linje med barnkonventionens krav.   
Att barn/unga skall ha rätt till kultur av olika slag.   
Medvetet att barnen är framtiden, barn har också rättigheter men behöver också med vuxnas hjälp skydd. Social 
trygghet viktig    
Nätverk genom UKNO gruppen gällande barn-ungdomskultur frågor. 
 
Lokal barn-ungdomskulturgrupp som arbetar med att utveckla verksamheten inom kommunen.    
Finns hela tiden med som en basförutsättning    
 

 

6 (Om NEJ) På vilket sätt anser du att ni inte uppfyller barnkonventionens regler och 
förordningar?  
  

 

7 Har ni på förvaltningen någon arbetsdefinition på vad som är kultur? Hur lyder den i så 
fall?  
  

Nej   
Nej   
Kultur ska vara grädde I moset inte grädde PÅ moset. Inte en lösryckt föreställning som barnen kommer till utan 
förarbete och uppföljning.   
Vi har ett barn och ungdomspolitisk program som utgår från FN´s barnkonvention. 
Samt kulturplan.    
Ingen tydlig definition. Försöker bredda kulturbegreppet till mer än de traditionella kulturområdena   
  

  

 

 
8 Finns det en organiserad barnkulturgrupp inom kommunen?  
  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 JA  5 83.3
2 NEJ  1 16.7
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0 
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9 (Om JA) Vilket är gruppens syfte, vilka representeras i gruppen? 
  

Verksamheten från förskola till och med årskurs 9   
Syfte: Att samordna informera och medbestämma. 
Representanter: Ombud från skola och förskola samt studieförbund.   
För skolan finns 1 grupp som arbetar sporadiskt just nu. Man försöker ge 2:e 4:e 7:e klassare teater. Jag är 
med som observatör och hjälp. För barn 0-5 år har jag en kulturpott. Här samarbetar jag med den fantastiska 
kulturgruppen som BUN anställt till förskolorna.   
Skola, det fria kulturlivet, hembygdsföreningar representeras i gruppen. 
Syfte att utveckla och förnya barn-ungdomskulturen i kommunen.    
Att köpa in alla föreställningar till klasserna och fördela dessa på ett rättvistsätt. Sitter även och läser igenom 
projektansökningar till olika kulturprojekt som de olika skolorna söker, och fördelar ut pengar till dessa.   
  

 

10 (Om NEJ) Anser du att ni behöver inrätta en barnkulturgrupp?  
  

Vi har flera olika nätverk och referensgrupper och anser att det faktiskt behövs flera olika grupperingar   
  

  

11 Vilket av följande utbud erbjuder ni barn och unga?  
  

  Svar Antal 
svar 

Fördelning % 

1 Dans   6 100.0
2 Film   5 83.3

3 Litterära aktiviteter (ex bokprat, bokcirkel, 
etc.)  6 100.0

4 Musikaler  5 83.3
5 Konserter   5 83.3
6 Teater   6 100.0
7 Konstutställningar  4 66.7
8 Om annat, specificera  2 33.3 

  

 

12 Anser du att ni förmedlar varierad kultur till alla barn och unga i åldrarna 0-18 år?  
  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 JA  4 66.7
2 NEJ  2 33.3
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0  

 

13 (Om NEJ) Varför inte?  
  

Inte fullt ut. De ekonomiska förutsättningar är begränsade   
Vi har inte på långa vägar resurser att nå alla!   
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14 Anser du att ni har ett nära samarbete med skolor inom kommunen?  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 JA  6 100.0
2 NEJ  0 0.0
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0 
 
 
 

15 (Om JA) På vilket sätt har ni ett nära samarbete med skolor inom kommunen? 

 
 
 
Perstorp är en liten kommun! Förvaltningen för skola och kommun är gemensam.   
Vi har et kulturombudsforum som är nätbaserat med återkommande träffar. Det förs en livlig och öppen dialog, 
där allas röster görs hörda. Vi har gemensamt kunnat driva frågor såsom t ex inrättandet av sk kulturbussar.   
Barnbibliotekarien sitter med i kulturgrupp både för skolan och förskolan   
Osby Kultur & Bibliotek är i en stark utvecklingsfas gällande samarbete med skola och barn-
ungdomskulturgrupp.  
Alla skolbarn i kommunen får en teaterföreställning per läsår. Elevernas arbete ställs ut på bibliotek. 
Författarbesök i skolorna. 
UKM Festival för kommunens unga.    
Direktkontakt med kulturombud, regelbunden information till samtliga skolor, samarbetsprojekt med skolor som 
söker kontakt   
Vår KUB grupp som jag berättade om tidigare. Det är lärare, barnbibliotekarien och jag som är med i denna 
grupp.    
 

 
16 Samarbetar ni ekonomiskt med andra partners/kulturgivare (ex studieförbund)?  
  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 JA  6 100.0
2 NEJ  0 0.0
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0  
 

17 Vilka andra partners/kulturgivare samarbetar ni med? 
 

ABF och Studieförbundet Vuxenskolan   
ABF, Studiefrämjandet, Musik i Syd, Riksteatern Skåne, Kultur Skåne   
Studieförbundet vuxenskolan   
Osby Kultur skall erbjuda och stimulera till ett allsidigt utvecklande och spännande och gott utbud av bildning, 
olika kulturformer, eget skapande. I detta arbete samarbetar vi med kommunal förvaltningar, studieförbund och 
det fria kulturlivet på olika sätt.    
Föreningar, andra förvaltningar, lokalpress, andra kommuners kulturförvaltningar, regionala kulturinstitutioner   
Sölvesborgskommun 
Storasöder    
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18 Anser du att ni marknadsför er på ett sätt som når alla barn och unga?  
  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 JA  5 83.3
2 NEJ  1 16.7
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0  
 

19 (Om NEJ) Vilka grupper anser du att ni inte når?  
  

Vi når föräldrar i större utsträckning än barn/ungdomar själva.    
  

 

 
20 På vilket av följande sätt marknadsför ni er? (flera val är möjliga)  
 

  Svar Antal 
svar 

Fördelning % 

1 Genom skolor   6 100.0
2 Dagstidningar   3 50.0

3 Affischer på offentliga 
platser  4 66.7

4 Reklamblad   5 83.3
5 Genom biblioteket   6 100.0
6 Vi marknadsför oss inte alls  0 0.0
7 Om annat, specificera  2 33.3 

  

21 När erbjuder ni aktiviteter till barn och unga? (flera val är möjliga)  
  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 Helger   4 66.7
2 Vardagar   6 100.0
3 Förmiddagar   4 66.7
4 Middagar  0 0.0
5 Eftermiddagar  4 66.7
6 Kvällar   4 66.7
7 Om annat, specificera 1 16.7 

 
22 Var sker aktiviteterna? (flera val är möjliga)  
  

  Svar Antal 
svar 

Fördelning % 

1 På biblioteket   5 83.3

2 I lokaler i anslutning till biblioteket 
  2 33.3

3 På museerna  1 16.7
4 På skolorna  5 83.3
5 Om annat, specificera  4 66.7 
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23 Anser du att ni tillåter vuxna personer utanför kulturkansliet att påverka kulturutbudet? 
  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 JA  6 100.0
2 NEJ  0 0.0
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0  

 

24 (Om JA) På vilka sätt kan de påverka? 
  

Genom barnkulturgruppen   
Genom tips och förslag. Idéer o dyl.   
Ja bara de säger något!!!! Detta sker ju inom biblioteket. Vi har mycket samtal med låntagare om önskemål 
som sedan för det mesta köps.   
vi samarbetar med föreningar och studieförbund och det fria kulturlivet.    
genom referensgrupper med lärarrepresentanter, synpunkter från besökare   
I KUB -gruppen    

  

25 Anser du att barn och unga får vara med och påverka utbudet?  
  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 JA  5 83.3
2 NEJ  1 16.7
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0  
  
 

26 (Om JA) På vilka sätt kan de påverka?  
  

Genom det nystartade ungdomsrådet   
Genom att möta publiken och märka responsen samt med de unga föra en dialog om vad som önskas.   
Vi försöker fånga upp önskemål. Genom förmedlare. Förskollärare, kulturgruppen på förskolorna dagmammor, 
lärare.   
Deras påverkan kan bli tydligare.    
Sitter med i UKM gruppen bl.a. 
Ungdomsrådsgruppen    

  

27 Informerar ni barn och unga om att de kan påverka kulturutbudet?  
  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 
1 JA  3 50.0
2 NEJ  3 50.0
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0  
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28 (Om JA) På vilka sätt informerar ni om att de kan påverka?  
  

Hoppas detta sker inom skolan. Här har jag inte full koll. Förskolan sker också här genom förmedlare.   
Detta är en fråga vi arbetar med.    
Genom möten   
  

  

29 Informerar ni barnen om besluten som fattats utifrån deras förslag?  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 JA  1 16.7
2 NEJ  5 83.3
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0  
 

30 (Om JA) På vilka sätt informerar ni om utfallet?  
 
 

31 Vad var den senaste kulturrelaterade aktiviteten ni realiserat som resultat av förslag 
från barn eller ungdomar?  
  

Föreställningar med Musikteaterskolan från Bjärnum.   
Boksamtal för ungdomar. Bokprat. Kulturgruppen för förskolan arbetar hela tiden med kultur som huvudtema. 
UKM    

 

 
32 Anser du att ni har en tillräcklig budget att arbeta med?  
  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 JA  1 16.7
2 NEJ  5 83.3
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0 
  
 

33 Vad tvingas ni prioritera bort?  
  

VI når inte alla grupper varje år.   
Inget   
En hel del    
tillräcklig mängd föreställningar för att kunna garantera alla plats   
Mera kurser för ungdomar som inte skulle behöva kosta så mycket för ungdomarna    

 
 
 

 

34 Tar ni inträden vid något eller några tillfällen?  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 JA  4 66.7
2 NEJ  2 33.3
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0  
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35 (Om JA) Vilka faktorer finns med när ni sätter avgifter på kulturaktiviteterna?  
  

Att alla skall ha råd att gå på våra familjeföreställningar. Alla våra skolföreställningar är gratis.   
kostnaden för aktiviteten.    
kurser är avgiftsbelagda, aktiviteter där förbrukningsmaterial ingår, föreställningar som äger rum på barnens fritid.
Alltid strävan till låga priser 
   
För att ge mer status!    
 

 
36 Har ni en övre gräns för vad kultur för barn och unga får kosta i inträde?  

  Svar Antal svar Fördelning % 
1 JA  1 16.7
2 NEJ  5 83.3
  Total: 6 100.0
Antal obesvarade: 0  
 

37 (Om JA) Hur stor är den avgiften?  
  

O kr. Det ska vara gratis så alla oavsett inkomst har samma möjlighet att få kultur 
 

38 Övrigt (något som du vill tillägga?)  
  

Vi har igen kultursekreterare i kommunen. Barn och utbildningsförvaltningen har satt till 3 tjänster till en 
kulturgrupp för förskolorna i kommunen (unikt i Sverige) De ska med olika kulturaktiviteter arbeta regelbundet 
med barnen då den ordinarie personalen kan göra sin planering och fortbildning. Här kommer jag som 
barnbibliotekarie in och samarbetar kring böcker och boktema med kulturgruppen.   
Svårt att besvara formuläret då många frågor var ja och nej relaterade. Frågorna som ställs är av karaktären 
utvecklingsfrågor.  
Lycka till med uppsatsen.    
Jag svarade inte bara utifrån min verksamhet utan också vad jag vet om annat utbud i Kristianstad.    

 
 
 


