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Abstrakt 

I den här undersökningen har jag ställt två frågor; Vilka möjligheter anser elever i 

små/mellanstora städer på inriktningen bild och form/estetik och media att de har att 

producera och konsumera visuell konst och kultur? Vad ser de för möjligheter/begränsningar 

om de vill fortsätta att utbilda sig eller jobba med visuellt skapande efter gymnasiet? 

Syftet har varit att få kunskap om hur närmiljön och framtidsutsikterna begränsar eller 

möjliggör bild-elevers skapande och deras syn på fortsatt arbete inom visuellt skapande efter 

gymnasiet. Även att få kunskap om hur elever kan motiveras i bildämnet och se möjligheter 

med ett ämne som ofta marginaliseras både i och utanför skolan. 

Empirin har bestått av svar på ett frågeformulär, fotografier deltagare har tagit, en 

gruppintervju och dokument från Kiruna kommun. Deltagarna är gymnasieelever på estetiska 

programmet på fyra olika skolor i Norrland. Materialet bearbetas i den här uppsatsen med 

hjälp av sociologen Pierre Bourdieus teorier och i en konstnärlig undersökning som resulterat 

i en gestaltning som ställdes ut på Konstfacks vårutställning 2017. Gestaltningen är en 

sammanställning av delar i empirin som fått form av en miniatyrstad byggd efter mina 

informanters fotografier tillsammans med citat från deras texter. Staden har placerats på en 

två meter hög cylinderform med en belyst snurrande cylinder inuti där man kan se citat från 

deltagarna snurra förbi om man ser in i fönstren på husen.  

Resultatet av projektet visar att deltagarna upplever att det finns möjligheter att ta del av och 

att själv skapa konst men att de är för små. De upplever att de själva kan påverka utbudet av 

kultur genom att ställa ut sin egen konst och anser att det svåraste är att påverka den offentliga 

konsten som de anser vara för tråkig i dagens läge. Möjligheten att fortsätta arbeta med 

visuellt skapande efter gymnasiet anser de vara stor om de flyttar eller vidtar andra praktiska 

åtgärder. Man kan se att det finns en skillnad mellan det upplevda och faktiska utbudet och att 

det hos deltagare från samma skolor finns olika upplevelser. I slutdiskussionen tas skolans roll 

upp och vilka resurser jag anser skulle kunna utnyttjas annorlunda för att gymnasieelever ska 

uppleva möjligheterna större än de idag gör.      
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1 Inledning 

Att gå ett gymnasieprogram med inriktning på visuellt skapande t.ex. bild och form eller 

estetik och media är inte att säkra sin framtida inkomst. Det ger en möjlighet att vidareutbilda 

sig inom sitt intresseområde för att sedan vara beredd på att kämpa för sin plats på 

arbetsmarknaden. Den stora majoriteten av de yrkesverksamma finns i våra tre 

storstadsområden, Stockholm, Göteborg och Malmö, samma områden som konst och kultur-

utbudet är koncentrerat till. 

På mindre orter finns det inte samma möjligheter att ta del av eller att jobba med 

konstnärliga/skapande yrken. Jag växte själv upp i Gävle, en mellanstor stad som är präglad 

av sin historia som en stark industristad med framgångsrika idrottsföreningar. Hela vintrarna 

var idrottslektionerna öronmärkta för ishockey och bandy men under nio år i grundskolan 

minns jag bara ett besök på länsmuseet. Som ung var upplevelsen för mig att jag var tvungen 

att flytta för att få arbeta med visuellt skapande och redan till gymnasiet valde jag att söka mig 

till Uppsala där det fanns ett större utbud av skolor och program. Min syster bor fortfarande 

kvar i Gävle, jobbar som grafisk designer och är med i konst och kultur-föreningar som 

anordnar utställningar och evenemang. De möjligheterna fanns där hela tiden, men blev 

synliga för mig först i vuxen ålder när jag sedan länge flyttat därifrån. Under åren jag utbildat 

mig till lärare i Bild och Media har jag funderat mycket på hur bilden jag hade av min 

omgivning som ung påverkade mina val. Hade jag varit mer positivt inställd till min 

födelseort om jag redan som barn fått ta del av den konst och kultur som faktiskt fanns runt 

omkring mig och hur hade det varit om det funnits ett ännu större utbud?  

Med den här undersökningen vill jag ta reda hur det upplevda utbudet påverkar dagens elever 

som går estetiska programmet med inriktning bild och form eller estetik och media på mindre 

orter. Vad tycker de att det finns för fördelar och nackdelar med platserna de bor på. 

1.1 Bakgrund 

I rapporten Regional fördelning av Kulturrådets bidragsgivning 2015 kan man läsa att hälften 

av pengarna Kulturrådet fördelat 2015 gått till storstadsregionerna Västra Götaland, Skåne 

och Stockholm. Det är inte så konstigt eftersom det bor flest människor där och rapporten 

visar också att Stockholm får lägst bidrag sett till antalet invånare. Det beror dock på att man 

2015 inte räknar med de direkt statligt finansierade centrala museer och scenkonstinstitutioner 

som finns i regionen. När man 2013/2014 räknade med dem så fick enbart Stockholm 45 
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procent av pengarna.
1
 

1 februari 2016 fick 18 statliga museer fritt inträde. Kulturminister Alice Bah Kuhnke menar 

att det är naturligt att alla ska få ta del av det vi äger tillsammans, samtidigt är 14 museer 

belägna i Stockholmsområdet, och de resterande fyra ligger i Malmö, Göteborg, Karlskrona 

och Linköping.
2
 Pengar som Kulturrådet gett ut 2015 till forskning och utvecklingsinsatser 

inom kulturområdet har gått till centrala museer i Stockholm.
3
  

De här siffrorna innefattar bidrag till alla typer av konst och kultur och det är en marginell del 

av pengarna som delas ut till verksamheter som arbetar med bild och form. Större delen av de 

pengar som delas ut till sådana verksamheter går att härleda till Stockholm, Västra Götaland 

och Skåne. Per invånare får Stockholm, Västra Götaland, Kalmar och Gotland mest bidrag till 

verksamheter för bild och form 2015.
4
  

I Emma Svenssons magisteruppsatts Kultur – en förmån eller en rättighet? – 

Kulturförmedlares tankar kring kulturutbudet i nordöstra Skåne skriver hon att tillgänglighet 

är en viktig del i kulturförmedlandet till unga och att många är beroende av sina föräldrar för 

att ta del av olika kulturella evenemang utanför skolan. Ett intresse från föräldrarnas sida blir 

avgörande för i vilken grad unga tar del av kultur och speciellt på orter där barn och unga är 

beroende av t.ex. att få skjuts av vuxna.
5
  

För elever som går estetiska programmet blir tillgången till konst och kultur extra viktig, dels 

för att man skulle kunna tänka sig att de ungdomarna har ett större intresse av att ta del av 

konst men det står även i examensmålen för estetiska programmet att ”Centralt för 

utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Eleverna ska få 

möjlighet att reflektera över och öka sin förståelse av kvalitet och kommunikation genom 

diskussion om egna och andras arbeten.”
6
  

Om det är stora variationer på möjligheten att uppleva konst och kultur över landet kan man 

tänka sig att det finns olika möjligheter för programmen att uppnå examensmålen och att det 

kan uppstå svårigheter att göra utbildningen likvärdig på alla orter. 

Det finns givetvis andra sätt att uppleva konst än att fysiskt vara i samma rum som ett 

konstverk, men samtidigt finns det också en uppenbar skillnad på att se en bild av ett 

                                                           
1
 Regional fördelning av Kulturrådets bidragsgivning 2015, Statens Kulturråd, 2016 s.7 

2
 http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/fri-entre-infort-vid-18-statliga-museer/ 

3
 Regionalfördelning av Kulturrådets bidragsgivning 2015(2016) s.27 

4
 Ibid., s.24 

5
 Svensson, Emma , Kultur – en förmån eller en rättighet? – Kulturförmedlares tankar kring kulturutbudet i 

nordöstra Skåne. Magisteruppsats, Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 

Högskolan i Borås, 2008. s.49 f 
6
 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. LGY11. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, Fritzes offentliga publikationer, 2011. s.43 
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konstverk i fotografi eller film än att kunna röra sig runt det. Det finns även konst som är 

utformad för att upplevas med kroppen. Illeris skriver i Learning Bodies engaging with art: 

Staging aesthetic experiences in museum education om hur man kan få tag i nya sätt att förstå 

och lära om och av konst och samtida objekt genom att våga använda kroppen i relation till 

den, och att kroppen är delaktig i den estetiska upplevelsen i sin relation till objektet eller 

verket.
7
 Illeris, Buhl och Flensborg skriver i presentationen The danish research unit – Visual 

Culture in Education om hur man kan använda visuell kultur som ett verktyg till reflektion 

och menar att man kan använda visuell kultur för att få syn på hur den är konstruerad och 

även för att se hur de bilder man själv skapar är konstruerade. ”(…) how is my concept of 

landscape constructed, where does it come from.”
8
  

Även utbudet av kulturskola och andra gruppverksamheter är olika omfattande med varierat 

utbud över landet. Bild och form är underrepresenterat och 2005 var det bara 73 av 282 

kommunala kulturskolor som hade verksamhet i bild. I studieförbundets gruppverksamhet för 

Bild- och formkonst deltog 7264 ungdomar jämfört med 170 000 i verksamhet för musik, 

dans och dramatik. I rapporten konstateras att bild och konst genom museum och konsthallar 

håller hög kvalitet men når ut till få.
9
 Elva år senare, 2016 kommer en ny utredning om 

kulturskolan där man åter igen kan se att bild och digitalt skapande förekommer i mindre 

utsträckning än musik, dans och teater och att foto och film bara erbjuds i någon grad, vid en 

tredjedel av kulturskolorna.
10

    

Mot den bakgrunden tänker jag att det är intressant att undersöka hur unga på de orter som 

inte har samma uppenbara tillgänglighet till konst och kultur som storstäderna upplever de 

möjligheter som erbjuds dem.  

1.3 Syfte 

Syftet är att få kunskap om hur närmiljön och framtidsutsikterna begränsar eller möjliggör 

bild-elevers skapande och deras syn på fortsatt arbete inom visuellt skapande efter gymnasiet. 

Syftet är även att få kunskap om hur elever kan motiveras i bildämnet och se möjligheter med 

ett ämne som ofta marginaliseras både i och utanför skolan.  

                                                           
7
 Illeris.Helene, Learning Bodies engaging with art: Staging aesthetic experiences in museum education, 

International Journal of Education through Art, vol. 12 no.2, 2016.  
8
 Flensborg, Ingelise, Illeris, Helene, Buhl, Mie. Visual Culture in Education - The Danish Research Unit. 

Presenation, InSEA news 2004. 
9
 Tänka framåt men göra nu – så stärker vi barnkulturen. Stockholm: Kulturdepartementet, Regeringskansliet, 

Fritzes offentliga publikationer, 2006. s.190 
10

 En inkluderande kulturskola på egen grund. Stockholm: Kulturdepartementet, Regeringskansliet, Fritzes 

offentliga publikationer, 2016. s.82 
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1.4 Frågeställning 

Vilka möjligheter anser elever i små/mellanstora städer på gymnasiets inriktning bild och 

form/estetik och media att de har att producera och konsumera visuell konst och kultur? Vad 

ser de för möjligheter/begränsningar om de vill fortsätta att utbilda sig eller jobba med visuellt 

skapande efter gymnasiet?  

2 Empiri 

Empirin i den här undersökningen kommer att bestå av svar från ett frågeformulär från 

gymnasieungdomar samt bilder de fotograferat.
11

 Jag har även intervjuat två deltagare utifrån 

deras svar på frågeformuläret och bilder samt material från Kiruna kommuns hemsida.
12

 Hur 

urvalet gått till och hur jag gått till väga för att få fram och bearbeta empirin kommer jag 

beskriva närmare under rubrikerna Urval och avgränsning samt Metod som följer här nedan.  

3 Urval och avgränsning 

Jag ville få tag på deltagare till min undersökning i skolor så långt ifrån Stockholm, Göteborg 

och Malmö som möjligt. Därför valde jag att börja högt upp i landet och höra av mig till alla 

skolor i norra Norrland som har estetiskt program med inriktningen bild och form eller estetik 

och media. Det visade sig vara få skolor som hade det och det var svårt att få tag på lärare 

eftersom kontaktuppgifter inte står utskrivet på skolornas hemsidor. Eftersom det är långt och 

dyrt att åka så kunde jag inte heller åka till de skolor som svarade och presentera mig för 

eleverna och förklara vad jag ville att de skulle göra utan blev beroende av lärarna i det 

avseendet. När jag upptäckte att det var svårare än väntat så började jag höra av mig till skolor 

längre söderut. Efter mejlkorrespondens med flera lärare och lite lirkande så hade jag till slut 

16 elever som ville delta utspridda på 4 olika orter. Kiruna, Luleå och Skellefteå och Ljusdal. 

Av de 16 var det sex stycken som skickade in bilder utöver att svara på frågeformuläret. Mina 

tre informanter i Kiruna hade alla både svarat på frågeformuläret och skickat in fotografier på 

kultur och efter handledning så bestämde jag att göra gruppintervjun tillsammans med dem 

och inte åka runt till flera ställen som jag först hade tänkt. Jag hade även börjat kolla närmare 

på Kiruna kommuns hemsida och tyckte att det var intressant med vad kommunen erbjöd 

unga i relation till de svar jag fått. Kiruna har en historia av konstprojekt och delar bland 

annat ut Kiruna-stipendiet varje år samtidigt som staden har en nära relation till gruvindustrin. 

                                                           
11

 Frågeformuläret redovisas som bilaga 3. Se bilaga 1 för deltagarnas fotografier 
12

 Transkribering av den fullständiga intervjun finns i författarens ägo  
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Att stora delar av staden i skrivande stund flyttas eller rivs blev också intressant för mitt val 

att fortsätta undersökningen där. Jag beslutade därför tillsammans med min handledare att ha 

Kiruna som utgångspunkt för min undersökning.  

Det hade varit intressant att även haft deltagare från någon av storstadsområdena för att se om 

deras syn på sina möjligheter/begränsningar skulle skilja sig, men eftersom det här är en 

tidsbegränsad undersökning skulle det bli ett för stort arbete.  

4 Metod 

Jag har valt att dela in det här kapitlet i underrubriker efter de metoder jag använt; 

Frågeformulär, Foto-elicitering, Semistrukturerad gruppintervju, Dokumentanalys och 

Konstnärligt undersökande. Därefter beskriver jag under rubriken Genomförande hur jag gått 

till väga i praktiken. 

4.1 Frågeformulär  

Jag har använt mig av frågeformulär som en metod att få en överblick om hur de deltagande 

gymnasieeleverna såg på sina möjligheter/begränsningar att konsumera/producera konst och 

kultur. Formuläret bestod av nio frågor om konsumtion, produktion och framtid samt en fråga 

om huruvida de kunde tänka sig vara med i en gruppintervju. Frågeformuläret var alltså också 

ett sätt att få in deltagare till gruppintervjuer. Frågorna som ställdes i frågeformuläret finns 

som bilaga.
13

 

 

4.2 Foto-elicitering  

Jag har valt att använda mig av Foto-elicitering som metod eftersom fotografier kan få fram 

annan och ibland ytterligare svar än bara frågor och kan även få informanterna att få syn på 

nya saker i sin vardag.
14

 I den här undersökningen bad jag i samband med frågeformuläret 

mina deltagare att fotografera tre olika platser på platsen där de bor som för dem handlar om 

konst och kultur. Jag skrev att det kunde vara vad som helst, en byggnad, staty, vy, eller något 

annat visuellt. Det behövde inte vara negativt eller positivt laddat. Foto-elicitering kan vara ett 

sätt att ge informanterna makt och styrka i en undersökning där de själva får välja vad som 

ska undersökas.
15

 Fotografierna används sedan i t.ex. en intervjusituation där informanterna 

själva får berätta om bilderna de tagit. Jag valde foto-elicitering som metod för att fotografiet 

                                                           
13

 Bilaga 3 
14

 Rose, Gillian, Visual Methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials. 3. ed. Sage, 

London, 2012.s.305f 
15

 Ibid., s.306 
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blir ett sätt att konkretisera konst och kultur och för att jag tror att det aktiva valet av platser i 

närmiljön kan bredda mina informanters tankar om vad som är konst och kultur.  

 

4.3 Semistrukturerad gruppintervju 

Jag har genomfört en semistrukturerad gruppintervju med två informanter på plats i Kiruna. 

Intervjumetoden jag använde mig av var den ovan nämnda foto-eliciteringen där de fick 

berätta om sina bilder. Vi diskuterade också frågorna från frågeformuläret och deras svar på 

dem. Intervjun var alltså semistrukturerad i den bemärkelsen att jag i förväg bestämt att vi 

skulle prata om bilderna och frågorna från formuläret, men att jag var öppen för att svaren 

kunde leda till andra intressanta diskussioner.
16

 Intentionen från min sida var att få en 

fördjupad bild av de svar deltagarna tidigare lämnat i form av text och bild.  

 

4.4 Dokumentanalys  

Det har varit viktigt för mig att min undersökning ska utgå ifrån vad unga själva känner och 

vet att de har för möjligheter istället för att underöka vad det finns för faktiskt utbud av konst 

och kultur. Jag har upptäckt att det ändå har varit intressant att ta reda på vad kommunerna 

erbjuder för att sätta det i relation till det upplevda utbudet och möjligheterna. Därför har jag 

valt att undersöka vad Kiruna Kommun erbjuder unga samt vad Norrbottens län jobbar för att 

erbjuda. Jag har bara intresserat mig för Kiruna eftersom gruppintervjun genomfördes där. 

Det jag har använt mig av i intervjuerna är informationen om ”Ung Idé”, att unga kan söka 

pengar från kommunen för att genomföra projekt på sin fritid: 

 

Ung idé ska ge dig i åldern 13-20 år möjlighet att få stöd för din idé på ett 

snabbt och enkelt sätt. Du kan söka pengar för att genomföra en konsert, teater, 

utställning, projekt, film eller annat som du kan krydda er fritid med 
17

 

 

4.5 Konstnärligt undersökande  
Jag har i en konstnärlig gestaltning visuellt undersökt bilderna mina informanter tagit och de 

texter de skrivit till dem. Jag har valt ut några byggnader de valt att fotografera och byggt upp 

en stad av dem tillsammans med detaljer och hus jag själv valt ut. Allt har jag monterat på en 

ca 2 meter hög cylinderformad konstruktion som omsluter en lysande och roterande mindre 

                                                           
16 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s.234-235 
17

 http://www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/ung/Ung-ide/ 
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cylinder där jag skrivit utvalda citat från deltagarnas texter. Effekten blir att det lyser inuti 

husen och att man genom att gå nära och titta in genom husens fönster kan se texten rulla 

förbi. Metoden har här varit ett sätt att visuellt sätta ihop och förstå materialet, vad får vara 

kvar och vad väljs bort?  

Jag har i den här delen av undersökningen valt att ha ett mer personligt förhållningssätt till 

empirin och funderat mycket på mina egna erfarenheter i relation till mina informanters. På 

samma sätt som läsandet och skrivandet har fött nya idéer och tankar till det konstnärliga 

arbetet har det långsamma praktiska arbetet gett nya dimensioner till det skriftliga. Att göra 

och se och ta på, ibland i lust och andra dagar i djup frustration och smärta har tillfört sådant 

inte det skriftliga språket kan beskriva. Det har bland annat tillfört känslor, förnimmelser och 

att helt tydligt minnas precis hur det var att längta bort. 

Verket är också en metod att presentera undersökningen för en större publik på Konstfacks 

vårutställning 2017.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den konstnärliga gestaltningen på Konstfacks vårutställning 2017. 

 

                                                           
18

 Se bilaga 2 för processbilder 
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4.6 Genomförande  

På frågeformuläret som jag skickade ut till fyra skolor valde 16 gymnasielever att svara. 

Skolorna ligger i fyra små eller mellanstora orter i Norrland: Kiruna, Luleå, Skellefteå och 

Ljusdal. Eleverna som svarat går programmen Bild och Form eller Estetik och Media. 

Tillsammans med formuläret bad jag deltagarna att fotografera tre bilder på konst/kultur på 

sin bostadsort och skriva kort om bilderna. Det var sex av de som svarade på formuläret som 

också skickade bilder. Bilderna var ytterligare ett sätt att få reda på hur de såg på konst och 

kultur i sin hemstad men ligger också till grund för den visuella gestaltningen där jag 

undersöker mina frågeställningar visuellt med hjälp av bilderna.  

När jag fått in svar och bilder tog jag kontakt med eleverna i Kiruna eftersom de alla hade 

skickat in bilder och svarat att de kunde tänka sig vara med på intervju. Eftersom jag ville 

använda mig av bilderna i intervjun var det viktigt att det fanns bilder. Från Kiruna hade tre 

elever valt att delta och de sa att de fortfarande kunde tänka sig att vara med, så de blev mina 

deltagare i gruppintervjun 

När jag väl var på plats i Kiruna var en deltagare sjuk så intervjun genomfördes med två 

informanter och bilderna de tagit användes som grund för intervjun, de vill säga för foto-

elicitering, men även vad de svarat i formuläret.  

5 Teori och tolkningsram 

Jag har valt att använda mig av den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier om 

människors symboliska kapital, habitus och hur det påverkar deras position i det sociala 

rummet och de sociala fält de rör sig inom.
19

 Bourdieu anser att man i forskningen bör inta ett 

strukturellt och relationistiskt perspekiv och anser att sociala förhållanden präglas av 

motsättningar och konflikter.
20

 Jag anser att hans teorier och begreppsram passar bra in i min 

undersökning eftersom han och andra efter honom använt dem för att studera kulturella 

fenomen men de har även använts inom utbildning. Exempel på fenomen Bourdieu har 

studerat är olika sociala gruppers sätt att använda fotografier, deras sätt att förhålla sig vid 

museibesök, hur olika typer av utbildningar är relaterade till varandra och vilket 

utbildningskapital eleverna får med sig efter avslutad utbildning.
21

 

Bourdieus studier har oftast ett tydligt klassperspektiv och utgår ifrån olika sociala grupper i 

                                                           
19

 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie, Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod, Liber, 

Malmö, 2002. s.211 
20

 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie(2002) s.210; Bourdieu, Pierre, Praktiskt förnuft: bidrag till en 

handlingsteori, Daidalos, Göteborg, 1999 s.7 
21

 Ibid., s.212 
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samhället, jag vill därför förtydliga att min utgångspunkt varit geografisk och även om man 

kan se skillnad i klass mellan geografiska områden i Sverige så har jag inte frågat varje 

enskild deltagare vad den har för sociokulturell bakgrund. Med det sagt så är jag införstådd 

med att varje individ i min undersökning bär på sitt eget habitus vilka man kan anta kommer 

bli synliga i relation till varandra och mitt eget. Deras habitus påverkar hur de beter sig och 

handlar och kommer även påverka hur de svarar på mina frågor om t.ex. sin framtid. Bourdieu 

skriver om habitus som något som skapas i barndomen och i relationer i familjen.
22

 Men jag 

tänker att närmiljön omöjligt kan vara helt betydelselös i hur vi konstrueras som människor 

och tänker därför att de möjligheter vi själva eller vår familj har i sin närmiljö kan påverka 

vilket handlingsutrymme vi får med oss fortsatt i livet. Hur vi förhåller oss till det som finns i 

vår omgivning skapas i våra nära relationer och genom de institutioner som fostrar oss. Det 

borde innebära att det som finns i närheten, museum, arkitektur, landskap, spelar roll för att vi 

över huvudtaget ska ha ett aktivt förhållningssätt till det. Bourdieu skriver även om relationen 

mellan en individs habitus och det sociala fält hen befinner sig i. Han letade efter när 

handlingen från en individ inom ett socialt fält synliggjorde hens habitus.
23

 Så oavsett vilket 

habitus en individ bär på så är relationen mellan individen, gruppen och sociala fält 

intressanta. Nedan kommer jag beskriva de begrepp från Bourdieus teorier jag kommer 

använda i min undersökning. 

 

Kapital 

En av Bourdieus utgångspunkter har varit att det ekonomiska kapitalet inte är det ända som 

värderas inom samhällets olika sociala fält. Inom vissa fält värderas det kulturella kapitalet 

högt och ibland är det viktigare att känna rätt personer, alltså att ha ett starkt socialt kapital.  

Det som för tillfället värderas högt inom ett specifikt fält nämner Bourdieu som det 

Symboliska kapitalet.
24

 Bourdieu menar att de olika egenskaper man har, alltså kapitalarter 

t.ex. fysiskt, socialt eller kulturellt uppfattas av andra genom deras perceptionskategorier som 

de har som en följd av sitt habitus. De kategorier de bär med sig gör det möjligt att urskilja, 

erkänna dem och tillskriva dem värde.
25

 Det symboliska kapitalet kan alltså vara olika stort 

för en och samma person vid olika tillfällen t.ex. värderas det kulturella kapitalet genom betyg 

i skolan och då blir det kulturella kapitalet det symboliska inom fältet skolan. 

                                                           
22

 McGee, R. Jon och Warms, Rihard L, Anthropological Theory – An introduction(Sjätte utgåvan). Rowman & 

Littefild, London, 1996 s.501 
23

 Ibid., s.502 
24

 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie(2002) s.210 f. 
25 Bourdieu, Pierre (1999) s.97 
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Kapitalkonvergens är när ett kapital omvandlas till ett annat, utbildningskapital leder till en 

position på arbetsmarknaden och omvandlas till ekonomiskt kapital.
26

 Om jag kan få syn på 

vilket kapital mina deltagare besitter i relation till konst och kultur kan det eventuellt säga 

något om deras habitus och vilken roll det spelar inom olika sociala fält och deras 

maktstrukturer. 

 

Habitus 

Individens historia som påverkar vilka val och handlingar hen gör i nuet. Det kan beskrivas 

som det samlade kapitalet som individen tar med sig in i olika fält. Som jag skrivit ovan 

omvandlas olika kapital till symboliskt kapital inom olika fält.
27

 Habitus är det som styr hur 

en viss person eller grupp kommer att tänka, uppfatta och handla i sin omvärld. Det särskiljer 

grupper och klasser i samhället från varandra.
28

 T.ex. kan det handla om vad man inom en 

grupp anser vara ”sunt förnuft” och som de inom gruppen rättar sig efter.
29

På olika platser och 

inom olika samhällsklasser finns det olika sätt att klä sig och olika tankar om vad som är bra 

kultur, mat, underhållning och resmål. Det finns kapital som anses självklart inom t.ex. 

överklassen som inte värderas högt eller ens är ägnat en tanke inom arbetarklassen och därför 

kommer de grupperna handla och tänka olika.  

Sociala Fält 

Ett område i samhället, t.ex. skolan. Där det finns olika hierarkiska strukturer och människor i 

maktpositioner har makt att styra över vilket kapital som har betydelse.
 30

 Om man tar 

utbildningsområdet är det läroplanen som styr vad som ska värderas som viktigt. Alltså har 

utbildningsdepartementet makten att bestämma vad som är ett viktigt symboliskt kapital. 

Även om läraren inte bestämmer vilket kapital som ska värderas så har hen ändå en högre 

position i den hierarkiska strukturen gentemot eleven då hen i praktiken värderar och 

betygsätter elevens kapital. Andra sociala fält kan vara kulturlivet, politiken och kommuner.  

Bourdieu skriver att man därför inte kan betrakta egenskaper en viss grupp besitter vid en viss 

tidpunkt som inneboende egenskaper hos den gruppen.
31

 Relationen mellan strukturen på ett 

visst fällt och gruppens habitus är dubbelriktat och innebär att beteende och egenskaper 
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uppstår däri mellan.
32

 Det är den relationen mellan mina deltagares erfarenheter och kapital, 

alltså deras habitus, och de sociala fällt jag har möjlighet att urskilja(t.ex. skolan, kommunen, 

kulturpolitiken och det sociala fällt på högskolan jag själv befinner mig inom) som jag letar 

efter i mitt material. 

6 Tidigare forskning 

I sin magisteruppsats Kultur – en förmån eller rättighet? undersöker Emma Svensson vilken 

kultur unga erbjuds i nordöstra Skåne, hur de har möjlighet att påverka utbudet och hur 

regionen informerar unga om kommande kulturevenemang. Hon kommer fram till att det är i 

huvudsak fyra saker som påverkar hur mycket unga tar del av kultur i regionen. Intresse, 

ekonomi, tillgänglighet och utbud. Svensson skriver också att det är en fördel att föräldrarna 

delar intresset för de kulturella aktiviteterna eftersom unga ofta är beroende av deras 

ekonomiska stöd och för att ta sig till och från olika aktiviteter.
33

  

Svenssons arbete är relevant för mitt eftersom det behandlar liknande frågor men ur 

kulturförmedlarnas perspektiv.  

 

Helene Illeris skriver i artikeln Learning Bodies engaging with art: Staging aesthetic 

experiences in museum education hur man kan få tag i nya sätt att förstå och lära om och av 

konst och samtida objekt genom att våga använda kroppen i relation till den. Med tre olika 

exempel där unga tar del av konst visar hon på hur det performativa kan öppna upp för nya 

estetiska upplevelser som möjliggör nya sätt att ta in och ta del av olika verk. Illeris artikel är 

relevant för min undersökning eftersom den handlar om fördelar med att fysiskt vara på 

museum och lära sig av konst med hjälp av den kroppsliga upplevelsen.
34

 Jag vill med stöd av 

hennes tidigare forskning visa att konsten runt omkring oss som vi har tillgång till har 

betydelse, även i en tid där man med hjälp av sin smarttelefon kan få upp bilder av verk på 

andra sidan jorden. 

 

7 Bearbetning och analys 

Jag har valt att som ett första steg i min bearbetning dela upp mitt material i tre teman efter 

min frågeställning och en fjärde där jag skriver om min konstnärliga gestaltning och vad jag 

                                                           
32

 Ibid., s.7-8 
33

 Svensson, Emma (2008), s.49 
34

 Illeris, Helene(2016) s.162-163 



18 
 

kommit fram till under mitt arbete med den. De tre första delarna är rubrikerna Konsumera, 

Producera och Framtid och den fjärde Konstnärlig gestaltning.  Jag har undersökt hela 

empirin, frågeformulär, intervjun och vad de deltagarna som fotograferat skrivit om sina 

fotografier. I de tre första delarna skriver jag kort om frågeformulären, presenterar relevanta 

delar i intervjun och analyserar sedan det materialet med hjälp av de teorier som jag 

presenterat under rubriken Teori och tolkningsram. Under rubriken Konstnärlig gestaltning 

presenterar jag det jag kommit fram till när jag bearbetat empirin visuellt. I den konstnärliga 

delen har jag arbetat med mina informanters fotografier och texterna de skrivit till dem. 

7.1 Konsumera  

I frågeformuläret jag skickade ut svarar majoriteten att de känner till ett eller flera ställen där 

de kan ta del av konst på sin bostadsort. Många skriver ändå att de inte är nöjda med utbudet, 

vissa tycker att utbudet helt enkelt är för litet eller för ointressant medan andra säger att det är 

helt okej, men att det alltid skulle vara roligt med mer. Många känner att de inte kan påverka 

utbudet eller att de är tveksamma till om de skulle kunna det. Några tolkar frågan som om att 

de är de själva som skulle påverka genom att ställa ut mer men att de inte har råd och andra 

tänker att de skulle påverka vilka andra som ställer ut. Genomgående i svaren är att flera 

påpekar att de inte vet så mycket men att det säkert finns både ett utbud och möjlighet att 

påverka om man ansträngde sig. På samma sätt skriver någon som inte tycker att det finns 

något utbud av konst att hen ändå är nöjd eftersom hen inte är så intresserad. 

  

Deltagarna i intervjun hade svarat i formuläret att de inte var nöjda med utbudet och att de 

inte kände att de kunde påverka det heller. Jag frågar dem om det är något museum eller 

galleri de tycker fattas och de svarar att det skulle vara roligt men de återkommer till 

stadsmiljön och att det skulle önska mer varierad konst i staden. I Kiruna finns det många 

järnstatyer föreställande motiv från gruvan och även om de inte vet exakt vad de skulle vilja 

ha mer så vill de ha något annat och något med mer färg. 

E har valt ut fotografier på hus som hon tycker om 

och som hon starkt förknippar med Kiruna och 

berättar att det känns sorgligt att de antagligen 

kommer att rivas i stadsflytten. 
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En informant från Kiruna valde att skicka en bild av 

en järnstaty utanför deras skola som han tyckte om. 

Han visste inte vad den föreställde men han tycker 

om materialet även om de senare under intervjun 

kom fram till att materialvalet och motiven var lika 

och lite enformiga i hela staden. 

 

 

 

 

 

I diskussion om att de inte upplevde att de hade möjlighet att påverka säger informanterna: 

P: Och lite mer offentliga konsten och sånt där 

E: Ja, kanske ute på gatorna också 

V: Är det något som fattas?  

E: Ute på gatorna, allt ska som va, vad ska man säga, stilrent å vara mycket sådär att det ska 

matcha, husen ska matcha varandra, å då får det som inte vara nånting annat där riktigt, det 

skulle behövas lite mer... ute på gatorna om man ska säga så, kanske lite andra skulpturer än 

bara gruvan också. För ja, lite mer annat... 

 

Flera gånger i intervjun pratade vi om den offentliga konsten, något jag inte funderat så 

mycket på innan men som deltagarna tog upp några gånger. Jag undrade om street-art kultur, 

om det fanns någon, men det var inte mer av det som de menade, utan ett mer varierat utbud 

av den offentliga konsten i allmänhet, de svarade inget specifikt som de eftersökte förutom 

mer färg. 

 

Det man kan se i svaren på frågeformuläret är att elever som går i samma skola och några 

kanske till och med i samma klass har olika uppfattningar om vilket utbud som finns och vilka 

möjligheter att påverka som erbjuds. Det skulle kunna indikera på att det inte i första hand är i 

skolan som de lär sig om vilka institutioner för konst och kultur de har i sin närhet. Man kan 
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se att deras habitus skiljer sig i relation till varandras svar. Att veta var man kan gå för att ta 

del av konst är en del i det kulturella kapitalet och att sedan faktiskt gå och ta del av konst och 

kultur bygger i sin tur det kulturella kapitalet ytterligare. Deltagarna i Kiruna svarar alla 

Stadshuset som ett ställe att ta del av konst på och i intervjun framgår de att alla bildelever går 

på utställningar och föreläsningar där med skolan. De säger till och med att de går på varje ny 

utställning. Det är sannolikt att de alla efter gymnasiet kommer ha med sig den kunskapen 

oavsett om de varit där tidigare i andra sammanhang eller inte. I bildelevernas habitus 

kommer Stadshuset och besöken där ingå. Hade inte besöken där funnits med i deras nu 

kulturella kapital skulle möjligheten för att de efter gymnasiet fortsätter gå dit och fortsätter ta 

del av konst varit avsevärt mindre. Jag tänker att även om deras habitus skiljer sig från 

varandra hemifrån så har skolan gjort att de närmat sig varandra inom de fält som styrs av 

kulturella kapital och egenskaper. Stadshuset som plats har möjliggjort besök av skolan och 

skolan har förvaltat den möjligheten och i sin tur gett den till eleverna. Det går inte att säga 

från det här materialet om deltagarna redan sedan innan haft kännedom om stadshuset, men 

det går att se att de nu har det.   

7.1.1 Producera 
Eftersom mina informanter alla går program på gymnasiet där visuellt skapande ingår i 

utbildningen så producerar de alla visuellt material där. Nästan alla svarar att de även har 

möjlighet att själva ställa ut konst genom skolan.  

Vad de gör utanför skolan är mer varierat, många tar inspiration från naturen och vissa skriver 

även att det är där de skapar. En deltagare som fotograferar säger att det är lätt att hålla på 

med eftersom man bara behöver en kamera. Flera skriver att det finns papper och material att 

köpa för priser de har råd med. Några skriver att de har ont om plats och några att de inte har 

intresset att skapa på sin fritid. Att ställa ut på egen hand skriver några att man kan göra och 

att det är rätt lätt om man bara vill, andra vet inte men tror att det finns möjligheter om man 

bara anstränger sig och en deltagare skriver att det går om man kan betala. En deltagare svarar 

att det inte finns någon möjlighet att ställa ut.   

 

När vi under gruppintervjun pratar om det egna skapandet kommer det upp att det är svårt att 

få tid och plats att hinna göra något på egen hand och att de upplever att det är väldigt styrda 

uppgifter i skolan: 

V: Saknar ni att ha, nå mer fritt? 

E: Ja, för om man ska skapa och sånt där då vill man ju som ta från sig själv lite grann... om 
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man blir styrd då är det som nästan vanliga skoluppgifter, man får som inte utvecklas lika 

mycket utan man blir så pass styrd att följa dom där sakerna. 

P: Ja, då, det är svårt att vara sig själv då, och skapa det man egentligen vill göra 

E: Ja, det är svårt å utveckla sin egen konst  

P: Jo, för man måste alltid gå efter nå tema eller någonting som man ska utgå ifrån  

E: Eller ta inspiration från andra konstnärer som vi har varit och tittat på, på utställningar å 

sånt.  

P har valt att skicka in en 

bild på bildsalen och 

berättar att han valde den 

eftersom han ser platsen 

som ett centrum för 

skapande i staden. 

 

 

 

 

E och P tycker att det borde finnas fler ställen att ställa ut på. Det som finns nu är Stadshuset, 

Folkets hus och ett fönster i biblioteket. P berättar att E fått ställa ut och jag vill veta mer: 

E: Jo, man får ställa ut, men man måste ju ta kontakt med de som jobbar där. Dom som fixar 

tider och sånt där och om det inte finns tider så har man ju inte möjlighet att ställa ut just då 

V: nä, såklart.  

E: Men, eh, det beror ju på vad man ska visa också, dom frågar å sånt vad man håller på med 

och vad man vill visa och det så det är väl dom som bestämmer också, men jag fick ställa ut 

då. Jag tror att de flesta får ställa ut där. De tyckte bara det var kul när det var någon ung 

Jag frågar om de saknar fler konstmuseum: 

E: Ja, på sätt och vis... det skulle behövas lite mer varierande på nå sätt... öm, kanske lite fler 

ställen där man skulle få ställa ut på, för de flesta ställen är egentligen folkets hus och 

stadshuset och sedan biblioteket men det är ganska litet, att det skulle nog behövas fler ställen   
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V/P: ja 

P: … och dom ligger ju ganska nära varandra också så det känns som att det är bara det här 

området som ligger konst, det borde vara finnas lite överallt. 

 

 

 

 

 

 

    

Kiruna stadshus skickades in av två informanter och 

beskrevs i formuläret och intervjun som en central 

plats för att ta del av och ställa ut eget material. 

 

Eftersom jag läst på kommunens hemsida om ”Ung Idé”, där de uppmuntrade unga att söka 

bidrag till olika projekt så frågade jag om de visste att det fanns. Som ett sammanträffande 

hade de blivit informerade om detta samma dag av sin lärare men de visste ingen som hade 

sökt pengar. P tyckte att lärare i skolan borde informera om möjligheten och de var överens 

om att informationen inte når ut och måste spridas mer än på bara kommunens hemsida. 

 

Att kunna nämna tre ställen man kan ställa ut på utanför skolan när man är i gymnasieåldern 

tycker jag låter som stora möjligheter, speciellt i ett relativt litet samhälle. Även om de 

upplever det som för lite så tänker jag att det antagligen är en möjlighet med närheten som 

finns på mindre orter. Inte att det nödvändigtvis är fler ställen men att de vet om de ställen 

som finns.  

I formuläret svarar en deltagare på frågan om möjligheter att ställa ut att ”Om jag frågar runt 

kan nog möjligheten infinna sig, dock då mot en slant. Men de får man leva med”. Det är 

återkommande i formuläret med svar att det säkert finns möjligheter/Utbud om man själv 

anstränger sig att hitta dem. Upplevelsen är alltså för några deltagare att det finns ett större 

utbud än vad de själva vet om. Att en informant tänker att det krävs ett visst ekonomiskt 
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kapital för att få ställa ut skiljer sig från de andra som skriver att det går bra bara man hittar en 

ledig tid. 

7.1.2 Framtid 
När mina informanter svarar på frågan om framtiden svarar många att de anser sig ha goda 

möjligheter att fortsätta skapa efter gymnasiet, även om inte alla vill det. De svarar olika på 

frågan om vad de måste göra för att fortsätta jobba eller studera t.ex. flytta, kämpa, söka 

skolor på annan ort, få fler kontakter. Bara en person svarar specifika skolor man kan söka till.  

Många svarar bara ja, eller att det man måste göra är att själv söka till en skola. Den personen 

som svarar nja, menar att man bara kan jobba journalistiskt och att det inte är vad hen vill. Av 

de som svarar ja så skriver en att det är en stor konkurrens på en den lilla orten, Ljusdal, som 

hen bor på. 

 

Under intervjun berättar E att hon vill bo kvar och ha eget företag för att sälja sin konst. Då 

frågar jag om det känns möjligt och motiverande: 

E: Jaa... jag har ju tänkt ha annat jobb på sidan av också för det är svårt att bara klara sig på 

egenföretag och konst och sånt... men just det jag håller på med är sånt är ett intresse folk har 

här.. Jag målar ju renar och sånt där ute, folk gillar det här så då kan jag ju sälja saker här 

uppe, men det är annat om man kanske har lite annan inriktning som inte passar folk här då är 

det nog väldigt svårt som konstnär... då måste man ju som flytta neråt. För här är ganska 

enriktat, såhär det är väldigt… 

V: Finns det bara en stil och smak?  

P: Jaa 

E: Nästan,  

P: Ganska instängt typ 

E: Ja, det är ganska instängt det är inte så… 

P: De är inte så öppet för andra idéer att dom bara går efter en enda  

V: Det låter lite såhär... patriotiskt nästan, ja men att man håller på med bara det som är här 

E: Men jag gillar ju som naturen och sånt här, det är därför jag målar det och fotar och sånt, 

jag tror att folk nerifrån gillar nog också det... 

V: Jaa, jag tror nog... det går väl att sälja det där till turister också  

P/E: JO 

E: det gör det, å folk här uppe gillar ju också det, men sen om man, det är ju det om man 
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kanske har lite annorlundare stil eller ja konst, eller nånting, då kanske det, folk kanske gillar 

det men det är inte lika många... å då är det svårt. 

 

En av Ps bilder föreställande en ren i trä 

som står placerad inuti skolan beskriver 

de i intervjun som typisk för området.  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Att både det kulturella och symboliska kapitalet har betydelse för att bygga ett ekonomiskt 

kapital visar de här att de är helt införstådda med. De förstår värdet i konst och hantverk från 

närområdet så länge den går att känna igen som just det. E som har det rätta uttrycket och 

skapar rätt typ av motiv kan ha en framtid som konstnär om hon väljer att bo kvar. De säger 

att om man håller på med modern konst så måste man antagligen flytta och det visar att de 

förstår att olika uttryck värderas olika på olika platser och inom olika fält. 

P som vill jobba med film tror att det blir svårt att bo kvar. P säger att han måste flytta för att 

fortsätta sina studier inom film, men att han inte är säker på om han vill fortsätta gå i skolan 

alls, inte förrän om några år. Han berättar att han har lite kontakt med olika personer som 

jobbar med film och som skulle kunna hjälpa honom. Han tror att han antagligen kommer 

flytta, eller i alla fall resa mycket. Möjligheterna för honom att stanna kvar och jobba med 

film säger han är små, det skulle i så fall vara att filma nyhetsinslag, men det är inte vad han 

vill eller är intresserad av att göra. Han vet inte vad det finns för alternativ om han väljer att 
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fortsätta utbilda sig vilket tyder på att han inte har föräldrar som är välorienterade i ämnet och 

att han inte heller fått med sig den kunskapen från skolan, han har dock ett visst socialt kapital 

med kontakter inom filmbranschen. Det skulle kunna visa på att han genom sitt habitus lägger 

större vikt och tilltro vid sociala kontakter än att förhålla sig till och aktivt söka sig till 

utbildning och institutioner för att nå sina mål.  

Jag frågar om andra i klassen pratar om att läsa vidare, informanterna svarar: 

 

P till E: Är det någon som har sagt det? 

E: Jo, M har ju tänkt gå högskola... nånstans men hon vet inte vars... men då måste hon ju 

neråt, då måste hon ju flytta... och Ed sa ju också nånting, jo Ume sa hon väl nånting, 

konsthögskola 

P: Jo 

E: Jo, det är några som vill fortsätta gå högskolor och sånt efteråt, men då måste alla flytta, så 

det är ju ja, om man vill plugga vidare, det finns ingen högskola eller nånting här, man måste 

flytta om man ska plugga vidare… 

V: Pratar ni mycket om det i skolan? Pratar era lärare mycket om vad det finns för alternativ 

när ni är klar med den här utbildningen?  

P: Jag tror man måste gå själv till Syon.  

E: Nä, dom brukar inte prata så mycket… 

P: Det finns ingen sådan här samling i aulan för att prata om möjligheter och sånt där... brukar 

det inte finnas 

V: och era lärare pratar inte om vilka konsthögskolor som finns?  

E: Ibland, det beror på om det har kommit en konstnär därifrån, då ”Å den kommer från den 

skolan… ja där kan ni gå”  

 

Jag reagerade ganska tidigt på att mina informanter inte verkade vara så insatta i vad det finns 

för alternativ för dem efter gymnasiet. De berättar i intervjun att de varit till Umeå några 

gånger med skolan men de svarar bara vagt på vad de har sett och gjort där. Några veckor 

efter intervjun skulle de till Stockholm för att gå på museum och utställningar och då visade 

jag runt dem på Konstfack. När jag mötte upp klassen den dagen frågar jag om de vet något 

om skolan och vad det finns för program, men ingen svarar att de vet. Även det här tyder på 

att de inte har med sig kunskapen hemifrån men att skolan inte heller har bidragit med vilka 

institutioner för konst som de kan söka sig till senare om de skulle vilja det. Även om de inte 
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vill läsa vidare kan man tänka sig att kunskapen om vilka stora konstskolor som finns i 

Sverige är ett kulturellt kapital man får med sig när man tar studenten från ett program med 

inriktning på visuellt skapande. Om de senare faktiskt söker sig till kulturella fält inom 

samhället kommer den kunskapen bli en del av ett symboliskt kapital. 

Jag tycker också att man kan se både i intervjun och i frågeformulären att de är präglat av den 

liberala synen på individen som idag finns i samhället. Bara två gånger i den här 

undersökningen har någon antytt att informationen från omgivningen är bristfällig. De svarar 

rätt så genomgående att de måste ta reda på saker själva och som jag nämnt tidigare att de 

lägger ansvaret på sig själva när de inte vet var man kan ställa ut eller vad man kan söka sig 

efter studenten.     

 

I slutet av vårt samtal frågar jag om de tror att nya digitala forum som t.ex. Instagram och 

Vimeo har gjort att platsen man bor på inte spelar så stor roll längre: 

E: Ja, det blir ju bara mer möjligheter på internet så då skulle man ju kunna bo kvar, fast just 

vi, då tror jag de flesta flyttar i alla fall för att hitta möjligheter 

P: Men man kanske inte flyttar för möjlighetens skull men  

E: Man vill inte bo kvar helt enkelt, man är less på...  

P: Även om man hade kunnat jobba hemma som du sa att man kanske har stor publik via nätet 

å sånt där och man kan jobba där å bara vara hemma å 

 

Jag förstår deras svar som att de vill ha sammanhang utanför den digitala världen även om 

den skulle kunna vara en tillräcklig möjlighet för att kunna leva på sitt skapande hemifrån.   

7.1.2 Konstnärlig Gestaltning 
I min konstnärliga gestaltning har jag utgått från bilderna och svaren jag fått in för att bygga 

en visuell sammanställning av materialet i form av en liten stad.  Tanken var från början att 

här även fläta in egna erfarenheter men jag tyckte att de blev överflödiga och tänker att det 

kan betyda att de tankar som deltagarna i undersökningen har haft kan delas av flera 

människor. En av mina deltagare som valt att skicka in bilder kommer ursprungligen från 

glesbyggden utanför Kiruna, hon har valt att fotografera en bokhandel och skriver: 

Den har kanske inte så mycket med konst att göra egentligen, men jag som 

älskar att både skapa och läsa tycker att bokhandeln är ett av de bästa ställena i 

stan. Orten jag ursprungligen kommer ifrån har ingen bokhandel, så för mig 
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känns det ganska lyxigt att ha en. Där kan man köpa mycket material för att 

teckna och skapa.  

 

Jag har både kunnat känna igen mig och inte i mina informanters svar. Den konstnärliga delen 

av det här arbetet har blivit att hela tiden pröva deras tankar mot mig. Det blev tydligt att det 

var i de texter och bilder som jag inte delade och kunde applicera på min egen uppväxt som 

jag verkligen kunde se mina informanter och då också mig själv. Jag kan bli överaskad av 

vissa saker de svarat men samtidigt hitta många beröringspunkter mellan dem och mig. Mitt 

habitus blir synligt i relation till deras och jag kan se att vissa saker är knutna till platsen man 

bor på. I Kiruna verkar platser att se på konst relativt centrala och ungdomarna jag pratar med 

är missnöjda över utbudet men berättar samtidigt att de går på utställningar kontinuerligt och 

vet flera platser man kan ställa ut på. Det är mer än vad jag hade kunnat säga i samma ålder 

om både Gävle och Uppsala. Närheten som jag hade till Stockholm gjorde dock att vi med 

skolan åkte bland annat till Konstfack och pratade mycket om vad man kunde göra efter 

gymnasiet. Med Lgy11 försvann också mediaprogrammet som jag läste och inriktningarna har 

nu försvunnit eller flyttats till estetiska programmet. I och med det försvann möjligheten till 

den praktik jag hade på några olika arbetsplatser, även det ett sätt att få syn på vad man kan 

använda sin utbildning till och med lite tur få ett lite större socialt kapital på arbetsmarknaden.     
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8 Tolkning och resultat 

Syftet med den här undersökningen har varit att få kunskap om hur närmiljön och 

framtidsutsikterna begränsar eller möjliggör bild-elevers skapande och deras syn på fortsatt 

arbete inom visuellt skapande efter gymnasiet. Jag har haft en föreställning om att jag efter 

analys av mitt material kan få fram svar som är användbara för att förstå hur man kan 

motivera elever att se möjligheter inom ett ämne som både inom och utanför skolan ofta anses 

sekundärt i relation till andra ämnen. 

Jag kommer i det här avsnittet att presentera resultatet av min analys och svara på mina 

frågeställningar. Därefter kommer jag svara på hur resultatet av undersökningen har svarat till 

dess syfte.  

8.1 Svar på frågeställningar 
För att lättare redogöra för svaret i min första frågeställning har jag här delat upp den i två 

frågor, en för konsumtion och en för produktion.  

Vilka möjligheter anser elever i små/mellanstora städer på inriktningen bild och 

form/estetik och media att de har att konsumera konst och kultur? 

Majoriteten av deltagarna i undersökningen, 12 av 16, känner till ett eller flera ställen där de 

kan ta del av konst men bara fem av dem är nöjd med utbudet. Flera tycker att det är bra 

utställningar ibland men att det är för sällan. Sättet det upplever att de själva kan påverka 

utbudet är att ställa ut sin egen konst och deltagarna i intervjun anser att det svåraste är att 

påverka den offentliga konsten som de anser vara för tråkig i dagens läge. Mina informanters 

svar visar alltså att de upplever att det finns möjligheter men att de är för små.  

Vilka möjligheter anser elever i små/mellanstora städer på inriktningen bild och 

form/estetik och media att de har att producera konst och kultur? 

13 av 16 deltagare skapar visuellt material både i skolan och utanför skoltid, lika många 

tycker att de i dagsläget har stora möjligheter att skapa konst. Hinder kan vara tid och plats, 

men de upplever trots det att de har goda möjligheter. 10 av 16 upplever att de har möjlighet 

att ställa ut eller på annat sätt visa upp visuell konst på sin bostadsort, en elev upplever att det 

krävs pengar i så fall. Bara två informanter inspireras av staden de bor i, sex personer 

inspireras av naturen. Deltagarna i intervjun vet tre ställen att ställa ut på men upplever att det 

är för lite. 

Deltagarna upplever alltså att de har stora möjligheter att producera konst och gör det också, 

men att det är något svårare att ställa ut den.   
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Vad ser de för möjligheter/begränsningar om de vill fortsätta att utbilda sig eller jobba 

med visuellt skapande efter gymnasiet? 

15 av 16 deltagare anser sig ha möjligheter att fortsätta med visuellt skapande efter gymnasiet. 

De svarar lite olika på vad de måste göra för att det ska vara möjligt bl.a. att de måste flytta, 

kämpa, söka skolor på annan ort eller skaffa fler kontakter. Bara en deltagare svarar specifika 

skolor som alternativ att söka till och i intervjun framgår det att deltagarna inte vet vad det 

finns för skolor att söka till. Journalistiska yrken är återkommande som alternativ om man vill 

bo kvar.  

I undersökningen framgår det alltså att deltagarna upplever att det är finns möjligheter men att 

vissa åtgärder måste vidtas om de vill fortsätta studera eller arbeta med visuellt skapande som 

inte är jobb vid lokaltidningen. 

8.1.1 Närmiljön 
Syftet med den här undersökningen var bland annat att se om närmiljön begränsar och 

möjliggör visuellt skapande för elever och hur det påverkar deras syn på framtiden. Den 

största begränsningen man kan utläsa, knuten till bostadsorten, för fortsatt skapande är att det 

inte finns möjlighet att utbilda sig på flera av orterna och att man därför måste flytta om man 

vill fortsätta studera. De har inte heller fått med sig ett utbildningskapital med kunskap om 

skolor för fortsatt utbildning så även om de kan tänka sig att flytta så vet flera inte vilka 

skolor som finns på andra orter. Även bristen på jobb inom konst och kultur gör att det 

antingen inte finns några jobb deltagarna vill ha och det finns en stor konkurrens på 

marknaden som t.ex. egenföretagare. Deltagarna i intervjun vittnar också om att det är en viss 

typ av konst som är gångbar vilket tyder på att en begränsad marknad kan upplevas som 

hämmande om man inte har ett uttryck som efterfrågas.  

Bristen på möjlighet att ta del av konst upplever deltagarna som stor och den är också knuten 

till att det är mindre städer där det inte finns så mycket konst att ta del av.  

Sex av 16 deltagare inspireras av naturen och flera beskriver vacker natur som de har i 

närområdet, en närhet som är möjlig på mindre orter.   

 

8.1.2 Motivera 

Vidare var syftet att svaren skulle kunna vara intressanta för mig som framtida lärare för att 

hjälpa mig att motivera mina framtida elever till att skapa och att fortsätta med visuellt 

skapande efter avklarad utbildning. Ett resultat av undersökningen har varit att jag sett att det 

funnits olika stora kunskaper om vad det finns för institutioner och arbetsplatser att vända sig 
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till efter avklarad utbildning. Även att det generellt funnits liten kunskap om vilka 

konstnärliga utbildningar som finns. Att veta hur man kan utnyttja sitt utbildningskapital 

senare i livet tänker jag kan vara ett möjligt sätt att känna sig motiverad till att lära sig mer. 

Informanternas svar uppfyller syftet att få kunskap som kan hjälpa mig motivera mina 

framtida elever. Under rubriken Skola i slutdiskussionen kommer jag fortsätta mitt 

resonemang om skolans roll i relation till resultaten jag fått fram och hur jag som framtida 

lärare kan ha nytta av den kunskap jag fått i och med det här arbetet. 

9 Slutdiskussion 

Jag har undersökt hur unga upplever konst och kulturutbudet och deras svar har fått mig att 

ställa nya frågor om hur man bäst skulle kunna tillgodose behovet unga har av konst. Det 

kommer alltid finnas olika möjligheter på olika platser i landet så i det här avsnittet kommer 

jag diskutera rollen skolan, den digitala verkligheten och det offentliga rummet har idag och 

hur jag tänker att de skulle kunna utnyttjas.  

9.1 Skolan 

Barn till föräldrar som arbetar med eller har ett intresse för kultur får tillgång till ett visst 

kulturellt kapital genom sin familj. De i storstäderna får även möjlighet att tillgodogöra sig ett 

kulturellt kapital i sin närmiljö.  

Skolan ska vara en plats där alla, oavsett bakgrund och familj ska kunna få samma utbildning 

och förutsättningar. Det finns en tanke om att skolan ska jämna ut skillnader hemifrån och 

även att den ska vara likvärdig över hela landet: 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, 

oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 

nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika.
35

 

 

De barn som har föräldrar med ett intresse för konst och kultur kommer att få ta del av det 

intresset oavsett vilka tillgångar som finns i närmiljön.(Familjen kanske reser för att uppleva 

kultur, eller åtminstone tar del av kultur och konst när de reser). 

I glesbyggd och på mindre orter bor det fler utan akademisk utbildning, och färre som arbetar 

med konstnärliga yrken eftersom marknaden är mindre. Deras barn kommer eventuellt inte få 
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ett lika stort kulturellt kapital hemifrån och det finns samtidigt ett begränsat utbud av konst 

och kultur i närområdet. Man kan tänka sig att skolan och kommunen är de som har möjlighet 

att kompensera för den skillnaden. Då speciellt skolan.  

I Lgy11 står det också att:   

Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att 

behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna 

för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. I det sammanhanget 

ska skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande 

samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld som eleven 

möter i skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter 

skolan. 
36

 

En av de saker som förvånat mig mest i den här undersökningen är att deltagarna inte vet 

vilka skolor de kan söka sig till efter att de tagit studenten. Bara en deltagare nämnde faktiska 

skolor att söka till och de i övrigt mest konkreta sysselsättningen som nämndes var att starta 

eget eller att arbeta på lokaltidningen. Möjligheten att arbeta som journalist är för övrigt 

väldigt begränsad i delar av landet idag eftersom elva kommuner idag inte har en enda 

journalist och 45 % av journalistkåren bor i Stockholms kommun.
37

  

Deltagarna i intervjun säger också att det inte läggs tid på att prata om vilka möjligheter som 

finns efter gymnasiet. Jag tänker att det är extra viktigt när det inte finns skolor i närmiljön att 

det blir tydligt för eleverna var de i så fall finns och vilka andra alternativa vägar till fortsatt 

arbete som finns. Om man tar klassen i Kiruna som ett konkret exempel så är det bara nio 

elever i klassen så det borde rimligtvis finnas tid och möjlighet att diskutera möjligheter 

utefter varje elevs individuella intresse. I arbetet med att få alla elever att nå målen tror jag 

också att lärarna skulle vinna på att lägga lite tid på att prata om framtiden även om det inte 

ingår i några kunskapskrav. Jag är övertygad om att det känns mer motiverande att lära sig 

nya saker om det blir tydligt att utbildningskapitalet går att omsätta till nya konkreta 

möjligheter.  

Det hade varit intressant att undersöka hur lärare tänker om deras roll och om de känner något 

ansvar för att informera elever om utbildningar efter studenten. Jag har redan skrivit om 

varför jag tycker det har varit viktigt att fråga eleverna hur de upplever sin omgivning. 

Samtidigt så förstår jag att elever kanske inte alltid lyssnar eller är intresserade i skolan och 
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att jag ibland får det att framstå som att lärarna inte gör sitt jobb. Jag tror inte att lärarna som 

undervisar deltagarna i den här undersökningen nödvändigtvis har struntat i att prata om 

framtiden. Men svaren visar att informationen inte har gått fram vilket man då kan arbeta 

vidare med.  

9.2 Den digitala verkligheten  
Jag har inte frågat i frågeformuläret om de möjligheter som finns genom dagens teknik men 

det kommer upp i intervjun i Kiruna. Jag väljer att ta upp det här eftersom jag som blivande 

lärare i ämnet media tycker att den digitala verkligheten som vi lever mer och mer i är en 

enorm tillgång för att skapa och uppleva konst och kultur i alla dess former. Det går inte 

längre att dela upp världen i digitalt och ”verklighet”, allt flyter ihop och konvergerar. Det 

finns digitala kanaler och platser för näst intill alla fysiska platser och de flesta människor har 

identiteter som är både digitala och beroende av det fysiska rummet. De otroliga bildbanker 

som finns i smarttelefoner, visningar på museum i filmklipp och inspelade föreställningar är 

en tillgång för människor på alla platser men ersätter inte de objekt och tillfällen som de 

återger. Illeris skriver om konstinstallationer som bjuder in till kroppsliga upplevelser där 

åskådarens fysiska relation till verket väcker intresse och frågor. Som jag skrivit tidigare så 

menar Illeris att vi öppnar upp för nya estetiska uppleverser när vi interagerar med konsten.
38

 

Jag menar därför att representation i fotografi eller film aldrig kan ersätta ett fysiskt verk som 

man kan gå runt och uppleva t.ex. storlek och struktur av. I intervjun sa även deltagarna att 

även om möjligheten att ha en karriär på internet idag är högst realistisk så tror de ändå att 

man vill söka sig till platser som erbjuder fler möjligheter.  

Flera gånger under det här arbetet har jag frågat mig om det spelar så himla stor roll hur det är 

där man bor när allt finns på internet, men har i den här undersökningen kommit fram till att 

de fysiska upplevelserna inte kan ersättas. Svensson kommer fram till att det är intresse, 

tillgänglighet, ekonomi och utbud som är de viktigaste aspekterna för att unga ska delta i 

kulturella aktiviteter.
39

 Man skulle kunna tänka sig att digitala plattformar skulle kunna ha 

betydelse för att uppfylla några av de delarna. Även om det inte går att ersätta det fysiska så 

kan man undersöka hur man kan använda det digitala som ett komplement. Det skulle vara 

intressant att gå vidare och undersöka gränslandet mellan digitalt och fysiskt för att se om det 

över huvudtaget är möjligt att med ny teknik, t.ex. VR, ersätta installationer och konstverk 

eller andra aktiviteter som är knutna till fysiska rum.  
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9.3 Det offentliga rummet 

Det finns deltagare på samma orter som vet olika mycket om utbudet, vilket visar på att det är 

skillnad på det upplevda och faktiska konst och kultur-utbudet. Kiruna Kommun skriver på 

sin hemsida att de vill få unga att trivas i kommunen och uppmuntrar dem att söka bidrag för 

att dra igång projekt på orten.
40

 Som gymnasiearbete gjorde en elev från Kiruna en stor tavla 

som hen ville skulle få hänga ute i staden som en del av projektet. Läraren publicerade 

kommunens svar på sin Facebook-sida där de stod att kommunen tyvärr inte kunde tillåta det 

eftersom de är väldigt restriktiva när det kommer till vad som får pryda det offentliga rummet. 

De hänvisade eleven till stadshuset där den kanske kunde få hänga några veckor. Jag nämnde 

tidigare att kommunen på sin hemsida uppmuntrar unga att söka pengar till kulturprojekt de 

vill genomföra men i intervjun berättar deltagarna att de inte tror att den informationen når ut 

och att de upplever att det bara får se ut och vara på ett visst sätt i det offentliga rummet.  

Jag tänker att det sänder väldigt dubbla budskap, eller åtminstone att bekräftar att man får 

utrymme att uttrycka sig om det stämmer överens med vad de som bestämmer har för idéer 

om vad som är ett bra projekt. Här blir hierarkin inom det sociala fältet som Kiruna kommun 

utgör tydlig och att de med hög status inom fältet får bestämma vad som är god kultur. Jag 

funderar på vad det är som är så svårt när det kommer till att förändra stadsbilden eller låta 

allmänheten ha ett inflytande över vad som ska få finnas på gemensamma platser. I den här 

undersökningen berättar deltagare att de vill ha mer varierad konst i det offentliga rummet och 

mer färg i sin hemstad. Det skulle vara intressant att arbeta vidare med att undersöka vad 

kommunen uppmuntrar till och vad som de inte tillåter och givetvis varför. Mest intressant i 

just Kiruna kommun just nu när stora delar av staden ska rivas och flyttas och det i och med 

det inte kan vara i syfte att bevara som man inte tillåter förändring. 
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Bilaga 1 – Deltagarnas fotografier 
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Bilaga 2 – Konstnärlig gestaltning 

Processbilder samt det färdiga resultatet på Konstfacks vårutställning 2017. 
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Bilaga 3 – Frågeformulär 
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