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Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kommunikationskanaler som lämpar sig för 

att nå ungdomar som kan tänka sig att delta i poesievenemang. Detta uppdrag har jag fått av 

Culturen, som vill starta ett evenemang inom poesi. Vid sidan av detta vill jag ta reda på 

ungdomars kultur- och medievanor. Min metod är kvalitativa intervjuer med sex ungdomar 

med syftet att undersöka deras vanor och attityder kring litteratur och poesi, kulturevenemang 

i allmänhet och Culturens framtida poesievenemang. Dessutom behandlas medievanor och 

kommunikationskanaler. 

 Bland mina informanter är intresset för litteratur, poesi och annan kultur stort och de är alla 

positiva till Culturens framtida kultursatsning inom poesi. Vad gäller kommunikationskanaler 

är Facebook, Twitter, affischer och tidningsannonser de föredragna. Förslagsvis är en 

kombination av flera kanaler att föredra, men den mesta tyngden borde läggas på att utveckla 

en fungerande sida på Facebook.  

___________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: kommunikation, kommunikationskanaler, marknadskommunikation, medier, 

kultur, ungdomskultur, kulturevenemang, kulturinformation, poesi, litteratur, ungdom, 

Culturen 
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1 Inledning 
Hur kommunicerar man på ett effektivt sätt för att nå ungdomar som kan tänka sig att delta i 

poesikvällar? I denna uppsats avhandlas och diskuteras detta ämne, som jag har undersökt 

genom sex stycken individuella intervjuer. Uppdraget har jag fått av Culturen, som ska starta 

ett kulturevenemang inom poesi. Culturen är ett kulturhus i Västerås som vill främja kultur 

och kreativitet genom olika evenemang i många olika genrer. Deras nyckelbegrepp är 

upplevelser, delaktighet och mångfald. För att tydliggöra dessa begrepp citerar jag från deras 

hemsida: 

Upplevelser kan vara film, musik, teater eller dans. De kan också bestå av mat, konst, kaffe och bildning. 

Ofta har våra arrangemang inslag av alla ingredienserna samtidigt. 

Delaktighet kan vara många saker. Möjlighet att påverka vårt utbud, själv vara en del av skapandet eller 

diskutera det ämne som berörts i föreställningen är vanliga inslag hos oss. 

Mångfald jobbar vi för i flera betydelser. Mångfald i etnisk bakgrund, mångfald av kulturyttringar, 

mångfald av åldrar, alla skall hitta något som passar dem 

 http://www.culturen.nu/om-oss 

För att min inledande fråga ska bli möjlig att besvara har jag undersökt ungdomars medie- och 

kulturvanor, för att på så sätt se om det finns kommunikationskanaler som lämpar sig bättre 

än andra för målgruppen.  

 

1.1 Syfte  

Det är viktigt att det finns kulturevenemang inom många olika genrer för att en stad ska vara 

attraktiv, och städer som satsar på kultur gör även vinster på näringslivsområdet (Cars 2009). 

Poesi är inte den mest uppmärksammade genren inom det kulturella fältet, men det är viktigt 

att den som vill utveckla sin kreativitet inom detta område ska ha möjligheten att göra det – 

och det kan man till exempel göra genom att delta i poesikvällar. Tanken är att poesikvällarna 

ska fungera som en öppen scen där deltagarna både kan framföra och lyssna till texter. 

Frågan är viktig för Culturen, som vill kunna tillgodose de kulturella behoven hos alla 

åldrar, men man anser att ungdomar i åldern 13-25 bör ges mer uppmärksamhet. De har ofta 

ingenstans att framföra sin lyrik och en öppen scen är en förutsättning för att det ska kunna 

realiseras. Det finns alltså ett önskemål från Culturens håll att bjuda in ungdomar till denna 
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typ av kulturevenemang, och min undersökning ska försöka lösa problematiken kring hur man 

på ett effektivt sätt kommunicerar så att de berörda ungdomarna kan ta del av informationen.  

Eftersom de sociala medierna tar stor plats i ungdomars vardag är min hypotes att dessa 

skulle vara en önskvärd kommunikationskanal för Culturen.  

 

1.2 Frågeställningar 

I denna undersökning utgår jag från fyra övergripande frågor, som jag vill besvara. Den första 

belyser huvudsyftet med min undersökning och lyder: Hur kommunicerar man på ett effektivt 

sätt, och genom vilka kommunikationskanaler, för att nå ut till poesiintresserade 13-25-åriga 

ungdomar som kan tänka sig att delta i poesikvällar på Culturen? 

 De tre övriga frågorna är tänkta att stödja min huvudfråga, genom att gå in mer specifikt 

på ungdomars vanor inom media och kultur. Dessa frågor är: Vilka litterära och kulturella 

vanor har ungdomar som är 13-25 år? Vilka medievanor har ungdomar som är 13-25 år, och 

vilka kommunikationskanaler anser de vara bäst? 

 

1.3 Culturens vision av poesikvällar 

Culturens bild av dessa poesikvällar är att det ska vara ett kontinuerligt och regelbundet öppet 

forum för poesiintresserade. Denna typ av kulturyttring finns inte i Västerås och Culturen vill 

definitivt göra något åt detta genom att införa en öppen scen i caféet, som förstås ska vara 

kostnadsfri för deltagarna. 

Det är nämligen i caféet poesikvällarna ska hålla hus – allt i en avslappnad och gemytlig 

miljö som öppnar för samtal mellan framförandena. Det finns en idé om att lansera ett ”sopp-

koncept”, eller liknande, så att besökarna kan äta i den kreativa miljön. Med detta i åtanke 

menar jag att begreppet poesicafé är det lämpligaste att använda i fortsättningen. Lokalen är 

liten och intim, innehar cafébord och stolar och rymmer cirka 60 personer.  

Vad gäller gränsdragningarna vill Culturen lägga sig i så lite som möjligt, utan vill att 

det är besökarna själva som ska sätta gränserna. Vill man framföra en dikt till 

ackompanjemang av musik är det tillåtet och vill man recitera någon annans dikt är det fritt 

fram. Det är dessutom tillåtet att gå utanför ramarna av poesi, att till exempel läsa upp en kort 

novell går lika bra det med. Att sätta regler för evenemang menar Culturen verkar hämmande 

– snarare är en experimentell anda något att sträva efter.  
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Huruvida det kommer att vara inslag av tävling är något de inte har tagit ställning till, då 

de vill få en klarare bild av vad besökarna har för inställning till det. Det finns dock en tanke 

om att man skulle kunna ha tävlingar ibland, medan det vanliga, återkommande poesicaféet 

ska vara tävlingsfritt.  

Arrangemanget kring poesicaféet sköts av Culturens personal, men ideella arrangörer 

välkomnas varmt. Om det finns personer som är intresserade av att arrangera framkommer det 

under evenemangen, och då hjälper Culturen till med den utbildning och de verktyg som 

krävs för att klara av uppgiften. 

Det Culturen vill uppnå med poesicaféet är att det ska bli ett inarbetat begrepp som 

sprids mellan människor i alla åldrar. För att uppnå detta ska de testa denna följetong ett bra 

tag för att se effekterna, de menar nämligen att det är ett vanligt misstag att ge upp för fort, 

om det visar sig att det inte dyker upp folk. Culturens inställning är positiv, och de tror att 

detta kommer att bli ett mycket uppskattat evenemang. 

Att Culturen särskilt inriktar sig mot unga stödjer sig mot Barnkonventionens artikel 31: 

barns rätt till kultur (FN:s generalförsamling 1989). 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

I kapitel två, bakgrund, bygger jag en teoretisk grund för min undersökning, där olika typer av 

kultur, medier och kommunikation utreds. Eftersom min undersökning bygger på ungdomar 

har jag även lagt en del fokus på statistik om ungdomar och deras medie- och kulturvanor.  

 Kapitel tre berör mitt val av metod och material, och i kapitel fyra redovisas mitt 

resultat. Jag för en diskussion om min undersökning i kapitel fem, och slutligen, i kapitel sex, 

drar jag slutsatser och ger förslag för kommande forskning inom mitt ämne. Därpå följer 

källförteckning och bilagor.    
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2 Bakgrund 

I detta kapitel behandlar jag ämnen som är aktuella för min undersökning. Jag börjar med en 

mycket kortfattad historisk beskrivning av ungdomskulturer i Sverige. Detta för att belysa 

ungdomars behov av gruppkultur i ett vidare perspektiv. Sedan förflyttas fokus till kulturen i 

staden som jag undersöker – Västerås. Därpå följer ett avsnitt om kreativt skrivande och 

slutligen redogör jag för forskning och undersökningar kring medier och kommunikation, 

samt ungas användning av medier. 

 

2.1 Ungdomskultur i Sverige 

Ungdomskulturer och -stilar är inte ett fenomen som har existerat i alla tider, utan det var i 

och med industrialiseringen och urbaniseringen som de uppstod. Detta kan sättas i samband 

med 1900-talets existentialistiska människosyn som betonade det individuella och fria hos 

varje människa (Alm 2001:242). 

 I Sverige förknippades ungdomsgrupperingar till en början med dansstilar såsom 

bostonvals och two-step, och under 20-talet kom jazzen att dominera (Bjurström 2005:248-

249). Under 30-talet var swingen på modet, men efter andra världskriget började allt tydligare 

grupperingar växa fram, till följd av ökat välstånd, större barnkullar och utveckling av 

skolsystemet (Hägg 2005:122-123). Det nya samhällssystemet innebar att vuxenlivet inte 

började förrän efter tonåren, vilket gav ungdomskulturerna chans att blomstra (ibid.). Med 

mer fritid och större köpkraft kunde ungdomarna ägna sig åt sina intressen, som stod i strid 

med de traditionella fritidssysslorna (Gullberg m.fl. 2009:28). De två stora, kontrastiva 

kulturerna bestod av raggare, som i hög grad hade arbetarbakgrund, och boppare, som ofta 

bestod av studenter och läroverkselever (Bjurström 2005:255). Allt sedan dess har nya 

kulturer uppstått; mods, hippie, punk, rejv, hiphop… listan kan göras lång.  

Sernhede (2009:79) menar att ”de moderna ungdomskulturerna är uttryck för ungas 

behov att bearbeta sociala, psykiska, kulturella och existentiella villkor”. Att samhället idag är 

så föränderligt bidrar till att nya generationer inte kan följa de gamlas fotspår, utan måste 

skapa sin egen verklighet. Då det moderna samhället kräver av individen att finna sin egen 

väg och plats blir detta en process som förankrar sig i ungdomars val av kultur- och 

grupptillhörighet (Sernhede 2009:80). Detta kan föras till kulturer med musikgenrer i fokus, 
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som möjligen är det mest förekommande (eller mest iögonfallande), men även till kulturer 

eller grupper som intresserar sig för estetiskt skapande, spel eller något annat. 

2.2 Kultur i Västerås 

I Västerås stads rapport Kartläggning av västeråsarnas kultur-, idrotts- o fritidsvanor ur ett 

jämställdhetsperspektiv (2010) finns bland annat ett avsnitt som behandlar 

kommuninvånarnas kulturvanor. Här har jag valt att uppmärksamma den yngre åldersgruppen 

som föll bort ur mitt urval, då den aktuella undersökningen avhandlar kultur ur ett 

åttondeklassperspektiv i kontrast mot en vuxen befolkning. Även denna vuxna befolkning är 

relevant då en del av min egen målgrupp räknas in där.  

I det följande sammanfattar jag vad denna undersökning kommit fram till. Då samtlig 

information kommer från ovanstående rapport hänvisar jag endast med sidnummer.  

 

2.2.1 Musik- och dansevenemang 

55 % av alla vuxna västeråsare besöker musikevenemang minst några gånger om året. Samma 

procentandel gäller för tjejer i högstadieåldern, men endast en tredjedel av högstadiekillarna 

går på musikevenemang i samma omfattning (21).  

 Dansföreställningar är inte lika populärt att besöka, vilket kan ha att göra med att de inte 

förekommer lika ofta. Ändå besöker ca 25 % av de vuxna västeråsarna dansföreställningar 

minst en gång om året, och vad gäller högstadieungdomarna ligger siffran på 55 % för tjejer 

och 30 % för killar. Att det är vanligare att besöka dansföreställningar som ung tros bero på 

att fler utövar dans eller känner någon som gör det (21). 

 

2.2.2 Teater och lajv 

  65 % av Västerås amatörteatermedlemmar är 7-20 år, och 80 % av dem är tjejer. Enligt 

undersökningen kan denna ojämna könsfördelning bero på att det anses vara fjolligt att spela 

teater, och killar förväntas ägna sig åt idrottsaktiviteter. Bland de västeråsare som besöker 

teatrar är 67 % kvinnor (23). 

 Vad gäller lajv råder motsatt förhållande – 74 % av utövarna i åldern 7-20 år är killar. 

Förutom den ojämna könsfördelningen föreligger även könsstereotypa rollval inom 

lajvvärlden: ”Pojkarna väljer actionbaserade karaktärer och deltar helst i lajv av 
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fantasykaraktär som innehåller krigsmoment medan flickorna väljer karaktärer som pigor och 

hjälpredor som gärna utspelar sig i stämningsmiljöer” (23). 

 

2.2.3 Estetisk verksamhet 

Undersökningen visar att det är mycket vanligare bland Västerås kvinnor, jämfört med 

männen, att ägna sig åt någon konstform eller skrivande. Samma förhållande gäller bland 

högstadieeleverna, då 26 % av tjejerna ägnar sig åt skapande minst en gång i veckan, medan 

motsvarande andel för killarna ligger på 14 % (23). 

 

2.2.4 Konstutställningar och museer 

60 % av högstadieungdomarna besöker aldrig museer, men bland dem som gör det minst en 

gång i månaden dominerar killarna med sina 9 % mot tjejernas 5 % (23).  

 Det är tydligt att museibesök intresserar kommunens kvinnor i högre grad, då 

konstmuseets besökare utgörs av 65 % kvinnor. Även Vallby friluftsmuseum
1
 har fler 

kvinnliga besökare.  

 

2.2.5 Bibliotek 

Västerås stadsbibliotek har flest kvinnliga besökare, och det är också kvinnorna som toppar 

lånestatistiken. Även bland unga råder detta förhållande, men bland dem är det vanligare att 

aldrig besöka eller låna böcker från biblioteket (24). 62 % av killarna och 48 % av tjejerna på 

högstadiet besöker aldrig biblioteket (24). Statistiken visualiseras i figur 1. 

                                                           
1
 ”Museet återskapar och visar de miljöer som människor i Västmanland levde och verkade i en gång” 

(http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/om-vallby-friluftsmuseum/om-vallby-friluftsmuseum.shtml) 
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Figur 1 Lånestatistik från Västerås stadsbibliotek år 2009 (25) 

2.3 Kreativt skrivande – en aktivitet på nedgång 

Statens kulturråd har i undersökningen Nya kulturvanor – Svenska kulturvanor i ett 30-

årsperspektiv: 1976-2006 (2008:100), konstaterat att skrivandet av dagbok, poesi, brev och 

liknande, har minskat kraftigt under 2000-talet, speciellt i de yngre åldersgrupperna. I denna 

undersökning har även viss typ av skrivande som sker över Internet räknats med, till exempel 

mejl, blogg och artikelskrivande, och med detta i åtanke kan man alltså inte anta att skrivandet 

endast bytt forum. 

Tabell 1 Skrivande av dagbok, dikter, artiklar och brev. Personer 16–29 år som på fritiden 

ägnat sig åt aktiviteten under de senaste 12 månaderna 

 

                             Mer än någon gång 
 

                       Varje vecka 

 1982-83 1990-91 1998-99 2006 1982-83 1990-91 1998-99 2006 

  
Killar 16-19 29,8 28,5 21,9 11,8 5,7 5,5 5,4 1,0 
Killar 20-29 29,0 25,8 28,0 21,7 7,5 6,2 8,6 5,2 
 
Tjejer 16-19 80,7 78,2 80,2 55,1 38,7 37,8 45,0 24,4 
Tjejer 20-29 57,3 55,2 61,1 50,3 

 
19,3 19,7 21,6 17,0 
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2.4 Medier och kommunikation  

Bjurström m.fl. (2000:9-12) skriver om att medier tar allt större plats i människors vardag och 

har, likt rent basala behov som luft och vatten, blivit en förutsättning för dagens senmoderna 

samhälle. Det är svårt att tänka sig hur samhället skulle se ut om inte medierna fanns.  

 Larsson (2008:203) menar att de olika mediernas utveckling har gått otroligt snabbt de 

senaste decennierna, och framhåller bland annat att kvaliteten på trycksaker har förbättrats, 

tele- och datorkommunikation har kommit att dominera, etermedia har blivit större samtidigt 

som traditionell skyltreklam har fått ett uppsving. Och vilket medieval som styr ett företags 

kommunikation beror helt på kontexten. Ett visst lands eller områdes kultur kan spela in, 

precis som målgrupp och budskap också spelar en central roll (Larsson 2008:204). Dahlén & 

Lange (2009:511) menar att de mer nischade medievarianterna, såsom bloggar, har ökat, 

vilket Larsson (2008:207) kopplar ihop med den mer personliga atmosfärens fördelar som 

ofta präglar dessa medier (Se 2.5).  

2.4.1 Rätt medium på rätt plats 

Larsson (2008:208-209) har sammanställt exempel på medier, och framhåller att dessa inte 

enbart är framtagna med kommersiell kommunikation i åtanke, utan många av dessa kan lika 

väl fungera som exempelvis samhällsinformation. I Figur 3 har jag sammanställt exemplen.  

 

Medium Exempel 

Annonser Dags-,  vecko- och gratispress 
Trycksaker Flygblad, affischer, tidningar, kataloger 
Utställningar Öppet hus, evenemang 
Telekommunikation Sms, telefonförsäljning/ -tjänster 
Datormedierad kommunikation Mejl, diskussionsgrupper, webbsidor 
Promotionsaktiviteter Sponsring, spel, tävlingar 
 
 

 

Muntlig kommunikation Möten, samtal, föreläsningar 
Radio/tv Reklam, sponsring, lokalt/nationellt 
Bildmedier Film- och bioreklam, bildspel 
Stortavlor Arenareklam, skyltplanscher 
Demonstrationer Visning, provsmakning 

  

Figur 2 Exempel på medier (Larsson 2008:208-209). De övre exemplifierar aktiv reklam 

medan de undre står för passiv (Dahlén & Lange 2009:513-514) 
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När ett medium ska väljas för en viss typ av kommunikation bör en del saker finnas med i 

analysen, och Larsson (2008:218) tar upp följande variabler: Ämnet – vilket medium? Är 

ämnet brett – passar fler medier? Målgrupp – vem ser vilket medium? Miljö – var möter 

kommunikationen målgruppen? Mediets egenskaper – konnoterar mediet i sig vissa attityder? 

 Om man vill lyckas nå så stor del av den specifika målgruppen som möjligt är det 

effektivast att använda flera medier, då det inte går att täcka in allas medievanor genom att 

kommunicera genom endast en kanal (Dahlén & Lange 2009:505; Larsson 2008:214). 

Dessutom kan fler medier öka själva exponeringen, utan att mottagaren uppfattar budskapet 

som tjatigt (Dahlén & Lange 2009:505-506). Dahlén & Lange (2009:504-505) skriver att man 

kan ta reda på målgruppens medievanor till exempel genom att ta del av oberoende 

undersökningar genomförda av exempelvis Mediebarometern, eller mer specifik statistik som 

TS/RS Tidningsstatistik, MMXI Nordic (Internet) och MMS (tv). Som exempel vill jag ta upp 

Nordicom-Sverige Mediebarometers statistiska undersökning Tagit del av reklam i olika 

medier i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2004–2010. Personerna i undersökningen 

fick svara på frågan ”Tog du igår del av reklam eller annonser i något av följande medier?” 

och resultatet för 2010 års ungdomar mellan 15-24 blev som följer: TV: 46 %, morgontidning: 

25 %, radio: 22 %, Internet: 36 %, kvällstidning: 14 %, veckotidning eller magasin: 5 %, 

mobiltelefon: 3 %.      

 Mediernas kontextegenskaper kan påverka kommunikationens budskap, både positivt 

och negativt (Dahlén & Lange 2009:509-512). Till exempel kan en annons i en 

ungdomstidning ge mottagaren känslan att budskapet endast är riktat till ungdomar, medan 

samma annons i en affärstidning ger helt andra associationer. Är dessutom en annons belägen 

intill en dyster artikel överförs den känslan även till annonsens kommunikativa dimension. 

Finnes budskapet i en blogg känns det personligt, även då informationens utformning är 

densamma som i de förstnämnda exemplen.   

 Dahlén & Lange (2009:513-514) delar även in de olika medierna i två grupper, passiva 

och aktiva (se figur 3 på föregående sida) Till de aktiva hör alla sorters media där vi frivilligt 

läser eller deltar i någon sorts aktivitet. Till de passiva hör de övriga mediegrupperna, och de 

medierna utmärks av att vi ser och hör snarare än läser. Dit hör dock även skyltreklam, då 

texten ofta är så kort att man knappt frivilligt läser vad som står. När det gäller reklam, kan 

det sammantaget sägas att de aktiva medierna når färre människor medan de passiva lättare 

lämnar sitt (temporära) avtryck hos människor. Det har att göra med att folk inte har intresse 

av att aktivt ta del av reklam, medan de passiva medierna inte ger något egentligt val. Men när 

de aktiva medierna blir uppmärksammade, är de effektivare. Det har att göra med att 
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budskapet aktivt tolkas och associationer väcks, vilket skapar en starkare minnesbild i våra 

hjärnor. Författarna menar således att de passiva medierna är flyktigare och mindre 

minnesskapande.  

 

Fördelen med ett passivt medium är att det är lättare att få reklamen uppmärksammad. Nackdelen är att 

den uppmärksammade reklamen får mindre effekt. Det motsatta förhållandet råder för aktiva media: 

Fördelen med ett aktivt medium är att den uppmärksammade reklamen får större effekt. Nackdelen är att 

det är svårare att få reklamen uppmärksammad. (Dahlén & Lange 2009:516) 

 

Amnéus (2010:92-93) skriver om verbal kommunikation som marknadsföring, så kallad Word 

of Mouth-rekommendationer. Detta medium, som bygger på ryktesspridning och personlig 

kontakt, är högst aktivt och effektivt. Förutsättningen för Word-of-Mouth är att människor 

pratar med varandra och rekommenderar och avråder varandra, såväl i det verkliga livet som 

på Internet. Författaren menar vidare att en osäker konsument gärna hör och ser sig för när 

hen är osäker på produkt eller tjänst, och med detta i beaktande är alltså alla konsumenter 

varandras ambassadörer.  

 När det idag pratas om rekommendationer av denna typ är det lätt att erinra sig alla 

sociala sajter som bygger på mellanmänskliga relationer av något slag. I nedanstående avsnitt 

utreds detta närmre.  

2.5 Sociala medier 

Sociala medier, också benämnt web 2.0, är ett samlingsbegrepp för interaktiv kommunikation 

på nätet, där samspel, konversation, kontaktknytande och -bevarande står i fokus (Carlsson 

2009:8-10). Som exempel på sociala medier anger Carlsson (2009:12) bland annat blogg, 

microblogg (till exempel Twitter), podcast, wiki, YouTube, Flickr och sociala forum, som till 

exempel Facebook. 

Författaren skriver också att de sociala medierna inte endast är de ungas angelägenhet, 

utan användandet av sociala forum på nätet ökar ständigt (Carlsson 2009:18-19). Enligt 

Sundén (2011) hade 45 % av Sveriges befolkning Facebook i maj 2011, men han påtalar 

samtidigt att siffran bör tas med en nypa salt, då det till exempel går att registrera obegränsat 

antal medlemskonton per person. Det är dock tydligt att användarfrekvensen av Facebook, 

och andra sociala medier, går uppåt, och privatpersoner använder dem i olika syften. Findahl 

(2011:8) skriver att 52 % av Sveriges befolkning är medlem på någon social sajt.  



15 
 

Carlsson (2009:20) nämner förutom de rent mellanmänskliga, relationsmässiga 

funktionerna även informationsspridning och kunskapssökande, till exempel produkt- eller 

tjänstrecensioner. Med detta i åtanke, menar författaren att ”alla dessa användare – 

informationsspridare, tänkbara ambassadörer och potentiella kunder – borde vara intressanta 

för de flesta företag och organisationer att komma i kontakt med” (Carlsson 2009:16). 

 

2.5.1 En traditionell kommunikationsmodell möter ett modernt socialt 

medium 

Carl Hovland (i Nilsson & Waldermarson 2007:25) har formulerat en sändar-mottagarmodell 

som många gånger står som exempel för hur mänsklig kommunikation fungerar. Kort sagt ser 

hans modell ut på följande sätt: ”vem säger vad, i vilket medium, till vem och med vilken 

effekt” (Nilsson & Waldemarson 2007:25). Figur 4 visualiserar denna traditionella 

kommunikationsmodell och Figur 5 visualiserar hur kommunikationen kan se ut i de sociala 

medierna. Jag vill även förtydliga att jag applicerar dessa modeller på så vis att avsändare 

(grå/vänster) står för företag/organisationer och mottagare (svart/höger) är kund/konsument. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Hovlands sändar-mottagarmodell 
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Figur 4 Flervägskommunikation i ett sociala medier-perspektiv 

 

Traditionell reklam och information, till exempel i tv, radio och tidningar, utgår från den 

traditionella modellen som figur 3 visar. Denna typ av annonseringskommunikation benämner 

Carlsson (2009:26-27) ”pushmarknadsföring”, då det är avsändaren som bestämmer 

budskapet och försöker förutse en effekt.  

 

Avsändaren trycker på (”push”) genom exempelvis rabatter och andra erbjudanden. Mottagaren tar emot 

utan att egentligen själv kunna välja och med begränsade möjligheter att återkoppla till avsändaren. 

Kommunikationen är således enkelriktad och sker på avsändarens villkor, som i en tidningsannons eller 

en reklamfilm på tv. (Carlsson 2009:27) 

 

I figur 4, de sociala medierna, sker dock kommunikationen i högre grad på mottagarens 

villkor, skriver Carlsson (2009:35). Hon menar vidare att vem som är mottagare och vem som 

är avsändare inte är lika klart i de sociala medierna. Företag sänder budskap till privatpersoner, 

privatpersoner sänder budskap till företag, privatpersoner sänder budskap till privatpersoner – 

om företag. ”Med denna teknik är kontakterna lika mycket mottagarstyrda och sändarstyrda”, 

skriver Larsson (2008:212). I detta datormedierade, sociala medium är det dialogen och den 

individanpassade kommunikationen som står i fokus (Carlsson 2009:25; Larsson 2008:212-

213). Falkheimer (2001:135) menar att det är denna flervägskommunikation som gör Internet 

till ett framgångsrikt medium. 

 

2.5.2 Varför bör företag/organisationer använda sig av sociala medier? 

Frankel (2007:21) skriver att ”Internet kan användas för att bygga ett starkt varumärke, 

genom att kommunicera personligt, skapa medvetenhet om ditt företag och öka målgruppens 

lojalitet”. Anledningen till att denna typ av kommunikation och marknadsföring anses vara så 

effektiv är på grund av den reklamtrötthet som drabbat många p.g.a. ett ständigt ökande 

informationsflöde i vardagen (Carlsson 2009:30). Allt fler väljer aktivt bort reklam och söker 

sig hellre till den information som passar för den givna kontexten, och Carlsson (2009:36) 

jämför den traditionella pushmarknadsföringen med en tårta som man får kastad i ansiktet. 

Den moderna människan sträcker sig hellre efter den tårta som hen för tillfället är sugen på, 

och detta benämner författaren ”pullmarknadsföring” (ibid.). 
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 Det gäller för företag och organisationer att se till så att de som är intresserade hittar 

dem, snarare än att ”slänga ut” information, och Carlsson menar att det är av vikt för företag 

att vara tillgängliga (genom till exempel sökfunktioner på webben) och att samtidigt vara 

intressanta genom att sticka ut (Carlsson 2009:37, 44). Andra variabler som bäddar för 

framgång i web 2.0-världen för företag är att engagera känslomässigt, vara tillgänglig för alla 

och öppna upp för kommentarer och respons (Carlsson 2009:44). Författaren menar dock att 

traditionell marknadsföring i form av annonser absolut inte bör glömmas bort – det är 

fortfarande de som ska stå för den huvudsakliga reklamen. De sociala medierna ska främst 

vara ett relationsbyggande kommunikationsverktyg som bygger upp varumärket och dess 

trovärdighet (Frankel 2007:19, Carlsson 2009:45). 

 Genom att finnas tillgänglig i de sociala medierna kan företag anpassa sina 

tjänster/produkter efter önskemål och anpassa sig efter verklighetens krav, och även fungera 

som löpande informationsgivare och kundtjänst (Carlsson 2009:50-53). Det är också allmänt 

känt att Google och liknande sökmotorer används flitigt bland internetanvändarna, vilket 

innebär att sökträffarna i mångt och mycket avgör var en informationssökare hamnar. Genom 

att vara sökbar, vilket man genom sociala medier är, ökar synligheten (ibid.).  

 

2.6 Ungas användning av medier 
Medierådets undersökning Ungar & medier (2010) visar att ungas (12-16 år) 

internetanvändande ökar ständigt, och killar är mer intresserade av att spela spel medan tjejer i 

större utsträckning använder Internet för att kommunicera. Samtidigt visar undersökningen, i 

jämförelse med tidigare undersökningar, att fritidssysslorna har förändrats:  

Umgänget med kamrater i verkliga livet har minskat kraftigt. 2006 angav 74 % att det var en av de saker 

de oftast gjorde efter skolan. 2008 var man nere i 64 % och 2010 58 %. Däremot har 

internetanvändningen ökat från 49 % 2006 till 59 % 2010. (Ungar & medier 2010:11) 

Studien visar även att tv-tittandet har minskat, och läsning av böcker och tidningar har 

halverats bland unga, på endast fyra år. I undersökningen antas detta bero på att läsningen 

flyttats över till Internet, på samma sätt som socialt umgänge mer och mer flyttats från 

verkliga livet till bland annat Facebook och Bilddagboken. 

 I Ungar & medier (2010:12) skrivs det att mobiltelefonanvändandet förändrats på så sätt 

att ringandet fått ta ett steg tillbaka till förmån för sms:andet. Mobilerna används också i allt 

högre grad till att lyssna på musik. De senaste åren har även Internet genom mobilen ökat 
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markant, och Lindahl skriver att 66 % av alla mobilanvändare använde mobilen till att surfa år 

2011 (Lindahl 2011:13). 

 64 % av unga läste nyheter på nätet år 2010, och det är en ökning på 10 % jämfört med 

2008 (Ungar & medier 2010:13). Det har även skett en hel del andra förändringar i 

internetaktiviteterna: 

 

Chattandet, som låg i topp 2008 har minskat markant, från 73 % till 58 % i årets studie. Detta kan man 

anta har ersatts av att umgås på sociala sajter som ökat kraftigt. 2006 gjorde 12 % av de tillfrågade detta, 

2010 50 %. Den ökade kommunikationen via dessa sajter kan möjligen också förklara den kraftiga 

nedgången i mejlandet. 2006 brukade 29 % mejla, 2010 endast 18 %. Att streama eller ladda ned musik, 

film, spel eller program har också minskat, 2006 gjorde 21 % det, 2008 27 % och 2010 endast 17 %. 

(Ungar & medier 2010:13) 

 

Fasth (2011) skriver om ungdomars medieanvändande (kommunikationskanaler) för att få 

information om fritidsaktiviteter, och ungdomarna (niondeklassare) i hennes undersökning 

tycks vara överens om att det mediet de mest använder sig av är Facebook. De använder 

Facebook bland annat för att sprida information till varandra, genom statusuppdateringar eller 

evenemangsinbjudningar (Fasth 2011:28). Ungdomarna anser även att vänner är viktiga källor 

vad gäller information om fritidsaktiviteter. Affischer tycker de är bra, men långt ifrån lika 

bra som personlig kontakt. Om affischmediet skriver Fasth (2011:29) att ungdomarna: 

 

oftast läser affischerna, mestadels rubrikerna. De pratar också om att det är viktigt att den sticker ut, den 

får gärna vara stor och ha mycket färger. Ungdomarna i Biskopsgården säger att de ofta läser saker när de 

står och väntar på bussen eller sitter på spårvagnen, något som ungdomarna från Guldheden inte nämnde. 

[…] Ungdomarna från Guldheden har sett flera av affischerna tidigare och säger att vissa av dem sitter 

uppe så länge att de slutar lägga märke till dem. De tycker att det är bättre att affischera upp en stor 

affisch inför ett evenemang och om det är något som pågår flera gånger under terminen är det bra att byta 

ut dem. Affischer med för mycket text orkar de inte läsa och en flicka tycker att: ”det ska vara kort och 

kärnfullt”. (Fasth 2011:29) 

 

Ungdomarna i undersökningen söker även aktivt information, och då är det mest Facebook 

och andra sidor på nätet som dominerar. Fasths (2011:30) informanter nämnde även affischer, 

radio och äldre syskon som informationskällor.  

 Trots Internets stora framgång som medium menar dock Lindahl (I Karlsson 2012) att 

de traditionella medierna ändå upptar 60 % av ungdomars (15-24-åringar) totala medietid.  
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3 Metod och material 

Som metod har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Denna metod anser jag 

lämpa sig bäst till mitt ämne, eftersom mitt syfte var att få personliga svar och djupgående 

information om informanternas medie- och kulturvanor. 

En förutsättning för att intervjuerna skulle vara givande för mitt syfte var att 

informanterna skulle ha ett litteratur- och/eller kulturintresse. Detta betyder att mina 

frågeställningar inte rör alla ungdomar inom åldersspannet, utan endast dem som redan på ett 

eller annat sätt är intresserade av kultur. 

Intervjuerna bestod av frågor i tre teman:  

- litteratur och poesi, 

- kulturevenemang i allmänhet och Culturens framtida poesicafékvällar, 

- medievanor och kommunikationen kring kulturevenemang 

Intervjuunderlaget (se bilaga 1) var lika för alla vilket gör mina intervjuer strukturerade (Patel 

och Davidson 2003:72). Jag har i så hög grad som möjligt hållit mig till samma manus och 

ställt samma frågor i samma ordning, och dessutom berättat och beskrivit samma fenomen 

med samma ord. Detta för att jag ville kunna jämföra svaren från de olika informanterna, och 

se om det fanns likalydande svar som kunde leda till någon form av generalisering (Patel och 

Davidson 2003:72). Frågorna har utformats på ett öppet sätt, och jag har även förberett 

följdfrågor som används i de fall jag inte fått den information jag behöver i det första svaret.  

Samtliga intervjuer har genomförts i cafémiljö. Detta för att jag tror att det bidrar till en 

avslappnad stämning, vilket jag ansåg vara en förutsättning för att mina intervjuer skulle ge de 

personliga och djupgående svar som jag ville ha.  

 

3.1 Urval 
För att få tag på mina informanter har jag bland annat fått hjälp av en lokal skrivarpedagog 

och lärare, som gett mig tips på personer som skulle kunna passa i min undersökning. 

Informant A, D och E kommer från denna person. Informant F känner jag personligen och 

informant B och C fick jag kontakt med genom att jag frågade en av de lärare som jag hade på 

gymnasiet om hjälp.  
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 Min plan var att hitta två informanter som skulle vara högstadieelever, det vill säga 

representera den yngre delen av åldersgruppen 13-25 år, men tyvärr lyckades jag inte hitta 

några sådana. 

Alla mina informanter är av kvinnligt kön, vilket beror på att de kontakter jag har haft 

för att hitta informanter endast gett förslag på tjejer.  Dessutom är kulturintresse något som i 

större utsträckning finns hos kvinnor (se kap 2.2) 

 

3.2 Etiska överväganden 

I mitt missivbrev (se bilaga 2) har jag beskrivit informantens rättigheter. Jag har sett till att 

skicka ut missivbrevet till alla informanter före intervjutillfället så att de är medvetna om 

undersökningens syfte och teman.  

All information som kan kopplas direkt till informanternas identitet hålls konfidentiell 

(Patel och Davidson 2003:70). Däremot har jag låtit Culturen som organisation vara offentlig, 

eftersom det är en sådan viktig del av min undersökning, och resultatet är tänkt att gynna dem.  

 

3.3 Validitet och tillförlitlighet  

Min ambition är att skapa validitet genom att grundligt analysera det insamlade materialet och 

belysa alla sidor som genom intervjuerna kommit fram (Patel och Davidson 2003:105f). I 

resultatet blandar jag citat och egen parafrasering, vilket ger läsaren utrymme för egen 

tolkning. Validiteten är således kommunikativ (ibid.) 

Eftersom mina intervjuer är strukturerade är de också relativt tillförlitliga, då resultatet 

torde bli något sånär lika, om en annan forskare upprepade min undersökning (Denscombe 

2009:381). Men eftersom urvalet är så pass litet är det samtidigt omöjligt att säga om 

resultatet hade blivit detsamma i en undersökning med andra informanter.  
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4 Resultat 

I detta kapitel redogör jag för resultatet av mina intervjuer. I bilaga 2 återfinns 

intervjuunderlaget som alla intervjuer har grundats på. Informant A, B och C är i 

gymnasieåldern medan D, E och F är i eftergymnasial ålder, och samtliga informanter 

presenteras i varsitt avsnitt. Varje avsnitt är uppdelat i fyra delar, där den första delen tecknar 

ett kort personporträtt av informanten. De tre följande avsnitten behandlar litteratur och poesi, 

kulturevenemang i allmänhet och Culturens framtida poesicafékvällar, samt medier och 

kommunikation 

 I utdragen från intervjuerna betecknar ”V” mig själv och den andra bokstaven 

informanten ifråga.  

 

4.1 Informant A 
Informant A är en 17-årig tjej som går på gymnasiet, på ett program med samhälls- och 

beteendevetenskaplig inriktning. Hon har sedan barnsben alltid varit intresserad av skrivande 

och hon har alltid läst mycket böcker, där hon har hittat inspiration. Hon har gått skrivarkurser 

och även praoat hos skrivarpedagogen som jag nämnde i metod och material-kapitlet (kapitel 

3).  

Hon berättar att hon för tillfället har jättemycket att göra i skolan, vilket innebär att den 

mer kreativa sortens skrivande har fått stiga åt sidan till förmån för hennes studier. När hon 

ändå får en stund över umgås hon med sin pojkvän, kompisar och familj. Hon dansar även en 

gång i veckan.  

 

4.1.1 Litteratur och poesi 

A gillar att läsa modern svensk litteratur, men även engelsk litteratur på originalspråk. Hon 

gillar också att läsa modern poesi, oftast svensk, men inte i samma utsträckning som romaner. 

Hon skriver själv skönlitterära texter, och då blir det mest lyrik. Nedan följer ett kort utdrag 

från vårt samtal: 

V: Vad är poesi för dig? Till exempel, vad fyller den för funktion, och tillfredsställer den någon typ av 

behov hos dig? 

A: Det är ju en konstform, tycker jag. Och den ger ju de här fria tankarna… tänkvärda saker. Den ger 

inspiration, och det är vackert. 
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4.1.2 Kulturevenemang i allmänhet och Culturens framtida 

poesicafékvällar 

Informant A går på kulturevenemang ibland, och då är det mestadels konserter och musik som 

gäller. Hon har varit på Culturen, och de flesta gångerna har hon varit där för biografbesök. 

En annan gång medverkade hon i en poesikväll som Skådebanan
2
 anordnat där.  

Informant A:s bild av hur ett poesievenemang kan vara är att miljön ska vara mysig och 

lite ”mörk och trång”. Det ska finnas en öppen scen där man får framföra sina egna texter. 

Andra komponenter som hon lyfter fram är skrivarhörnor och att det ska finnas böcker som 

man kan få läsa eller köpa. Hon skulle också uppskatta om det fanns medverkande 

gästförfattare. 

När jag frågar vad hon tycker om Culturens vision svarar hon ”det låter jättebra 

faktiskt”. Men ett möjligt tillskott skulle vara gästförfattarens medverkan. Hon tycker 

dessutom att tävlingar skulle vara ett intressant tillägg. 

Informant A har alltid velat delta i poesievenemang, men aldrig vågat. Hon skulle kunna 

tänka sig att ta steget och läsa upp något som hon skrivit, förutsatt att hon verkligen haft tiden 

att förbereda sig. Att vara medarrangör är ett alternativ som hon är positiv till.  

När jag frågar om hon saknar någon typ av kulturevenemang i närområdet svarar hon att 

det är just poesikvällar.  

 

4.1.3 Medier och kommunikation 

Jag frågar informanten vilka medier hon använder sig av, och hon svarar: ”framför allt 

Facebook… inte Msn så mycket. Men det är Facebook, mest.” Hon berättar att hon ibland 

läser Vlt
3
 och Vlt ung, i pappersformat. Ibland kollar hon affischer och anslagstavlor nere på 

stan, men radio och tv använder hon sig inte av.   

Hon brukar bli inbjuden till teaterföreställningar via Facebook, men det beror ju på vilka 

kontakter man har, säger hon. Det händer även att hon lägger märke till kulturinformation i 

Vlt, bland annat information om musikevenemang, som hon gillar att gå på.  

Ibland går hon på kulturevenemang med skrivande i fokus, och då har hon oftast fått 

informationen från privata kontakter via mejl.  

                                                           
2
 ”En kulturorganisation som arbetar för främja *sic!] intresset för teater, musik, dans, konst, film, litteratur och 

annan kulturell verksamhet och som vill verka för att göra kulturen tillgänglig för så många människor som 
möjligt” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5debanan) 
3
 Vestmanlands länstidning, den lokala tidningen i Västmanland. Tidningen har även en bilaga som riktar sig till 

ungdomar.  
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Jag frågar var hon tror att informationen om poesicaféet borde publiceras för att så 

många som möjligt skulle kunna ta del av den, och hon svarar att Facebook säkert är bäst, 

eftersom hon menar att ungdomar går in där varje dag och kollar. Nedan följer ett utdrag ur 

vårt samtal, som berör just Facebook och annan kommunikation. 

 

A: Men... då måste det väl… när man skickar ett evenemang till de kontakter man har? 

V: Jaa… jag tror, nu är ju inte jag en expert på det området, men jag tror att om man har en gruppsida så 

kan man skicka ut så att vänner bjuder in i flera led. Och så går det ju till alla som har ”gillat” sidan.  

A: Ja, jag tror att det skulle vara ett bra sätt att göra reklam på, men sen annars så är det ju Vlt ung-sidan 

som jag också tycker. Eller Vlt över huvud taget.  

Affischer tror hon skulle göra sig bra på biblioteket och planken på stan. Och i stadens skolor. 

 Hon själv skulle med störst sannolikhet ta del av informationen om poesicaféet om den 

fanns på Facebook. Att facebooksidan sprids är då en förutsättning, med tanke på ovanstående 

utdrag ur vårt samtal. 

A tycker att kommunikationen kring kulturevenemang är viktig. Det händer att hon 

missar saker, men hon menar att det nog handlar om hur mycket tid man har. 

 

4.2 Informant B 
Informant B är en 18-årig tjej som studerar samhällsprogrammet med inriktningen media och 

kultur. Hennes intressen är att skriva, läsa, träffa kompisar och ibland spelar hon teater. En del 

av hennes intressen har hon förvärvat hemifrån, hon berättar att hennes mamma spelar en 

sorts teater som heter ”reenactment”, och även mamman tycker om att skriva.  

 

4.2.1 Litteratur och poesi 

B uppskattar att läsa litteratur, främst utländsk och traditionell sådan. Men när det gäller poesi 

är hon mer inne på att läsa modern, svensk lyrik. När jag frågar vad poesi är för henne svarar 

hon att det är ”ett sätt att utrycka sig på ett mer abstrakt sätt än vanlig text”, och funktionen 

den fyller hos henne är framför allt att hon tycker att det är roligt, men poesin fyller också en 

känslomässig och en kreativ funktion.  

Informanten skriver själv en hel del texter, bland annat poesi, men också noveller. Hon 

skriver även artiklar som hon ibland skickar in för publicering.  
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4.2.2 Kulturevenemang i allmänhet och Culturens framtida 

poesicafékvällar 

När informant B går på kulturevenemang brukar det oftast vara musik det handlar om, till 

exempel musikfestivaler.  

Jag frågar om hon har varit på Culturen, och hon berättar att hon bland annat varit på 

lajvkonvent, och så har hon själv deltagit i ett musikevenemang. Annars har hon varit där ett 

antal gånger och bara ”hängt”.  

Ett poesievenemang tycker hon ska vara en blandning av att lyssna och läsa tillsammans 

med andra. Hon menar att det skulle kunna vara som någon typ av poetry slam. Det ska finnas 

en scen och miljön ska vara mysig och hemtrevlig.  

Efter att jag läst upp Culturens vision av poesicaféet tyckte hon att det lät roligt och bra 

och det fanns ingenting som hon skulle vilja ta bort eller lägga till. Hon skulle kunna tänka sig 

att delta i dessa evenemang, och läsa både egna och andras texter. Dessutom skulle hon vilja 

ta det lugnt, fika och lyssna till andra. Att arrangera dessa kvällar kunde hon möjligen också 

tänka sig.  

När jag frågar om hon saknar någon typ av kulturevenemang i närområdet svarar hon att 

det är just litteratur: ”det finns inga bokcaféer eller något sånt”. 

 

4.2.3 Medier och kommunikation 

De medier B mestadels använder sig av är internetbaserade. De communities hon är medlem i 

är Facebook och Tumblr
4
. Det händer att hon går in på poeter.se, där hon också har ett 

medlemskonto. Annars är det mest mejl som gäller, och som kommunikationsmedel 

dominerar sms. Hon läser även Dn på nätet, men radio/tv använder hon sig inte mycket av. 

Hon har dock inte märkt mycket av kulturevenemangskommunikation på dessa medier, det är 

snarare från vänner hon får information om kulturevenemang, och det är just dessa väntips 

som leder till att hon faktiskt går på kulturevenemang. Nyhetsbrev tycker hon fungerar bra – 

men hon framhåller att det endast gäller kontakter som hon redan har.  

Informanten tror att poesicaféets kommunikation skulle fungera bäst på Facebook och 

Twitter, men hon tror även på affischmediet. Affischer skulle med fördel kunna placeras på 

                                                           
4
 ”en bloggplattform där användaren kan publicera olika typer av material som texter, bilder, filmer, länkar, 

chatt, citat och ljud till sin tumblelog” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Tumblr)  
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skolor och biografer, tycker hon. Hon själv skulle med störst sannolikhet ta del av 

informationen om den publicerades som affischer i skolan eller på stan, eller genom Facebook.  

Hon anser att kommunikationen kring kulturevenemang är viktig. Hon tar aktivt reda på 

vad som händer inom kultur, men det händer ändå att hon missar en del. 

 

4.3 Informant C 

Informant C är 18 år och går för närvarande tredje året på gymnasiet, där hon läser 

samhällsvetenskapliga programmet med kulturinriktning och journalistikprofil. Efter skolan 

pluggar hon mycket, men hon gillar också att läsa skönlitterära böcker. Hon gillar dessutom 

att sjunga och måla. Informanten berättar att hennes familj är full av kultur, då hennes 

mamma jobbar som musiklärare, och hennes pappa och båda bröder är operasångare. Men 

hennes kompisumgängeskrets är också full av kulturintresse, vilket bidragit till att kultur alltid 

har varit en stol del av hennes liv.  

 Efter studenten vill hon studera språkvetarprogrammet i Uppsala. 

 

4.3.1 Litteratur och poesi 

Informant C uppskattar att både läsa och lyssna på litteratur, och hon gillar alla möjliga genrer. 

Vad gäller poesi är hon också mycket öppen för olika genrer, men hon berättar att hon inte är 

så förtjust i den svenska arbetarlitteraturen och att hon inte läser så mycket från antiken. Hon 

brukar ofta besöka lyrikavdelningen på biblioteket och låna sådant som hon tycker verkar 

intressant.  

 Jag frågar vad poesi är för henne och vad den fyller för funktion, och hon berättar att 

hon ser poesi som ett sätt att kanalisera känslor. Hon tycker även att poesi är en konstform 

som inte behöver fylla något större behov än just behovet av något vackert. 

 C skriver själv poesi, och då är det fri vers som gäller. Hon skriver också noveller och 

kortare texter, och när hon var yngre skrev hon en hel bok. 

 

4.3.2 Kulturevenemang i allmänhet och Culturens framtida 

poesicafékvällar 

Informanten går på kulturevenemang så ofta som möjligt. Jag frågar vilken genre, och hon 

svarar: 
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C: Det rör sig ganska ofta om musik, eftersom mina brorsor sjunger opera och är de med i en konsert vill 

jag ju gå på den. […] Men jag går jättegärna på teater också, men då är det så ofta som jag har råd, för om 

jag vill gå på brorsornas föreställningar är det ju gratis. 

V: Är det här i Västerås då eller är det Dramaten och sånt i Stockholm? 

C: Stockholms stadsteater brukar jag gå på men det är i Västerås också. Det jag hittar som jag tycker om.  

V: Brukar du gå på andra typer av musikevenemang, konserter, festivaler? 

C: Ja, konserter. Festivaler har jag aldrig fått åka på för mina föräldrar, även om jag velat. Så det ska jag 

göra nu- 

 

Informanten har varit på Culturen, bland annat på konstutställningar med skolan. När hon var 

liten sjöng hon i kör och brukade ha konserter på Culturen, och i övrigt har hon sett teater och 

film där. Jag frågar om poesievenemang: 

 

V: Hur skulle du tycka att ett poesievenemang skulle vara? Din idealbild? 

C: Det skulle vara ganska många olika typer av människor. […] det skulle vara ganska kravlöst, tror jag, 

för en del blir ju ganska rädda för att plötsligt läsa upp någonting […] Man kan ju läsa upp andra dikter 

också, som man bara tycker om. Det kan finnas böcker som man kan ströläsa, läsa upp och få inspiration 

från. […] 

V: Jag tänker på miljön, tycker du att den spelar roll? 

C: Ja, den får inte kännas för formell och kall. […] Inget konferensrum där alla sitter uppradade. […] Lite 

känslan av ett café brukar ju vara ganska mysigt. 

 

C tycker att det skulle fungera med tävlingsinslag ibland, men skulle själv tycka att det var kul 

med den sortens utmaning. Efter att ha läst Culturens vision säger Informant C att det låter 

mysigt med ett café. Vi diskuterar det hon tidigare nämnde, om att ha poesiböcker tillhands, 

och hon säger att det vore bra av den anledningen att man då kan komma oförberedd och 

spontant läsa upp en dikt som man har fastnat för. 

 Informanten skulle kunna tänka sig att delta i detta evenemang och då skulle hon gärna 

läsa både sina egna texter och andras. Hon skulle även gilla att lyssna till andras texter och 

umgås. Jag frågar om hon skulle vilja vara med och arrangera, och hon säger att det inte är en 

omöjlighet, men hon kommer förhoppningsvis flytta till Uppsala, vilket kan försvåra detta.  

 På frågan om hon saknar något kulturevenemang i närområdet svarar hon att det är just 

poesi som hon har tänkt på.  
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4.3.3 Medier och kommunikation 

P1 och P3 är radiokanaler som informanten ofta lyssnar på, och hon tittar även på tv och går 

på bio ibland. Tidningar hon läser är SvD i pappersformat, Elle och Allt om historia. På 

Växhuset
5
 brukar hon kolla affischerna på anslagstavlan. Hon är ofta inne på Facebook, men 

annars använder hon främst Internet till att mejla. Hon är även en aktiv iPhone-användare. 

 När jag frågar om hon lagt märke till att dessa medier förmedlar information om 

kulturevenemang svarar hon att hon nyligen lagt märke till att P1 har kulturnyheter, men hon 

brukar oftast missa dem eftersom hon är i skolan vid den tidpunkten. Annars tycker hon att 

SvD har en bra kulturdel och affischerna på Växhuset handlar ofta om kulturevenemang. På 

Facebook får hon till exempel evenemangsinbjudningar från kompisar som har konserter. 

 Ofta söker hon själv upp information på nätet, vilket många gånger leder till att hon går 

på ett evenemang. Hennes föräldrar brukar vara till stor hjälp om hon vill ha information om 

musikevenemang, och kompisar brukar ofta tipsa henne. Även tidningen kan vara en källa till 

information. 

 Jag frågar vilka kommunikationskanaler som hon tror skulle lämpa sig bäst för att nå så 

många som möjligt. Hon svarar: 

 

Det är nog Facebook tror jag. För att där ser ju verkligen alla. Och alla är ju inne på Facebook, mer eller 

mindre i alla fall. Det är nog ett bra sätt att nå ungdomar för ibland tycker folk att poesi är så obskyrt och 

jobbigt. Men då möter man dem – oss – på vår nivå… och affischer också, på Växhuset, för det är 

jättemånga som går förbi där. 

 

Facebook är den kanalen där hon tror att hon själv med störst sannolikt skulle se 

informationen.  

 Informanten tycker att kommunikationen kring evenemang är viktig, och hon tror att om 

inte tillräckligt med information når ut finns det risk för att människor tycker att kultur verkar 

konstigt. Med mer publicitet normaliseras kulturen. Och dessutom måste informationen finnas 

för att någon ska komma, tillägger hon. 

 

4.4 Informant D 
Informant D är 22 år, och hon jobbar inom hemtjänsten.  Hennes fritidsintressen är att träffa 

sina kompisar, systrar och deras barn. Hon gillar även att spela musik och sitta vid datorn. 

                                                           
5
 ”Ett kultur *sic!+ och utbildningshus mitt i Västerås centrum” (http://www.vaxhuset.nu/?page_id=2) 
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Hon berättar även att det i hennes familj finns ganska mycket kulturtradition jämfört med 

andra familjer.  

 

4.4.1 Litteratur och poesi 

D både läser och lyssnar på litteratur, mest utländska verk som är översatta till svenska. Hon 

gillar såväl klassiker som nyutkommen litteratur. Poesi är något som hon också lyssnar på och 

läser, främst nyare svensk sådan. Nedan följer ett utdrag ur vår konversation: 

V: Vad är poesi för dig? 

D: Poesi är språket, det har jag varit lite osams med folk om. Alltså, jag tycker att om språket är poetiskt, 

kanske i en låttext eller på en reklamskylt eller något, då tycker jag att det kan vara poesi. Och det är inte 

själva diktformatet för mig som är poesi utan det är själva språket.  

V: Att det är mer utsmyckat då eller… på vilket sätt? 

D: Det är väl mest vad jag får känslan av.  

V: Vad ger den för känsla, vad fyller den för funktion? 

D: Lite mysigt... väcker lite mer tankar än annan text.  

 

Hon skriver själv poesi ibland, men hon berättar att det  är en aktivitet som hon i högre grad 

ägnade sig åt förr. Hon skriver dock blogg ibland och varje vecka för hon veckoreflektioner. 

 

4.4.2 Kulturevenemang i allmänhet och Culturens framtida 

poesicafékvällar 

Informanten uppskattar kulturevenemang. Hon berättar att hon ibland går på teater och 

museer, och nu sist gick hon på ett evenemang i teatercaféet, där de hade tonsatt Tranströmers 

texter. Musik är dock något som hon mest ägnar sig åt för sig själv.  

D har varit på Culturen många gånger. Första gången hon var där var det på ett disco, 

annars har hon varit på poetry slam och bio. Hon har också anordnat öppen scen med poesi på 

Culturen, där man också fick framföra andra typer av kulturyttringar. Hon har även varit på 

föreningsmöten i de lokalerna och hon har också sysslat med radiosändningar. 

Jag frågar hur ett poesievenemang skulle kunna vara, och hon svarar: 

Inbjudande... så att man inte blir blyg. Det är väl det som är det stora problemet tror jag, att det är väldigt 

personligt, och då blir man blyg. Och då vill man inte dela med sig. Sen så kan det vara mycket, att 

personer känner varandra sedan innan, och då kan det vara svårt att komma ny. Det ska vara väldigt öppet.  
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Hon tycker att det är en svår fråga hur man skulle kunna omsätta den öppna känslan i 

praktiken. Jag frågar henne om miljön spelar någon roll, och det tycker hon. Möbleringen 

tycker hon kan skapas så att det blir en gemenskapskänsla.  

Jag läser upp Culturens vision och det tycker hon ”låter bra”. Men eftersom hon har 

erfarenhet av liknande evenemang på Culturen sedan tidigare, tillägger hon ”Arospennor
6
 har 

provat, och det är inte lätt att få dit folk”. 

Tävling ser hon som ett tillskott som endast ska hållas ibland: ”Inte varje gång, för det 

kan ju vara läskigt och hämmande”. Vid frågan om hon kan tänka sig att delta under dessa 

poesicaféer svarar hon positivt, men säger också att hon gärna inte läser upp sina egna texter, 

åtminstone inte till en början. Däremot kan hon tänka sig att låta andra läsa upp hennes alster, 

både anonymt och icke-anonymt. Hon skulle också kunna tänka sig att arrangera dessa kvällar. 

Jag frågar om hon saknar något kulturevenemang i närområdet. Hon funderar en stund 

men säger att hon tycker att kulturutbudet är ganska bra i Västerås.  

 

4.4.3 Medier och kommunikation  

Informant D tittar på de flesta kanalerna i grundutbudet, lyssnar på p3 och är medlem på 

Facebook och Twitter. Det händer även att hon går in på Sockerdricka
7
, men hon publicerar 

inga texter där. Andra internetaktiviteter hon ägnar sig åt är bloggar.  

Hon läser sällan tidningar, och affischer och anslagstavlor är något hon knappt lägger 

märke till. Hon menar dock att de medierna som hon använder sig av, och då främst Facebook, 

förmedlar kulturevenemang. Hon berättar att det beror på att hon har kompisar som är 

intresserade av kultur. De inbjudningarna hon får handlar ofta om musik, utställningar, lajv, 

bio på Elektra och nattklubbar. Det händer att dessa inbjudningar leder till att hon deltar i 

evenemangen.  

När jag frågar om hon tycker att affischer, tidningar och liknande är effektivt säger hon 

att det är mer ryktesspridning som gäller för henne. Hon tror att det är en generationsfråga, 

och att eftersom vi får så mycket information överallt så är det svårt att ta in allt. Hon 

framhåller att affischer knappt är något hon lägger märke till.   

                                                           
6
 En ideell skrivarförening i Västerås. (http://www.skadebanan.se/vastmanland/2006/arospennor.htm) 

7
 ”ett litterärt forum, en poesins oas i det karga landskap som vi kallar internet. Här träffas tusentals författare 

och hjälper varandra utveckla skrivandet genom att publicera texter och utbyta kritik” 
(http://www.sockerdricka.nu/) 
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Vad gäller poesicaféets informationsspridning så tror hon på Facebook, men hon säger 

också att affischer och anslagstavlor kanske skulle fungera, dock inte på henne. Hon själv 

skulle se informationen om den fanns på Facebook.  

Informanten berättar också att hon tycker att kulturkommunikation är viktigt. Hon själv 

är mest en passiv mottagare av informationen. 

 

4.5 Informant E 

Informant E är 23 år jobbar som städare. Hon har gått ett år på folkhögskola med 

teaterinriktning. På fritiden gillar hon att vara för sig själv och skriva och rita, men hon gillar 

även att umgås med vänner. Båda hennes föräldrar har ett intresse för skrivande, men hennes 

eget skrivande har alltid varit något som hon har haft för sig själv.  

 

4.5.1 Litteratur och poesi 

Informanten är en storkonsument av serietidningar och uppskattar även poesi. Hon berättar att 

hon: 

E: länge har varit fascinerad över hur folk uttrycker sig – hur man skriver – hur man läser – hur man tar 

till det – och tolkningen. […] Sedan jag var 12-13 har jag alltid tyckt om att uttrycka mig själv, och skriva”  

V: Är det någon viss typ av poesi? 

E: Ja, alltså det jag precis har upptäckt är estradpoesi. För några år sedan var det jättemycket googla och 

youtubeade, och tittade på folk […] jag blev väldigt fascinerad över det sättet de läste på, som på en 

estrad. 

 

På frågan om poesin uppfyller ett visst behov berättar hon om första gången hon hörde 

estradpoesi, i ett radioprogram för 5-6 år sedan, och det var som att ett behov föddes ur 

nyfikenheten inför det nya som hon fängslades av. Att vidare definiera vad behovet är tycker 

hon är svårt, men hon tycker i alla fall att det är något som poesin faktiskt tillfredsställer. 

 E skriver själv poesi och berättar att hon förr skrev kortare texter, men att hon på senare 

tid försökt sig på att skriva längre texter. ”Sådant som funkar att ha på scenen. Gärna skulle 

jag vilja stå själv och förmedla estradpoesi. Sådana typer av texter, som kanske kan vara vilka 

texter som helst, men jag har ju fått en bild av vad det är för mig.”. 
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 Hon ritar även serier vilket innebär att hon även skriver pratbubblor, men hon har även 

en blogg som hon ibland publicerar texter på. Då blir det oftast något som gärna är lite 

provocerande. Hon framhåller även att hon inte skriver poesi på bloggen.   

 4.5.2 Kulturevenemang i allmänhet och Culturens framtida 

poesicafékvällar 

Teater och konstutställningar i Hallstahammar, som är informantens hemort, är något hon 

ibland går på. Hon berättar att hon brukar gå på Kulturnatten
8
 i Västerås, då det erbjuds alla 

möjliga aktiviteter. Det händer även att hennes vänner drar med henne på någon konsert, men 

det är inte något som förekommer ofta.  

 Informant E känner till Culturen, och hon var senast där i höstas, där hon deltog i en 

poesiafton med poetry slam. Hon har även varit där under Kulturnatten och tittat på 4:e 

Teatern
9
. När jag frågar henne om hur hon tycker att ett poesievenemang ska vara, berättar 

hon att hon gärna skulle se en blandning av erfarna och oerfarna poesiintresserade. Hon skulle 

gilla att se utställningar av texter, men även framföra och lyssna till poesi, där en scen utgör 

ett element. Hon tycker att det är kul med tävling, men hon kan inte säga vilket som är bäst, 

men att valmöjligheten finns är bra. Själva miljön är inte så viktig för henne, det behöver inte 

finnas uppradade stolar framför en scen, utan ett café tycker hon skulle fungera lika bra.  

 Efter att informanten har fått höra Culturens vision säger hon att hon ”inte kunde 

formulerat det bättre själv”. Hon har själv flertalet gånger tänkt på att det saknas evenemang i 

den här stilen och när hon googlar är de evenemangen belägna i större städer. Hon skulle själv 

vilja delta och framföra sina egna texter och även lyssna på, möta och inspireras av andra 

likasinnade. Någon gång i framtiden kanske hon även skulle vilja vara med och arrangera.  

  

4.5.3 Medier och kommunikation 

Informanten använder sig av Facebook och G+
10

 men hon går inte in där varje dag, utan det är 

någon gång i veckan, som mest varannan dag. Hon lyssnar på p3 och tittar på svt1, svt2, Tv4 

och Tv6. Vad gäller tidningar så är det Vlt i pappersform som förekommer oftast. Hon har 

tänkt på att det kommer information via Facebook, från sidor som hon gillar. Vad gäller 

tidningen säger hon att ”i Vlt är det ju väldigt mycket en envägskommunikation. Då är det 

                                                           
8
 ”Kulturnatten är den kväll på året då Västerås kulturliv bjuder in alla i sin värld fylld av upplevelser” 

(http://vasteraskulturnatt.se/?page_id=23) 
9
 ”En fri professionell teatergrupp” vars ”huvudsakliga uppdrag i Västerås är barn- och ungdomsteater” 

(http://www.4e.se/om.html) 
10

 Google Plus. Googles sociala medium. (https://plus.google.com) 
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mest att ta till sig ’okej, här var det reklam’”, Och om affischer säger hon att hon lägger 

märke till dem ibland, men hon vill gärna ha en personlig kontakt för att det ska leda till att 

hon faktiskt deltar i evenemanget. 

 Det som får henne att gå på ett evenemang är när hon personligen fått höra av någon att 

ett evenemang är på gång. Till exempel då hon får höra av personer som har anknytning till 

evenemanget i fråga. Hon tycker att reklam, till exempel flygblad, känns opersonligt, och hon 

gillar inte att få reklam ”kastad i ansiktet”. 

 Hon tror att den effektivaste kommunikationskanalen för Culturens poesicafé borde vara 

Facebook, speciellt för unga. Hon säger även att det dock finns risk för att information 

försvinner i facebookflödet, och då gäller det att ha något som sticker ut, till exempel en 

färgglad bild. Hon tror att traditionella medier skulle fungera för äldre, hon tycker att tv är bra, 

men kanske inte så realistiskt. Tidningar tror hon skulle fungera, till exempel Västerås 

Tidning
11

, som ju är gratis, och Vlt.  

 Informanten berättar även att hon tycker att Culturens egen hemsida är bra, och säger att 

personer som är intresserade söker via sökmotorer, vilket gör att tillgängligheten av 

information för aktiva sökare är av stor vikt. 

 

4.6 Informant F 

Informant F är 24 år och studerar kommunikation på Mälardalens Högskola. På fritiden tittar 

hon gärna på film och tv, läser böcker och bloggar. Hennes kulturella intressen har hon 

mestadels förvärvat hemifrån.  

 

4.6.1 Litteratur och poesi 

Informanten är mycket intresserad av litteratur och läser mycket traditionella och moderna, 

svenska böcker. Vad gäller poesi läser hon helst traditionell svensk sådan.  

 För henne är poesi ”Ett sätt att fånga känslor på ett berörande sätt. Jag tycker att det är 

lite grann som musik, att man kanske inte skriver ut vartenda ord, utan det är mer känslan som 

man fångar”. Den funktionen som poesin fyller är framför allt att den stillar ett behov av 

skönhet, hon menar att det är avslappnande och skönt att läsa något som är vackert.  

                                                           
11

 En gratistidning som utkommer veckovis i Västerås. De ”uppmärksammar lokala nyheter, händelser, 
kommunal information, evenemangstips m.m.” (http://www.direktpress.se/vasterastidning/Om-oss/) 
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 F skriver själv en del poesi, och även andra typer av texter. Till exempel kortare 

blogginlägg och krönikor, men bara helt privat.  

4.6.2 Kulturevenemang i allmänhet och Culturens framtida 

poesicafékvällar 

Informanten berättar att hon uppskattar kulturevenemang, och hon gillar att gå på teater, 

stand-up och konserter.  

 Hon har varit på Culturen, men då har det varit på en Israel-konferens om judisk historia, 

och en annan gång med skolan, då hon inte riktigt minns syftet med besöket.  

 Jag frågar hur hon tycker att ett poesievenemang skulle kunna vara: 

 

F: Jag tycker att det ska vara avslappnat och kanske inte för pretentiöst, och framför allt inte för kostsamt 

att gå på.  

V: Tycker du att det ska finnas inslag av tävling? 

F: Ja, det skulle det kunna finnas. Fast då kommer det här, som i melodifestivalen ”kan man tävla i musik? 

Kan man tävla i poesi?”. Men på ett sätt kan det ju vara roligt… det kan ju vara ett inslag, men det 

behöver inte vara det. 

V: Tycker du att miljön runt omkring spelar någon roll? 

F: Ja. Jag tycker det är jätteviktigt. Det ska kännas avslappnat och det ska kännas trevligt. Det måste 

nästan vara - för att jag ska vilja gå – i cafémiljö. Jag skulle inte orka sitta på en stol rakt upp och ner och 

titta.  

 

Efter att jag har läst upp Culturens vision om poesicaféet kommenterar hon inslaget om 

tävlingarna, och menar att det nog är klokt att låta de flesta tillfällena vara utan tävling för att 

sedan pejla av läget. Men om det ändå skulle vara tävling någon gång menar hon att det skulle 

vara bättre att tävla i ”mest välarrangerade framträdande”, och inte just poesitexten. 

 Jag frågar om hon skulle vilja ta bort eller lägga till något annat till visionen, men då 

svarar hon att hon inte är en älskare av soppa, så att ett annat alternativ skulle passa henne 

bättre.  

 Informanten skulle kunna tänka sig att delta under dessa poesicafékvällar, men hon 

skulle främst vara där som publik och för att umgås. Att framföra sina egna texter vill hon inte, 

men hon är positiv till att framföra andras texter. Att arrangera tycker hon verkar roligt.  

 Kulturevenemang som hon saknar är sådana som riktar sig till ungdomar mellan 20-25. 

Hon berättar att hon tycker att det finns en hel del som riktar sig specifikt till yngre ungdomar, 

upp till gymnasiet. Det enda specifika som hon kommer att tänka på som kanske riktar sig till 

ungdomar eller kanske snarare unga vuxna är Kåren, men hon påtalar att det inte är alla i den 
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åldersgruppen som pluggar på högskolan. En lösning som hon skulle välkomna är att man 

breddar målgrupperna, så att evenemang som riktar sig till ungdomar under 19 

höjer ”åldersgränsen” medan andra evenemang sänker den.  

 

4.6.3 Medier och kommunikation  

Jag frågar vilka medier informanten använder sig av, och hon svarar att det är Internet och tv 

mest. På Internet är det Facebook, Twitter och Instagram
12

 som gäller, och Expressen och 

Aftonbladet kollar hon varje dag på nätet. Någon gång i veckan kollar hon även Vlt, men 

papperstidningar läser hon knappt.  

 Hon brukar kolla en viss anslagstavla, som hon går förbi nere i centrum, varje dag, men 

annars är det inget hon har tänkt på.  

 Radio är endast ett medium som hon använder sig av när hon kör bil, men på tv ser hon 

på kanal 1-6. 

 

V: Har du lagt märke till att de här medierna som du använder dig av förmedlar information om 

kulturevenemang? 

F: Ja, lite grann, jag brukar få invites till olika händelser på Facebook, av kompisar. 

V: Vilken typ av evenemang brukar det handla om? 

F: Oftast är det konserter, men det kan vara lite annat också, typ debatter, poesikvällar och så. 

V: Har dessa invites lett till att du faktiskt deltagit på några kulturevenemang? 

F: Ja, några konserter har jag gått på, som jag blivit inbjuden till. 

V: När du går på kulturevenemang, varifrån får du oftast information om dem? 

F: Antingen från Ticnets 
13

nyhetsbrev, för det råkar jag ha. Men annars så är det ju ofta via Facebook, att 

någon har skrivit kanske, de kanske inte har skickat en invite, men om någon har skrivit på sin status, typ 

att ”nu ska jag se den här” eller ”den kommer dit”, så märker man det ju. 

V: Okej… så det är ofta från kompisar då, om det inte är Ticnet? 

F: Precis. 

[…] 

V: Var tror du att informationen om poesicaféet skulle kunna publiceras för att så många som möjligt 

skulle kunna ta del av den? 

F: Jag tänker nog Facebook. Men det får inte bara vara en grej med information utan det måste vara en 

invite, för då ligger den ju som en påminnelse. Och då kan man ju se om man svarat ja eller nej, eller 

kolla upp när det händer och sådär. Då tror jag att man inte glömmer bort det lika lätt.  

                                                           
12

”En gratis mobilapplikation för fotodelning, där användaren kan ta bilder, lägga på ett filter och därefter dela 
med sig av bilden till olika sociala medier” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram) 
13

 ”Nordens största försäljare och distributör av biljetter till evenemang och resor” 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Ticnet) 
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V: Var skulle du se informationen med störst sannolikhet? 

F: Facebook eller Twitter.  

 

Jag frågar om informanten tycker att kulturinformationen är viktigt, och det tycker hon. Hon 

är både en passiv och aktiv mottagare av denna typ av information. Hon berättar bland annat 

att hon brukar gå in på Karlsgatan 2:s
14

 hemsida och kolla om det är någon ”cool” utställning i 

annalkande. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
14

 ”Två museer i ett hus: Västerås konstmuseum och Västmanlands länsmuseum” (www.krlsg2.se) 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag resultaten av mina intervjuer i ljuset av den forskning som jag 

redovisat i kapitel två. Jag börjar med att diskutera min metod, och därpå följer en diskussion 

om kultur och till sist behandlar jag medier och kommunikation.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Jag är medveten om att min egen person kan ha påverkat informanternas svar och att de kan 

ha svarat som de tror att jag vill, och inte som de själva tycker. Det faktum att intervjuerna har 

bandats kan även ha verkat hämmande, vilket innebär att materialet inte kan anses vara helt 

tillförlitligt. Jag utgår dock från att informanternas svar har varit uppriktiga.   

Urvalet jag har är relativt litet, vilket gör att det är svårt att generalisera. Att alla 

informanter är av kvinnligt kön är även en variabel som pekar på att det inte går att 

generalisera, eftersom män i samma ålder kan ha andra attityder och vanor kring mitt ämne. 

Det faktum att alla informanter är kvinnor kan bero på de personer som hjälpt mig att hitta 

dem, men också för att kvinnor ofta dominerar inom det kulturella fältet (se kap 2.2). En av 

informanterna har jag dessutom ett personligt band till, men jag har försökt att bortse från 

detta och undvikit att lägga till egen vetskap och tolkning som inte rör själva intervjutillfället. 

Min ambition var, som jag nämnt i kapitel 3, att undersöka hela målgruppen (13-25 år) 

som Culturen ville uppmärksamma. Tyvärr uppstod en rad omständigheter som ledde till att 

jag inte fick tag på några informanter i åldern 13-16, som möjligen hade tillfört nya perspektiv 

och vinklingar till mitt resultat. Även detta leder till att det är svårt att dra slutsatser som rör 

hela den önskade målgruppen.  

Trots att informanterna inte är ålders- och könsmässigt jämnfördelade menar jag att de 

personer som jag har intervjuat är tydlig en del av en målgrupp som är extra intressant för 

Culturen. Med mina djupgående frågor har jag tecknat gedigna porträtt av den unga 

kulturkonsumenten, och resultaten kan vara till direkt nytta för Culturen och andra 

institutioner som vill veta mer om just denna målgrupp.   

 

5.2 Unga kulturutövare  
I detta avsnitt, om litteratur, kreativt skrivande, kulturaktiviteter och gruppkultur, diskuterar 

jag kulturmönster och mina egna informanters kulturvanor. Jag vill även tillägga att delar av 
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dessa undersökningar, som först avhandlats i kapitel två, berör den åldersgruppen som föll 

bort ur mitt eget urval. Detta anser jag göra min egen undersökning ännu fylligare.  

 

5.2.1 Litteratur  

62 % av västeråskillarna och 48 % av västeråstjejerna på högstadiet besöker aldrig biblioteket 

(Västerås stad 2010:24). Detta anser jag tyder på att intresset för litteratur är relativt svalt i 

denna ålderskategori, men också på att tjejernas intresse är något mindre svalt än killarnas. I 

Västerås stadsbiblioteks lånestatestik toppar kvinnorna alla åldersgrupper. I min egen 

undersökning är det endast en av informanterna, informant C, som nämner biblioteket som en 

resurs för litteratur. Det var dock inget jag frågade efter i intervjuerna, men det tycks ändå 

vara så att bibliotek inte är av central betydelse i informanternas vardag.    

 Alla informanter i denna studie är intresserade av såväl litteratur som poesi, dock i olika 

genrer och former. Alla läser åtminstone då och då. Ungar & medier (2010:11) menar dock 

att läsning av tidningar och böcker har halverats sedan 2006. Min egen hypotes om detta är att 

litteraturintresse snarare har kommit att bli en liten subkultur bestående av några få 

specialintresserade, men huruvida det ligger något i det eller inte, tillhör en annan studie. 

 

5.2.2 Kreativt skrivande 

Enligt Nya kulturvanor – Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspekti 1976-2006 (2008:100) har 

även kreativt skrivande minskat kraftigt bland unga. Men här är kvinnor överrepresenterande 

bland dem som ändå ägnar sig åt skrivande (ibid). Bland mina informanter ägnar sig samtliga 

åt denna aktivitet, om än i olika omfattning. Gemensamt för informanterna är att de alla 

skriver någon form av lyrik. Av de informanter som berättar mer detaljerat om sitt 

poesiskrivande, ägnar sig alla åt fri vers. Informant D berättar också att hon inte ser på poesi 

som ett diktformat, utan det är ett poetiskt, känslogivande språk som för henne är det viktiga.  

 Bloggskrivande kommer på andraplats bland mina informanter, då tre av dem, D, E och 

F, ägnar sig åt denna aktivitet. Dock är ingen av dem inbiten bloggare, men de skriver ändå då 

och då. Dessa tre, som ägnar sig åt bloggskrivande, är också de tre äldsta i min undersökning. 

B och C berättar att de skriver noveller, och de är representanter från den yngre 

ålderskategorin. Om detta är en allmän tendens, det vill säga att novellskrivande är vanligare 

bland yngre och bloggskrivande bland äldre, är dock något jag inte kan bedöma med tanke på 

mitt begränsade urval. Jag kan dock tänka mig att anledningen till att de yngre i denna 
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undersökning i större utsträckning skriver noveller är för att de kommer i kontakt med den 

typen av skrivande under gymnasiets svensklektioner.  

 

5.2.3 Kulturaktiviteter 

Enligt Västerås stad (2010) är det fler kvinnor än män som besöker kulturevenemang och/eller 

ägnar sig åt kulturella utövningar. Detta gäller framför allt i högstadiekategorin. De enda 

undantagen är lajv och museibesök, där killarna dominerar. Fyra av mina informanter (A, B, 

C och F) nämner att de gärna går på musikevenemang av olika slag. Också fyra (C, D, E och 

F) berättar att de gillar att gå på teater. Dessa två evenemangstyper dominerar bland mina 

informanter, och även bland västeråsarna i stort.  På andraplats, bland mina informanter, 

kommer museum/konstutställningar, och informant F nämner också stand-up. E nämner 

Kulturnatten, som är svårdefinierad, med tanke på att den är en smältdegel av kulturyttringar 

och –genrer.  

 Mina informanter skiljer sig alltså inte nämnvärt från majoriteten, eftersom de föredrar 

exempelvis musikevenemang. Skillnaden är att de utöver detta också är intresserade av något 

mer ovanliga typer av kultur, som till exempel skrivande. Att detta är mer ovanligt stöds av 

undersökningen Nya kulturvanor – Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976-2006 

(2008:100).  

 

5.2.4 Behovet av gruppkultur 

Samtliga informanter uttrycker ett behov av att få träffa likasinnade i och med att de är 

positiva till att delta i poesicafékvällarna. Den som kanske uttrycker det starkaste behovet är 

informant E, som berättar att hon googlat efter poesievenemang och besviket noterat att de 

evenemangen endast tycks finnas i större städer. Sernhede (2009:80) skriver att ungdomar 

känner ett grupptillhörighetsbehov i sin identitetsskapande process, och genom att träffa 

likasinnade i till exempel kulturutövande aktiviteter uppfylls detta behov. Även om de flesta 

av informanterna i denna undersökning är i myndig ålder, tror jag att detta behov följer med 

långt upp i åldern. 
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5.3 Culturen och poesicaféet 
Samtliga informanter har besökt Culturen, och hälften av dem (A, D och E) har också varit 

där på just poesievenemang. Informant D påpekade även att det under sådana evenemang har 

varit svårt att få dit folk, åtminstone då hon har varit där. Hon menar att det är viktigt att skapa 

en sorts öppen gemenskapskänsla för att folk ska våga sig dit. Andra faktorer som 

informanterna värdesätter vad gäller poesievenemang är en mysig miljö där en scen utgör ett 

inslag. Andra förslag som diskuterades var skrivarhörnor, böcker som man kan inspireras av 

och textutställningar. Informant C tyckte att det skulle vara roligt med gästförfattare, vilket 

jag själv tyckte var ett intressant förslag. Informanterna var också överens om att en 

kombination av tävling och tävlingsfria kvällar skulle vara bäst. 

 Alla var positiva till Culturens egen vision, men jag anser att även informanternas 

förslag är användbara för Culturen. Genom att ta till sig all feedback från presumtiva besökare 

kan de skräddarsy ett koncept som målgruppen verkligen gillar. Samtidigt som det är viktigast 

att det är själva poesin och friheten som tar störst plats kan det vara på sin plats att även 

uppmärksamma detaljer, som är mer eller mindre subtila. Besökarna ska lämna poesicaféet 

med en positiv inställning. Att till exempel inreda för en mysig miljö, som värdesätts av 

informanterna, kan ge goda effekter. Dessutom bör det finnas valmöjligheter i cafeterians 

utbud, så att alla kan köpa något som passar dem. Samtidigt är det viktigt att det inte ska vara 

dyrt. Informant F anser att både caféutbudet och prissättningen är viktiga, framför allt 

prissättningen.  

 

5.4 Vilka medier fungerar bäst ur kommunikativ 

synvinkel? 
Min hypotes om att sociala medier skulle vara den effektivaste kanalen för poesicaféets 

information tycks bekräftas av resultatet. Samtliga informanter ansåg att Facebook, som ju i 

allra högsta grad är ett socialt medium, skulle passa för just poesicaféet. Även informant E, 

som själv inte var lika aktiv användare som de andra, ansåg att Facebook gjorde sig bra för 

detta ändamål. Informant B och F ansåg att även Twitter skulle fungera bra. Andra medier 

som nämndes i sammanhanget var affischer och anslagstavlor på exempelvis Växhuset, 

biografer och skolor. Informant E trodde även på tidningsmediet, och då som annonser i 

Västerås Tidning eller Vlt.  

 Anledningen till att Facebook är så effektivt för kommunikativa syften är att det är 

konsumenten som är den som bestämmer (Carlsson 2009:25, Larsson 2008:212-213). Att 
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samtliga informanter anser att Facebook är bäst när det gäller poesicaféets information är 

därför inte så förvånande. Alla informanter är intresserade av poesi och kultur, vilket innebär 

att de själva skulle lägga märke till eller söka sig till denna information på Facebook – för att 

de vill det. Dessutom nämner en del av informanterna att det är så många som har Facebook 

vilket också är en viktig variabel för framgången. 52 % av Sveriges befolkning är medlem på 

någon social sajt, där Facebook är den största (Findahl 2011:8, Sundén 2011). Och enligt 

Ungar & medier (2011) surfade år 2010 59 % av ungdomar mellan 12-16 på nätet som 

fritidssyssla efter skolan. År 2010 möttes 36 % av 15-24-åringar av reklam på nätet dagligen, 

jämfört med exempelvis TV:s 46 % (Mediebarometern 2011). De förhållandevis höga 

siffrorna för internetreklam är svårslagna, och möjligheterna är enligt mig enorma. Eftersom 

det är ett helt kostnadsfritt medium (bortsett från arbetstiden med det), så kan det, för ett 

företag, inte resultera i förluster. Detta förutsatt att man använder de sociala medierna på rätt 

sätt. Sociala medier ska inte användas för traditionell reklam, utan snarare är en 

varumärkesstärkande och relationsbyggande inställning den rätta. I Culturens fall är detta, 

enligt mig, lätt gjort, då de inte är ute efter att sälja eller tjäna pengar på poesicaféet. Fokus 

kan alltså läggas på att vara tillmötesgående och lätt att nå. Informant C menar att på 

Facebook kan information gå ut på ungdomarnas egen nivå, och på så sätt avdramatiseras 

poesi, som annars kan uppfattas som en obskyr kulturyttring. 

 Informant C och E betonar även vikten av sökmotorer som resurs när de vill ha 

information. Med detta vill jag belysa vikten av att synas på nätet, som även Carlsson 

(2009:37, 44) skriver om. Genom träffar på exempelvis Google hittar internetanvändare den 

informationen hen söker. Om ett företag har en egen hemsida och dessutom är medlem på 

flera sociala sajter ökar informationstillgängligheten vilket kan betraktas som god service och 

tecken på engagemang från ett företags sida.  

 Precis som jag, kom Fasth (2011) genom sin undersökning fram till att Facebook var det 

föredragna mediet bland ungdomar (niondeklassare i hennes fall). De undersökta ungdomarna 

nämnde även affischer, men tyckte inte att de var lika bra som personlig kontakt (som är 

möjlig på till exempel Facebook, se figur 4). Både hennes och mina resultat kan sättas i 

förbindelse med Ungar & medier (2010:11) som visar på att ungdomars läsning av böcker 

och tidningar halverats på fyra år (2006-2010). I Ungar & medier (2010:11) antas detta ha 

samband med att läsningen har förflyttats till Internet. I min undersökning skulle detta bidra 

med en förklaring till varför de sociala medierna anses fungera bäst vad gäller information 

och kommunikation – nämligen att andra medier helt enkelt inte finns i vardagen i samma 

utsträckning som förr. Samtidigt menar Lindahl att de traditionella medierna fortfarande 
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upptar ca 60 % av ungdomars totala medietid, men detta motsäger inte att de nya mediernas 

närvaro har blivit större i ungdomars vardag.  

 

5.4.1 Aktiva och passiva medier 

De medier som informanterna ansåg vara passande för Culturens kommunikation om 

poesicaféet, sociala medier, affischer och tidningsannonser, har en sak gemensamt – nämligen 

att de alla är aktiva medier (se figur 2). De aktiva medierna förutsätter att mottagaren frivilligt 

tar del av informationen (Dahlén & Lange 2009:513-14). Informanterna tycks alltså 

värdesätta friheten i medierna, och de passar in på beskrivningen som Dahlén & Lange 

(2009:513-514) ger – att folk inte har något intresse av att ta del av reklam. Nackdelen med 

aktiva medier är att de når färre, vilket i poesicaféets fall skulle innebära att det skulle vara 

svårare att nå personer som inte har detta specialintresse som informanterna i denna 

undersökning har.  

5.5 Informationströtthet och vikten av personlig kontakt 
Carlsson (2009:30) skriver att sociala medier som kommunikationsverktyg är effektiva p.g.a. 

informationsflödet som ständigt ökar i människors vardag. Eftersom alltfler väljer bort reklam 

så menar hon att det är företagens uppgift att finnas tillgängliga när konsumenterna vill ha 

information (Carlsson 2009:36). Informant D och E bekräftar denna informationströtthet. D 

reflekterar över informationsflödet och berättar att hon knappt lägger märke till affischer 

eftersom de försvinner i mängden, och E uppvisar en negativ inställning till traditionell 

reklam.  

Båda dessa informanter påpekar också det viktiga med personlig kontakt och 

ryktesspridning. De menar att den främsta bakomliggande orsaken till att de går på 

kulturevenemang är just att de får informationen genom vänner och bekanta. Även 

ungdomarna i Fasths (2011:28-29) studie anser att personlig kontakt är bäst, och de använder 

Facebook till att sprida information till vänner. Detta är en av aktiviteterna i de sociala 

medierna som också Carlsson (2009:20) skriver om, och även Amnéus (2010:92-92) 

poängterar de personliga rekommendationernas makt över konsumenterna. Ungdomarna i 

Fasths (2011:29) studie uttrycker också att de inte orkar läsa affischer med mycket text, vilket 

också kan uppfattas som informationströtthet. 

På grund av det massiva informationsflödet är det viktigt för företag och organisationer 

att sticka ut ur mängden (Carlsson 2009:37, 44). Informant E påtalar detta genom att hon 

anser att det krävs en bra, färgglad Facebook- och/eller evenemangsbild för att folk ska lägga 



42 
 

märke till den. Också Fasths (2011:29) informanter menar att en affisch gärna får vara stor 

och ha mycket färger. Jag menar att detta tyder på att en tydlig grafisk profil är en fördel om 

man vill synas, såväl i de traditionella medierna som i de moderna. Jag anser att en 

konsekvent grafisk profil som genomsyrar hela organisationen ger mottagarna av 

informationen en bestående minnesbild och känsla, som är organisationen till gagn. 
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6 Avslutning 
Det tycks vara helt klart att de sociala medierna har en central roll i ungdomars vardagsliv 

vilket också innebär att det är där företag och organisationer bör etablera sig om de vill nå sin 

målgrupp, som dock inte behöver vara ungdomar. Samtliga informanter i denna studie är 

överens på denna punkt, men andra medier, som annonser och affischer, nämns också. 

Troligtvis är en kombination av flera medier klokast, om man vill säkerställa att så många 

som möjligt inom målgruppen nås. Att vara personlig och sticka ut i sin kommunikation är 

också en faktor som uppskattas. För Culturens del borde ändå tyngden ligga på att utveckla en 

bra Facebook-sida som fungerar som informationsgivare och responskanal för nuvarande och 

potentiella besökare. En bra Facebook-sida är inte en anslagstavla för reklamaffischer, utan en 

aktiv kommunikativ kommunikationskanal som uppdateras kontinuerligt. Detsamma gäller på 

Twitter. De sociala medierna bör fungera som aktörens ansikte utåt och välkomna 

kommentarer (se figur 4) 

 Informanterna i denna undersökning är litteratur- och kulturintresserade och de gillar 

också att framställa egen text. Andra undersökningar tyder på att läsande av skönlitterära 

texter och kreativt skrivande har minskat mycket den senaste tiden. Trots att det traditionella 

litteraturläsandet sjunker bland ungdomar så visar min undersökning att det fortfarande finns 

ungdomar som både läser och skriver och har detta som en central fritidssysselsättning. 

 Eftersom min undersökning grundar sig på personer vars intressen redan passar in på 

Culturen, vore det intressant att undersöka hur andra tänker om kommunikationen kring 

kulturevenemang. Hur får man till exempel tidigare ointresserade personer att få upp intresset 

för kultur, som till exempel poesi? Har informationsspridning stor, liten eller ingen betydelse 

för att väcka intresse för kultur, som poesi? 

  



44 
 

Källförteckning 
 

Arospennor. (2012-06-11). 

 http://www.skadebanan.se/vastmanland/2006/arospennor.htm 

4:e teatern. (2012). Om oss. (2012-05-04). 

 http://www.4e.se/om.html 

Alm, Lars-Göran. (2001). Idéer och skapande. Stockholm: Natur och kultur.  

Amnéus, Anders. (2010). Allt du behöver veta om marknadskommunikation. Malmö: Liber 

AB.  

Bjurström, Erling. (2005). Ungdomskultur, stil och smak. Umeå: Borea bokförlag.  

Bjurström, Erling; Fornäs, Johan; Ganetz, Hillevi. (2000). Det kommunikativa handlandet. 

Nya Doxa. 

Cars, Göran. (2009). I: Umeå kommun. Städer som satsar på kultur är vinnare. (2012-05-09) 

 http://www.umea.se/nyhetsarkiv/toppartiklar/stadersomsatsarpakulturarvinnare.5.2aeb9

02411d30c9e46080006112.html 

Culturen. (2012) Om oss. (2012-04-25)  

http://www.culturen.nu/om-oss 

Carlsson, Lena. (2009). Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande 

dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning :-) . Kreafon. 

Dahlén, Micael; Lange, Fredrik. (2009). Optimal marknadskommunikation. 2:a uppl. Malmö: 

Liber.  

Davidson, Bo; Patel, Runa. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Dimbleby, Richard; Burton, Graeme. (1999). Kommunikation är mer än ord. 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 



45 
 

Falkheimer, Jesper. (2001). Medier och kommunikation – en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur.  

Fasth, Johanna. (2011). Skicka vidare – Ungdomars val av kommunikationskanaler för att få 

information om fritidsaktiviteter. Göteborgs universitet.  

FN:s generalförsamling. (1989) FN:s konvention om barnets rättigheter. Artikel 31:1-2. 

(2012-04-25) 

http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed

047eb281537d7/fn_891120.pdf 

Findahl, Olle. (2011). Svenskarna och Internet. .se Internetstatistik.  

Frankel, Anders. (2007). Marknadsföring på Internet. Liber. 

Gullberg, Eva; Kassman, Anders; Waltersson, Kent. (2009) Ungdomar, civilsamhälle och stat 

- En undersökning om historiska relationer och en studie av samtida teorier om främjande 

ungdomsarbete. Enheten för forskning om det civila samhället. Ersta Sköndal högskola. 

(2012-04-26). 

 http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/ESH_Gemensamt/Arbetsrapporter/arbetsrapp

ort_58.pdf 

Google Plus. (2012). (2012-06-11). 

 https://plus.google.com/ 

Hovland, Carl. I: Nilsson, Björn; Waldemarson, Anna-Karin. (2007:25). Kommunikation – 

samspel mellan människor. 3:e uppl. Studentlitteratur. 

Hägg, Göran. (2005). Välfärdsåren: svensk historia 1945-1986. Stockholm: Wahlström & 

Widstrand 

Karlsson, Lars-Olof. (2012). Internet slår inte ut de traditionella medierna hos unga. (2012-

04-25).  

http://www.samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj//internet-slar-inte-ut-

traditionella-medier-hos-de-unga.cid1069999 

Karlsgatan 2. (2012). (2012-05-04). 

 http://www.krlsg2.se/ 



46 
 

Nya kulturvanor – Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976-2006. (2008). Kulturen i 

siffror 2008#6. Statens kulturråd. (2012-04-25). 

http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2008/nya_kulturvanor_del1.pdf 

Larsson, Larsåke. (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. 3:e uppl. Studentlitteratur. 

Ungar & Medier - Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. (2010). 

Medierådet. (2012-04-25). 

http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Ungar_&_medier_2010.pdf 

Nordicom-Sverige Mediebarometer. Tagit del av reklam i olika medier en genomsnittlig dag 

2004-2010 (procent). (2012-04-25).     

http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showSveStats.php&menu=menu_sve&

me=7&media=Alla%20medier%20%28j%E4mf%F6rande%29&type=media 

Sernhede, Ove. (2009). Unga subkulturer. I: Lindgren, Simon (red.). Ungdomskulturer. 

Malmö: Gleerup. 

Sockerdricka. (2012). Sockerdricka.nu - poesins oas på internet. (2012-05-04). 

 http://www.sockerdricka.nu/ 

Sundén, Simon. (2011) Facebook Sverige Statistik 2011 – Kvinnor 50+ is the shit! (2012-04-

25). 

http://www.joinsimon.se/facebook-statistik-2011/ 

Vallby friluftsmuseum. (2012). Om Vallby friluftsmuseum. (2012-05-04).  

 http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/om-vallby-friluftsmuseum/om-vallby-

friluftsmuseum.shtml 

Västerås kulturnatt. (2012). Om kulturnatten. (2012-05-04). 

 http://vasteraskulturnatt.se/?page_id=23 

Västerås Stad. (2010). Kartläggning av västeråsarnas kultur-, idrotts- o fritidsvanor ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Utredningar och rapporter nr 28. Konsult och Service. (2012-04-25). 

http://www.vasteras.se/OvrigaDokument/Kommunfullm%C3%A4ktige/Kartl%C3%A4

ggning%20av%20v%C3%A4ster%C3%A5sarnas%20KIF-

vanor%20ur%20ett%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsperspektiv.pdf 

Västerås Tidning. (2012). Om oss. (2012-05-04). 



47 
 

 http://www.direktpress.se/vasterastidning/Om-oss/ 

Växhuset. (2012). Om. (2012-05-04). 

 http://www.vaxhuset.nu/?page_id=2 

Wikipedia. (2012). Instagram. (2012-05-04). 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram 

Wikipedia. (2012). Skådebanan. (2012-05-04). 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5debanan 

Wikipedia. (2012). Ticnet. (2012-05-04). 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ticnet 

Wikipedia. (2012). Tumblr. (2012-05-04). 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tumblr 

  



48 
 

Bilaga 1 

Intervjuunderlag 

Jag berättar att det är en strukturerad intervju och för att jag ska kunna jämföra alla 

informanters svar på ett tillförlitligt sätt ska jag läsa samma text för alla och i samma ordning.  

Jag börjar med att läsa upp missivet och efter det frågar jag om det är något informanten 

undrar över. 

Mitt namn är Vera Songer och jag läser för närvarande min sista termin vid Mälardalens Högskola, på 

ett program som heter ”Språk och humaniora med inriktning kommunikation”. Denna termin skriver 

jag min examensuppsats i ämnet svenska, och syftet med uppsatsen är att undersöka ungdomars 

kultur- och medievanor. Jag har på uppdrag av Culturen i Västerås tagit mig an att undersöka intresset 

och attityder kring poesi och möjliga kommunikationskanaler (medier) som kan tjäna som förmedlare 

av deras evenemang. Anledningen till att de vill uppmärksamma poesi är att det för närvarande inte 

finns något forum för poesiintresserade ungdomar, men målet är att det ska införas ett återkommande 

poesicaféevenemang med en öppen scen. Min undersökning är alltså dels ett uppdrag av Culturen, som 

vill veta hur de ska kommunicera för att informationen om dessa poesicafékvällar ska spridas till så 

många ungdomar som möjligt. Dessutom vill jag undersöka ungdomars kulturvanor i allmänhet och se 

hur deras medievanor påverkar vilken information som är effektivast.  

Målgruppen för min undersökning är ungdomar mellan 13-25 som är intresserade av litteratur 

och/eller kultur. Jag vill genomföra sammanlagt sex individuella intervjuer, två med personer från 

grundskolans senare år, två med personer från gymnasiet och två med personer i eftergymnasial ålder. 

Intervjuerna kommer att spelas in (ljudinspelning), men det materialet förstörs efter att uppsatsen är 

publicerad. Undersökningen är också konfidentiell, vilket innebär att informanternas identitet inte 

avslöjas i uppsatsen, och informanten har även rätt att avbryta sin medverkan närsomhelst under 

arbetets gång.  

De teman som kommer att tas upp i intervjuerna är: 

- litteratur och poesi, 

- kulturevenemang i allmänhet och Culturens framtida poesicafékvällar, 

- medievanor och kommunikationen kring kulturevenemang 
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När uppsatsen är klar kommer den att publiceras på diva-portal.org, som är ett öppet arkiv för 

forskning inom olika vetenskaper. Detta innebär att uppsatsen är en offentlig handling som kan läsas 

av vem som helst. 

 

Inledande frågor 

- Presentation av informanten 

Följdfrågor: ålder, sysselsättning, fritidsintressen, familjebakgrund och –traditioner 

Poesi- och litteraturfrågor 

- Är du intresserad av litteratur? 

Följdfrågor: Läser/lyssnar du, vilken sort, modern, traditionell, svensk, utländsk? 

- Är du intresserad av poesi? 

Följdfrågor: Läser/lyssnar du, vilken sort, modern, traditionell, svensk, utländsk? 

- Vad är poesi för dig? 

Följdfrågor: Vad fyller den för funktion för dig, vad ger den för känsla, tillfredsställer den ett 

behov? 

- Skriver du själv poesi? 

Följdfrågor: någon annan sorts texter 

Poesicaféet och andra kulturevenemang 

- Känner du till Culturen? 

Om inte: 

Culturen är ett kulturhus i Västerås som vill främja kultur och kreativitet genom olika 

evenemang i många olika genrer. Deras nyckelbegrepp inom organisationen är upplevelser, 

delaktighet och mångfald. 

- Har du varit på Culturen någon gång? 
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Följdfrågor: vilka evenemang? 

- Går du på kulturevenemang? 

Följdfrågor: vilken typ, varför? Musik?  

- Hur tycker du att ett poesievenemang ska/kan vara? 

Följdfrågor: vilka komponenter uppskattas, ska det finnas kvällar då det är tävling, vilken roll 

spelar miljön? 

//Berätta om Culturens vision av poesicaféet:  

 

Culturens bild av dessa poesikvällar är att det ska vara ett kontinuerligt och regelbundet öppet 

forum för poesiintresserade. Denna typ av kulturyttring finns inte i Västerås och Culturen vill 

definitivt göra något åt detta genom att införa en öppen scen i caféet, som förstås är 

kostnadsfri för deltagarna. 

Det är nämligen i caféet poesikvällarna ska hålla hus – allt i en avslappnad och gemytlig 

miljö som öppnar för samtal mellan framförandena. Det finns en idé om att lansera ett ”sopp-

koncept”, eller liknande, så att besökarna kan äta middag i den kreativa miljön. Med detta i 

åtanke menar jag att begreppet poesicafé är det lämpligaste att använda i fortsättningen. 

Lokalen är liten och intim, innehar cafébord och stolar och rymmer ca 60 personer.  

Vad gäller gränsdragningarna vill Culturen lägga sig i så lite som möjligt, utan vill att 

det är besökarna själva som ska sätta gränserna. Vill man framföra en dikt till 

ackompanjemang av musik är det tillåtet och vill man recitera någon annans dikt är det fritt 

fram. Det är dessutom tillåtet att gå utanför ramarna av poesi, att till exempel läsa upp en kort 

novell går lika bra det med. Att sätta regler för evenemang menar Culturen verkar hämmande 

– snarare är en experimentell anda något att sträva efter.  

 

Huruvida det kommer att vara inslag av tävling är något de inte har tagit ställning till, då de 

vill få en klarare bild av vad besökarna har för inställning till det. Det finns dock en tanke att 

man skulle kunna ha tävlingar ibland, medan det vanliga, återkommande poesicaféet saknar 

denna prestige.  

Arrangemanget kring poesicaféet sköts av Culturens personal, men ideella arrangörer 

välkomnas varmt. Om det finns personer som är intresserade av att arrangera framkommer det 
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under evenemangen, och då hjälper Culturen till med den utbildning och de verktyg som 

krävs för att klara av uppgiften. 

Det Culturen vill uppnå med poesicaféet är att det ska bli ett inarbetat begrepp som 

sprids mellan människor i alla åldrar. För att uppnå detta ska de testa denna följetong ett bra 

tag för att se effekterna, de menar nämligen att det är ett vanligt misstag att ge upp för fort, 

om det visar sig att det inte dyker upp folk. Men attityden är ändå positiv och de tror att detta 

kommer att bli ett mycket uppskattat evenemang. 

Att Culturen särskilt inriktar sig mot unga stöder sig mot Barnkonventionens artikel 31: 

barns rätt till kultur. // 

 

- Vad tror du om det? Är det någon du vill ta bort eller lägga till? 

-  

- Skulle du kunna tänka dig att delta i poesicafékvällarna? 

Följdfrågor: Framföra egen text, framföra andras text, låta andra framföra din text, vara publik, 

umgås med likasinnade, fika, arrangera? 

- Saknar du någon form av kulturevenemang i närområdet? 

Kommunikationen kring poesicaféet och andra 

kulturevenemang 

- Vilka medier använder du dig av? 

Följdfrågor: sociala medier (vilka?), tidningar (pappers- eller nät), 

affischer/anslagstavlor/flygblad, tv/radio (kanaler?). 

- Har du lagt märke till att dessa medier förmedlar information om kulturevenemang? 

Följdfrågor: vilka medier, vilken typ av evenemang, har det lett till att du faktiskt deltagit i 

något evenemang? 

- När du går på kulturevenemang, varifrån får du informationen om dem? 

Följdfrågor: Kompisar/andra bekanta (vilka?), tidningar (nät- eller pappers-, 

affischer/anslagstavlor/flygblad (var?), post/direktreklam, tv/radio (vilka?), sociala medier 

(vilka?), mejl eller annan internetbaserad kommunikationskanal? 
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- Var tror du att informationen om poesicaféet skulle publiceras för att så många som 

möjligt skulle ta del av den? 

Följdfrågor: var skulle du se informationen? 

- Tycker du att informationen och tillgängligheten angående kulturevenemang är viktig? 

Följdfrågor: tar du aktivt reda på vad som händer inom kultur?  
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Mitt namn är Vera Songer och jag läser för närvarande min sista termin vid Mälardalens Högskola, på 

ett program som heter ”Språk och humaniora med inriktning kommunikation”. Denna termin skriver 

jag min examensuppsats i ämnet svenska, och syftet med uppsatsen är att undersöka ungdomars 

kultur- och medievanor. Jag har på uppdrag av Culturen i Västerås tagit mig an att undersöka intresset 

och attityder kring poesi och möjliga kommunikationskanaler (medier) som kan tjäna som förmedlare 

av deras evenemang. Anledningen till att de vill uppmärksamma poesi är att det för närvarande inte 

finns något forum för poesiintresserade ungdomar, men målet är att det ska införas ett återkommande 

poesicaféevenemang med en öppen scen. Min undersökning är alltså dels ett uppdrag av Culturen, som 

vill veta hur de ska kommunicera för att informationen om dessa poesicafékvällar ska spridas till så 

många ungdomar som möjligt. Dessutom vill jag undersöka ungdomars kulturvanor i allmänhet och se 

hur deras medievanor påverkar vilken information som är effektivast.  

Målgruppen för min undersökning är ungdomar mellan 13-25 som är intresserade av litteratur 

och/eller kultur. Jag vill genomföra sammanlagt sex individuella intervjuer, två med personer från 

grundskolans senare år, två med personer från gymnasiet och två med personer i eftergymnasial ålder. 

Intervjuerna kommer att spelas in (ljudinspelning), men det materialet förstörs efter att uppsatsen är 

publicerad. Undersökningen är också konfidentiell, vilket innebär att informanternas identitet inte 

avslöjas i uppsatsen, och informanten har även rätt att avbryta sin medverkan närsomhelst under 

arbetets gång.  

De teman som kommer att tas upp i intervjuerna är: 

- litteratur och poesi, 

- kulturevenemang i allmänhet och Culturens framtida poesicafékvällar, 

- medievanor och kommunikationen kring kulturevenemang 

När uppsatsen är klar kommer den att publiceras på diva-portal.org, som är ett öppet arkiv för 

forskning inom olika vetenskaper. Detta innebär att uppsatsen är en offentlig handling som kan läsas 

av vem som helst. 

De etiska forskningsprinciperna påbjuder att målsmans medgivande krävs för informanter som ännu 

inte fyllt 15. 

Med vänlig hälsning 

Vera Songer (verasonger@hotmail.com, 0735759713) 
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