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Abstract: The aim of this thesis is to explore how librarians` approach to 
and knowledge of young people can be seen in their work 
methods and in activities arranged for young people. I also want 
to investigate other factors that librarians think can affect how 
they work. Five interviews were carried out with five librarians 
who worked with young people at public libraries. 

The literature review covers; young people’s needs and leisure 
activities, young people’s attitudes to libraries, activities arranged
for them and towards departments for young people at public 
libraries. Literature dealing with librarians` attitudes and 
knowledge of young people was also included.

The librarians were, on the whole, positive to young people. This 
was revealed in their enthusiasm in accepting the literature 
suggested by them and in their welcoming attitude towards them. 
However, experiences of ”gangs” and the ways that young people
used the computers came up as a problem. The librarians knew a 
great deal about young people, which was apparent in the wide 
range of literature offered, and how it was promoted. The 
libraries’ activities for young people were often focused on 
reading and writing projects. Other activities at the libraries were 
intended mainly for children. A lack of resources prevented more 
ambitious investments.

I found that the librarians` positive approach and knowledge 
of young people was important to the success of activities. In 
order to improve marketing aimed at young people the staff at 
public libraries could be supported by developing methods for 
meeting non-users. The question of priority can also lead to an 
unjust distribution of resources.

Nyckelord: ungdomar, bibliotekarier, folkbibliotek, ungdomsavdelning, 
ungdomsverksamhet, synsätt, kunskap, hinder



3

Innehåll:

1 Inledning..................................................................................................6
1.1 Bakgrund och val av ämne .......................................................................................6
1.2 Problembeskrivning..................................................................................................8
1.3 Syfte och frågeställningar.........................................................................................8
1.4 Begreppsdefinitioner ................................................................................................8
1.5 Uppsatsens disposition .............................................................................................9

2 Metod och arbetssätt ............................................................................. 10
2.1 Val av metod............................................................................................................10
2.2 Urval av folkbibliotek och informanter ...................................................................11
2.3 Genomförande av intervjuerna ................................................................................12
2.4 Intryck av folkbibliotekens ungdomshörna/avdelning ............................................13
2.5 Redovisning och analysförfarande ..........................................................................14
2.6 Litteraturanvändning och sökprocess ......................................................................15

3 Teori........................................................................................................ 16
3.1 Thomas Ziehe ..........................................................................................................16

3.1.1 Tillämpningar av Ziehes teori ..................................................................18
3.2 Per Nilsson.............................................................................................................. .18

4 Tidigare forskning och litteraturgenomgång ..................................... 21
4.1 Studier kring ungdomars användning av stadens offentlighet.................................21
4.2 Studier kring ungdomars åsikter kring folkbibliotek...............................................22
4.3 Studier kring ungdomsverksamhet på folkbibliotek................................................23
4.4 Studier kring bibliotekariers attityder och kunskaper om ungdomar ......................24
4.5 Studier kring ungdomsavdelningars utformning .....................................................25

5 Redovisning ............................................................................................ 27
5.1 Askdalens huvudbibliotek .......................................................................................27

5.1.1 Resultat av intrycken av ungdomshörnan ................................................27
5.1.2 Resultat av intervjun: ...............................................................................28

Presentation av bibliotekarien Anna ..............................................................28
Annas syn på ungdomar och på sin yrkesroll ...................................................28
Annas kunskaper och erfarenheter om ungdomar .............................................29
Vad Askdalens huvudbibliotek kan erbjuda ungdomarna ...................................30
Tankarna bakom ungdomshörnan .................................................................31

5.2 Björkbyns huvudbibliotek .......................................................................................31
5.2.1 Resultat av intrycken av ungdomshörnan ................................................31
5.2.2 Resultat av intervjun: ...............................................................................32

Presentation av bibliotekarien Britta .............................................................32
Brittas syn på ungdomar och på sin yrkesroll ..................................................32
Brittas kunskaper och erfarenheter om ungdomar ............................................33
Vad Björkbyns huvudbibliotek kan erbjuda ungdomarna ...................................33
Tankarna bakom ungdomshörnan och Unga Vuxna-hyllan.................................34



4

5.3 Cederås huvudbibliotek ...........................................................................................35
5.3.1 Resultat av intrycken av ungdomsavdelningen ........................................35
5.3.2 Resultat av intervjun: ...............................................................................36

Presentation av bibliotekarien Carina............................................................36
Carinas syn på ungdomar och på sin yrkesroll.................................................36
Carinas kunskaper och erfarenheter om ungdomar...........................................37
Vad Cederås huvudbibliotek kan erbjuda ungdomarna ......................................38
Tankarna bakom ungdomsavdelningen...........................................................39

5.4 Druvhems huvudbibliotek .......................................................................................39
5.4.1 Resultat av intervjun: ...............................................................................40

Presentation av bibliotekarien Doris..............................................................40
Doris syn på ungdomar och på sin yrkesroll....................................................40
Doris kunskaper och erfarenheter om ungdomar..............................................40
Vad Druvhems huvudbibliotek kan komma att erbjuda ungdomarna ....................41
Tankarna bakom det framtida arbetet med ungdomarna ....................................42

5.5 Enhagens huvudbibliotek ........................................................................................43
5.5.1 Resultat av intrycken av ungdomshörnan ................................................43
5.5.2 Resultat av intervjun: ...............................................................................44

Presentation av bibliotekarien Erik ...............................................................44
Eriks syn på ungdomar och på sin yrkesroll ....................................................44
Eriks kunskaper och erfarenheter om ungdomar ..............................................44
Vad Enhagens huvudbibliotek kan erbjuda ungdomarna ....................................45
Tankarna bakom ungdomshörnan .................................................................46

6 Analys och diskussion ........................................................................... 47
6.1 Synen på ungdomarna .............................................................................................48

6.1.1 Inköp av ungdomslitteratur ......................................................................48
6.1.2 Folkbibliotekets uppgift............................................................................49
6.1.3 Intresse för ungdomar och deras kultur ...................................................50
6.1.4 Begreppet ungdom....................................................................................51
6.1.5 Ungdomar i grupp ....................................................................................52
6.1.6 Erfarenheter kan påverka synsätt ............................................................52

6.2 Kunskaper om ungdomarna.....................................................................................54
6.2.1 Informationskällor....................................................................................54
6.2.2 Ungdomars inflytande och delaktighet ....................................................55

6.3 Ungdomsverksamhet ...............................................................................................56
6.3.1 Ungdomsavdelningar eller inte ................................................................56
6.3.2 Ungdomars läsvanor ................................................................................58
6.3.3 Musik, film och datorer ............................................................................60
6.3.4 Ungdomshörnans/avdelningens inredning...............................................60

6.4 Hinder för ungdomsverksamhet ..............................................................................62
6.4.1 Prioriteringar och resurser ......................................................................62
6.4.2 Svårlockade grupper ................................................................................63
6.4.3 Bibliotekariens ålder ................................................................................63

7 Diskussion och slutsatser ...................................................................... 65



5

8 Sammanfattning .................................................................................... 72
9 Käll- och litteraturförteckning............................................................. 75

9.1 Otryckta källor ............................................................................................75
9.2 Tryckta källor ..............................................................................................75

Bilaga 1 Intervjumanual .......................................................................... 79



6

1 Inledning

Inför valet av ämne till min magisteruppsats funderade jag över vad som speciellt hade
engagerat mig under undervisningen på Bibliotekshögskolan i Borås och vilka kunska-
per jag skulle vilja ha med mig in i framtiden. Jag kom då fram till att delkursen Barn
och medier hösten 2002 samt egna erfarenheter, hade gett mig en förståelse för att ung-
domar kunde vara en något bortglömd användargrupp på folkbiblioteken. Denna insikt
fick mig att fundera över hur väl folkbiblioteken egentligen speglade ungdomars intres-
sen och behov och hur en bibliotekarie kunde arbeta för att ungdomars intressen och be-
hov tillvaratas på folkbiblioteket. Jag valde därför att studera saken vidare för att se om
detta kunde vara ett ämne för min magisteruppsats.

1.1 Bakgrund och val av ämne

1900-talets biblioteksdebatt angående ungdomar och bibliotek sägs ge intrycket av att
samma frågor har ställts gång på gång. Några av dem är frågan om varför ungdomar be-
söker folkbibliotek i så låg utsträckning samt frågan om huruvida folkbiblioteken har
glömt bort ungdomarna. Det sägs även vara rimligt att föreställa sig att samhällsföränd-
ringar och förändringar i ungdomarnas livsvillkor påverkar relationerna mellan ungdo-
mar och folkbibliotek. Inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området
(B&I) har det på senare år visats ett ökat intresse för användarstudier och med detta har
fokus flyttats från institutionerna till ungdomarna själva (Rydsjö 2001, s. 3). Per Nils-
son, fil. dr. i pedagogik, menar att vid grupperingar av individer efter deras ålder, inne-
bär detta alltid en indirekt fördelning av makt och status och att det här traditionellt
finns en prioritering av äldre framför yngre individer (1998, s. 9). Philip Lalander, fil.dr.
i sociologi, och Thomas Johansson, professor i socialpsykologi, menar att ungdomstiden
präglas av en frigörelseprocess och ett identitetsskapande som ger specifika behov och
uttryckssätt hos ungdomen (2002, s. 16f.). Detta är behov och uttryckssätt som ofta
missförstås av vuxenvärlden, skriver Lalander och Johansson (ibid, s. 7).

Efter att ta tagit del av ovanstående, konstaterade jag att ungdomar både kan vara en
mindre prioriterad samt en missförstådd grupp i samhället. Jag konstaterade även att
relationen mellan ungdomar och bibliotek redan är ett väl omskrivet fenomen, såväl i
biblioteksdebatten såsom i användarstudier inom B&I-området. Problemet ungdomar
och bibliotek är dock ännu inte löst och detta motiverade mig för vidare studier. Det
gjorde även ungdomars specifika behov samt samhällsförändringarnas och de föränd-
rade livsvillkorens möjliga påverkan av relationen mellan ungdomar och bibliotek. För
att kunna åtgärda problemet tror jag att det är viktigt att försöka få och delge en förstå-
else för de orsaker som kan ligga bakom. Detta är även kunskaper som jag kände att jag
personligen ägde ett behov av för min framtida yrkesbana som bibliotekarie. Jag beslöt
mig därför för att rikta min magisteruppsats mot de som arbetar på folkbiblioteken. Mot
bibliotekarierna som arbetar med ungdomar, och deras synsätt och arbetsmetoder gent-
emot ungdomarna i deras upptagningsområde.

Jag har för min egen del haft en föreställning om att personalen på relativt nybyggda
folkbibliotek har haft en möjlighet till förändringar eller förbättringar för bl. a. ungdo-
marnas del vid nybyggnationen. Biblioteksbyggande sägs dock rymma inre motsätt-
ningar, då både bibliotekarier och arkitekter är konservativa yrkesgrupper. Barnbiblio-
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tekskonsulenten Lena Lundgren säger sig även sakna en dialog mellan bibliotekarier
och arkitekter vid biblioteksbyggande (Rabe 2001a, s. 13). Tanken bakom många av de
senaste årens biblioteksbyggnader har varit öppnare planlösning, flexibilitet och möj-
ligheter för framtida förändringar. Arkitekten Johan Nyrén menar att det är i mötet
mellan olika kunskapsområden som intressanta idéer och lösningar kan uppstå för en ny
byggnad, men säger att han ibland har saknat kunskaper som företrätt användarna (Rabe
2001b, s. 9f.). Efter att ha tagit del av dessa åsikter, förstod jag att min föreställning
möjligen inte stämde till fullo. Jag blev intresserad av att veta mer, och för min studie
valde jag därför att inrikta mig på bibliotekarier som arbetar med ungdomar på relativt
nybyggda folkbibliotek i Sverige.

Frågan om biblioteksverksamhet för ungdomar och ungdomars biblioteksanvändning
har som tidigare nämnts, debatterats under hela 1900-talet och fram till idag (Rydsjö
2001, s. 2). Som en bakgrund till mitt val av uppsatsämne tar jag här därför upp något
av den debatt om ungdomar och bibliotek som pågått mellan åren 1979 och 2000.

Med debattboken Har biblioteken glömt tonåringarna? ville författarna och SAB:s ar-
betsgrupp för bibliotekens tonårsfrågor, år 1979 stimulera till en debatt som kunde re-
sultera i nya och konkreta metoder för att nå ungdomarna (Henriksson 1979, s. 5f.). Eli-
sabet Edlund-Wester, från Solna stadsbibliotek, var en av medförfattarna och utifrån
SAB:s rapport år 1977 och Kulturrådets enkät år 1978, ansåg hon att målgruppen ung-
domar knappt verkade existera för folkbiblioteken (ibid, s. 26) och att programverksam-
heten främst vände sig till yngre barn. Folkbiblioteken måste därför söka upp ungdomen
i deras egen vardag och skaffa sig kunskaper kring deras behov, menade Edlund-Wester
(ibid, s. 29).

Det är tydligt att många ungdomar inte känner sig hemma eller hittar det de söker på
folkbiblioteken, menade Kerstin Rydsjö, adjunkt på Bibliotekshögskolan i Borås, i idé-
boken Barnspåret från år 1994 (s. 126f.). Ungdomsgruppen drabbas tydligast av folk-
bibliotekens förmedlingsproblem, arbetsuppdelning och strikta hylluppställning, men
här ligger också möjligheterna till förändring, menade Rydsjö. Ta fram det vi vet om
ungdomars läs- och bokvanor, kombinera det med ungdomars uttryckta tankar och
önskningar och sätt igång ett aktivt, experimenterande arbete med skönlitteratur på
folkbiblioteken, var Rydsjös uppmaning (ibid, s. 127).

Varför kommer inte ungdomar till biblioteket, var en central fråga i Biblioteksbladets
(BBL) andra nummer år 1995. Dag Jonasson, bibliotekschef i Mörbylånga, ansåg att en
orsak var bibliotekariekårens och de inköpsansvarigas ointresse samt bristande kunska-
per om ungdomskulturen (1995, s. 40). Det är bibliotekariens uppgift att gå utanför bib-
lioteket och de traditionella inköpskanalerna och skaffa sig den information som behövs
för att ungdomskulturen ska återfinnas på folkbiblioteken, menade Jonasson (ibid, s.
41). Folkbibliotekens bristande relation till ungdomar är ett demokratiskt problem, skrev
Jonasson i BBL fem år senare. Utbilda personalen, starta referensgrupper, gör en-
kätundersökningar och börja lyssna på ungdomarna, uppmanade Jonasson (2000, s. 25).
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1.2 Problembeskrivning

Ungdomstiden är en utvecklingsprocess som sägs generera specifika behov och uttryck
hos individen, vilka ofta kan missförstås av vuxenvärlden. Ungdomar kan även vara en
mindre prioriterad grupp i samhället. Samhällsförändringar sägs likaså kunna påverka
ungdomars livsvillkor och möjligen också relationen mellan ungdomar och folkbiblio-
tek. I biblioteksdebatten under 1900-talet och fram till idag samt i tidigare studier på
BHS, framkommer det att ungdomar kan vara en något bortglömd användargrupp på de
svenska folkbiblioteken. De nybyggda folkbiblioteken har heller inte alltid inneburit de
möjligheter till förbättringar eller förändringar som varit önskvärt. Det finns således ett
problem emellan parterna ungdomar och folkbibliotek som ännu inte är löst, vilket mo-
tiverar mig för att studera detta problem närmre. För att kunna åtgärda problemet tror
jag att det är viktigt att försöka få och delge en förståelse för de orsaker som kan ligga
bakom. Jag tror att det kan gå att få fram en del av orsakerna genom att sätta fokus på de
som arbetar på folkbiblioteken. Därför inriktar jag mig på att undersöka bibliotekarier
som arbetar med ungdomar på relativt nybyggda folkbibliotek, och deras synsätt och
arbetsmetoder gentemot ungdomarna i deras upptagningsområde.

1.3 Syfte och frågeställningar

För min studie kommer jag att ta utgångspunkt i en kvalitativ intervjuundersökning med
fem bibliotekarier som arbetar med ungdomar på fem relativt nybyggda folkbibliotek i
Sverige. Mitt syfte är att undersöka hur bibliotekariernas synsätt och kunskaper kring
ungdomar, visar sig i deras arbetsmetoder och i utformningen av ungdomsverksamhe-
ten. Jag vill även undersöka vilka andra faktorer som bibliotekarierna anser kan påverka
folkbibliotekens arbetsmetoder och ungdomsverksamhet.

Mina frågeställningar är följande:

• Hur har de fem folkbiblioteken valt att utforma sin ungdomsverksamhet och hur ar-
betar de med och vad kan de erbjuda användargruppen ungdomar?

• Vilken syn har bibliotekarien på användargruppen ungdomar på folkbiblioteket och
på sin yrkesroll i relation till ungdomarna?

• Vad vet bibliotekarien om ungdomarna i upptagningsområdet och andra ungdomars
villkor, behov och intressen och varifrån får bibliotekarien denna information?

• Vilka faktorer har enligt bibliotekarierna påverkat utformningen av folkbibliotekens
arbetsmetoder och ungdomsverksamhet?

1.4 Begreppsdefinitioner

Ungdom är ett mycket vitt begrepp. Johan Fornäs, docent i musikvetenskap och hög-
skolelektor i medie- och kommunikationsvetenskap, skriver att ungdom dels är en fysio-
logisk utvecklingsfas som inleds med puberteten och som avslutas då kroppen vuxit
färdigt. Ungdom är även en psykologisk livsfas, skriver Fornäs, med adolescensens och
postadolescensens olika faser. Ungdom är likaså en social kategori präglad av samhäl-
lets institutioner, ritualer, lagar och sociala handlingar, skriver Fornäs, liksom det är nå-
got kulturellt bestämt (1994, s. 19). Lalander och Johansson skriver att begreppet ung-
dom inte går att avgränsa till vissa åldrar. En individ kan under en tidsperiod betrakta
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sig själv, eller betraktas av omgivningen, såsom ungdom beroende på hur de väljer att
leva sina liv, skriver Lalander och Johansson (2002, s. 17). För min egen del instämmer
jag med Fornäs samt Lalanders och Johanssons definitioner. De fem folkbibliotek som
ingår i studien har alla gjort sina egna definitioner och bibliotekarierna arbetar med den
grupp som de avser som ungdomar på lite olika sätt. Folkbibliotekens definition av be-
greppet ungdom blev sålunda utgångspunkten vid varje intervju.

Västvärlden efter 1960 kallas för det postmoderna samhället eller det senmoderna sam-
hället. Jag har valt att använda mig av begreppet det senmoderna samhället som en de-
finition på den tid som vi lever i nu år 2003. Det senmoderna samhället präglas enligt
Nilsson av en ökad globalisering, medialisering, sekularisering och individualisering
(1998, s. 33-35). Människans levnadsvillkor i det senmoderna samhället sägs känne-
tecknas av motsägelser, ovisshet och mångfald (ibid, s. 31).

Begreppet stad definieras såsom en befolkningskoncentration och en större eller mer
betydande ort, där näringslivet är inriktat på handel och specialiserad tillverkning (Bra
Böckers Lexikon: Band 21 1996, s. 294). De svenska kommuner som har över 200 000
invånare, definierar Statistiska Centralbyrån (SCB) såsom storstad. Med större stad av-
ser SCB kommuner med 50 000-200 000 invånare och med medelstor stad avses kom-
muner med 20 000-50 000 invånare. Numera räknas inte städer som en särskild kategori
i administrativa sammanhang. Det officiella stadsbegreppet slopades år 1971, då ett en-
hetligt kommunbegrepp infördes (Statistiska Centralbyrån 2003). De fem folkbibliotek
som ingår i min studie ligger alla i kommuner med ett invånarantal som överstiger 20
000.

1.5 Uppsatsens disposition

I kapitel 1 presenteras inledning samt bakgrund och val av ämne för uppsatsen. Här pre-
senteras likaså en del av debatten kring ungdomar och bibliotek, problembeskrivning
samt uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag definierar även begreppen ungdom, stad
samt det senmoderna samhället. Kapitel 2 behandlar val av metod och arbetssätt. Jag
beskriver här urval av folkbibliotek och informanter samt genomförandet av intervju-
erna samt hur jag tagit intryck av folkbibliotekens ungdomshörna/avdelning. Här be-
skrivs även hur jag valt att redovisa och analysera materialet samt vilken litteratur jag
använt mig av. I kapitel 3 beskrivs huvudlinjerna i Thomas Ziehes teori om det senmo-
derna samhällets ungdomar och deras behov. Här beskrivs även huvudlinjerna i Per
Nilssons teori om hur bakgrunds- och kontextfaktorer påverkar ungdomars livsvillkor
och deras val av fritidsvanor.

Kapitel 4 består av en litteraturgenomgång. Här presenteras tidigare forskning kring
ungdomars användning av stadens offentlighet, ungdomars åsikter kring folkbibliotek,
ungdomsverksamhet på folkbibliotek, bibliotekariers attityder och kunskaper om ung-
domar samt ungdomsavdelningars utformning. I kapitel 5 redovisas resultaten från in-
trycken av huvudbibliotekens ungdomshörnor/avdelningar samt resultaten från inter-
vjuerna med de fem bibliotekarierna. I kapitel 6 analyserar och diskuterar jag resultaten
utifrån mitt syfte och i kapitel 7 framför jag mina slutsatser. Kapitel 8 sammanfattar
uppsatsen och kapitel 9 innehåller en käll- och litteraturförteckning. Jag bifogar till sist
min intervjumanual i en bilaga.
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2 Metod och arbetssätt

I detta kapitel kommer jag att beskriva och motivera mitt val av metod. Jag beskriver
även hur jag valde ut och fick kontakt med mina informanter samt hur intervjuer och
intryck av folkbibliotekens ungdomshörnor/avdelningar genomfördes. Jag beskriver li-
kaså hur jag valt att redovisa mina intervju- och intrycksresultat samt hur jag valt att
lägga upp min analys och diskussion. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur jag
sökte och valde ut litteratur för min studie.

2.1 Val av metod

Jag har utfört min studie genom kvalitativa, semistrukturerade och personliga intervjuer
med fem bibliotekarier som arbetar med ungdomar på fem relativt nybyggda folkbiblio-
tek runt om i Sverige. Jag är medveten om att en studie av endast ett folkbibliotek hade
kunnat innebära lite djupare intervjuer med flera av dess anställda bibliotekarier och jag
hade då även kunnat studera biblioteksverksamheten lite närmre. Intervjuer med
bibliotekariernas unga användare hade likaså kunnat vara intressant för studien och de
unga användarnas utsagor hade då kunnat ställas mot bibliotekariernas och kunnat ge en
mer sammansatt bild av de hela. För min studie har jag dock varit mer intresserad av att
intervjua bibliotekarier och utgå ifrån deras utsagor samt studera och få en bild av några
olika folkbiblioteks ungdomsverksamhet.

Jag har valt att arbeta med en kvalitativ metod, eftersom jag vill beskriva samt få en in-
sikt och förståelse för en företeelse i en viss miljö. Pål Repstad menar att kvalitativa
metoder försöker på ett nyanserat vis beskriva det som finns, utan att bry sig så mycket
om hur ofta det finns. Vid en kvalitativ metod får forskaren även lita till informanternas
subjektiva och kvalitativa beskrivningar av företeelsens uppkomst och egenart (Repstad
1999, s. 15). Repstads ord beskriver väl det jag vill ha ut av min studie och därav mitt
val av metod.

Martyn Denscombe menar att forskaren måste ställa sig frågande till om intervjuer är
det bästa för den aktuella studien (2000, s. 132). Då jag trodde att mitt syfte tjänade på
att införskaffa detaljerad och djupgående information från ett mindre antal biblioteka-
rier, valde jag att samla in mitt material genom personliga intervjuer. Detta beslut grun-
dade jag på att jag i min studie var mer ute efter att ta reda på de enskilda bibliotekari-
ernas erfarenheter kring företeelsen, än att få deras svar på rena faktafrågor (ibid, s.
132f.). Då mina intervjufrågor till stor del har sin utgångspunkt i det aktuella folkbiblio-
teket och också skulle genomföras där, förstod jag att jag måste vara flexibel vid inter-
vjuerna. Intervjuerna skulle inte genomgående komma att se identiskt likadana ut och
kunde därför inte genomföras genom ett standardiserat frågeformulär. Därför valde jag
att arbeta med semistrukturerade intervjuer, som lägger sin största vikt på den aktuella
situationen och informanten (ibid , s. 135). Jag utgick likväl från en färdig lista med te-
man och frågor som skulle besvaras, men lät bibliotekarierna utveckla sina synpunkter
kring de teman som jag tog upp.
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2.2 Urval av folkbibliotek och informanter

För min studie ville jag få kontakt med bibliotekarier som arbetar med ungdomar på
relativt nybyggda folkbibliotek runt om i Sverige. Fem intervjuer sågs som realistiskt
genomförbart, med tanke på studiens tidsbegränsning. Självklart går det inte att genera-
lisera kring företeelsen utifrån detta antal intervjuer, detta har inte heller varit mitt hu-
vudmål. Med detta antal kan det dock ändå gå att göra en grov och subjektiv uppskatt-
ning av hur pass representativa resultaten är (Repstad 1999, s. 17).

Jag ansåg att det skulle vara intressant att studera just nybyggda folkbibliotek, då dess
personal kan ha haft större möjligheter till förändringar eller förbättringar för ungdo-
marnas del på senare tid. Vad som kan betraktas och uppfattas som relativt nytt är inte
det samma för alla människor. Jag ansåg själv att ett relativt nybyggt folkbibliotek för
mig var ett som stått färdigt år 1995 och därefter. Nu gällde det först och främst för mig
att ta reda på vilka folkbibliotek i Sverige som svarade mot detta kriterium. Jag kunde
själv erinra mig tre sådana folkbibliotek och efter samtal med handledare och
kurskamrater samt läsning av magisteruppsatser, folkbiblioteks hemsidor och de senaste
årgångarna av tidskriften BBL, fick jag vetskap om ytterligare några. Sammanlagt hade
jag nu en lista på nio svenska folkbibliotek som alla stått färdiga år 1995 och därefter.
Geografiskt var de placerade lite runt om i landet och de låg både i större samt i mindre
kommuner.

Bland dessa nio valde jag ut fem stycken som jag skickade en första introduktion och
förfrågan till via e-post. Jag valde främst dessa fem för att de alla benämndes såsom hu-
vudbibliotek i sin kommun och låg i vad som här definieras såsom städer, med ett in-
vånarantal som översteg 20 000. Därmed kunde en rättvisare jämförelse genomföras
dem emellan, än om jag valt både huvudbibliotek i städer, filialbibliotek och folkbiblio-
tek i mindre kommuner. Valet av dessa fem huvudbibliotek grundade sig även på att de
låg på rimligt geografiskt avstånd, vilket passade min tid- och kostnadskalkyl.

Som jag tidigare nämnt är syftet med studien att ta reda på de enskilda bibliotekariernas
erfarenheter kring företeelsen, inte att kunna generalisera utifrån deras svar. Därför har
jag inte gjort något representativt urval av mina informanter eller de folkbibliotek som
de arbetar på, utan valt bibliotekarier på nybyggda folkbibliotek som har sina egna erfa-
renheter att bidra med (Denscombe 2000, s. 142). Jag har för mitt urval heller inte tagit
hänsyn till informanternas ålder, kön, etniska ursprung eller hur länge de har arbetat på
respektive folkbibliotek. Huvudkriteriet för mitt urval av informanter har varit att de ska
kunna ge mig relevant information för mina frågeställningar (Repstad 1999, s. 67). För
att mina informanter och de städer vars huvudbibliotek de arbetar på ska förbli anonyma
och inte kunna identifieras, har jag valt att ge dem fingerade namn (ibid, s. 68).
Bibliotekarierna kallar jag därför för; Anna, Britta, Carina, Doris och Erik, och person-
namnen står endast för bibliotekariens kön. Städerna vars huvudbibliotek de arbetar på
kallas för; Askdalen, Björkbyn, Cederås, Druvhem och Enhagen. Skulle det finnas orter
i Sverige som bär dessa namn, lovar jag att detta endast är en olycklig slump och att
dessa orter således inte har någonting med min studie att göra.

För att få kontakt med de bibliotekarier som arbetar med ungdomar på respektive hu-
vudbibliotek, besökte jag huvudbibliotekens hemsidor. I två av fallen, Askdalen och
Björkbyn, kunde jag via de bägge huvudbibliotekens hemsidor, e-posta mitt första in-
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troduktions- och förfrågningsbrev direkt till en bibliotekarie som uppgavs arbeta med
ungdomar och som stod angivna med egna e-postadresser. Jag gjorde så efter att ha låtit
lotten bestämma två bland de uppräknade namnen, vilka blev Anna och Britta. Jag fick
snabbt svar från dessa bägge bibliotekarier och efter en lite närmare presentation av min
tänkta studie, bestämde vi tid och plats för respektive intervju. All kontakt skedde via e-
post mellan Anna, Britta och mig. På Cederås huvudbiblioteks hemsida uppgavs endast
en e-postadress till själva ungdomsavdelningen och jag e-postade då mitt första in-
troduktions- och förfrågningsbrev till denna e-postadress. Den bibliotekarie som svarade
på mitt brev skulle sålunda komma att bli min kontaktperson och möjliga informant i
detta fallet. Jag fick snart svar från en bibliotekarie i Cederås, Carina, och efter en
ytterligare presentation, kunde intervjutillfället fastställas. All kontakt mellan Carina
och mig skedde även här via e-post.

På Druvhems huvudbiblioteks hemsida fanns det endast en e-postadress till hela hu-
vudbiblioteket, så jag skickade min förfrågan dit. Efter ett tag ringde en av huvudbiblio-
tekets anställda upp mig för att få mer information. Det bestämdes därefter att denna
person skulle vidarebefordra min förfrågan ut till bibliotekarierna som arbetade med
ungdomar. En av dem, Doris, hörde snart av sig till mig via e-post och vi kunde snart
bestämma tid och plats för en intervju. Det skall här påpekas att Druvhems huvudbiblio-
tek under intervjutillfället fortfarande stod under uppbyggnad och intervjun kom så-
lunda att handla om hur personalen planerade det fortsatta arbetet med ungdomar på det
färdigbyggda huvudbiblioteket. Även Enhagens huvudbibliotek uppgav endast en e-
postadress till hela huvudbiblioteket på sin hemsida och jag e-postade då mitt första
introduktions- och förfrågningsbrev till den e-postadressen. Jag fick snart svar från en
bibliotekarie, Erik, som arbetade med ungdomar på detta huvudbibliotek och som öns-
kade en närmare presentation av studien via telefon. Efter vårt telefonsamtal kunde Erik
och jag bestämma tid och plats för en intervju.

2.3 Genomförande av intervjuerna

Min intervjumanual innehöll tolv större temafrågor, som jag valde att skicka ut till in-
formanterna före intervjutillfället (se Bilaga 1). Detta för att informanterna skulle få mer
tid att tänka igenom frågorna innan vi träffades för en intervju. Det har sagts att
informanter ofta intar en slags försvarsställning om de fått ta del av frågorna innan in-
tervjun. Detta var dock inget som jag upplevde vid någon av intervjuerna. Jag var även
inställd på att vara flexibel  när det gällde frågornas ordningsföljd och låta informanten
utveckla sina tankar, upplevelser och synpunkter kring de teman som togs upp i inter-
vjumanualen (Denscombe 2000, s. 135).

Varje intervju startade med att jag gav en liten kortare presentation av mitt syfte med
själva studien. Intervjumanualen började med frågor som var ämnade att måla upp en
bild av respektive folkbibliotek och bibliotekarie. Det kändes även som lite lättsammare
frågor att starta med och på så vis skapa en god kontakt mellan mig och informanten.
Därefter följde frågor som mer detaljerat gick in på hur bibliotekarien arbetade för ung-
domar och vilka tankar och orsaker som kunde ligga bakom detta arbete. Denna del av
intervjun kom till stor del att präglas av det bibliotekarien själv tog upp som relevant för
det aktuella folkbibliotekets förutsättningar. Mina egna intryck av den aktuella ung-
domshörnan/avdelningen låg även till grund för vad som till viss del togs upp i denna
del av intervjun. Slutligen gällde frågorna vilken typ av respons bibliotekarien fått på
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sitt arbete. Intervjun med bibliotekarien Doris på Druvhems huvudbibliotek kom efter
tidigare nämnda orsaker, till stor del att handla om vad de planerade att göra för ung-
domar då huvudbiblioteket stod helt färdigt.

Längden på intervjuerna rörde sig om 60-90 minuter och jag använde bandspelare vid
alla intervjutillfällen. Ingen av informanterna sade sig ha något emot detta och de ver-
kade heller inte vara störda av bandspelaren, då samtalen i mina ögon blev avslappnade
och öppna. Intervjuerna på Björkbyns, Cederås och Druvhems huvudbibliotek kunde
utföras på en avskild plats som informanterna själva utsåg på respektive bibliotek. Vid
intervjun på Björkbyns huvudbibliotek utfördes även en lite kortare intervju med en
yngre kollega till Britta, då kollegans information behövdes för att klargöra tankarna
bakom vissa planerade ungdomsarrangemang och vad som präglade ungdomarna i sta-
den. Intervjuerna på Askdalens och Enhagens huvudbibliotek utfördes ute på barn- och
ungdomsavdelningen medan informanterna skötte sitt arbete. På båda huvudbiblioteken
var det då mycket lugnt och få användare på besök. Då någon användare behövde hjälp,
tog vi en paus i intervjun. Detta var inget som jag anser störde intervjuerna på något
sätt.

Tidsbegränsningen under intervjuerna gjorde att jag fick inrikta mig på några av folk-
bibliotekens medier. Jag valde då att lägga ner större tid på att fråga bibliotekarierna om
utbudet av litteratur och datorer. Frågor om film- och musikutbudet kunde därför inte
tas upp i så stor utsträckning som jag önskat. I inledningen till analys- och diskussions-
kapitlet diskuterar jag denna aspekt lite närmre. Efter det att intervjuerna skrivits ut,
skickade jag via e-post ut en förfrågan till informanterna huruvida de ville se på utskrif-
terna och lämna synpunkter på dem. Några av informanterna sade sig vilja göra detta.
Jag tog därefter hänsyn till de synpunkter som kom in från informanterna, då jag bear-
betade intervjuresultaten.

2.4 Intryck av folkbibliotekens ungdomshörna/avdelning

Då min studie till viss del handlar om hur respektive huvudbiblioteks ungdoms-
hörna/avdelning är utformad, var det viktigt att jag hade tagit del av denna före inter-
vjun. Därför åkte jag till respektive huvudbibliotek i god tid innan intervjun och slog
mig ner i ungdomshörnan/avdelningen. Där tog jag fasta på att studera dess placering i
byggnaden och vilken inredning som präglade rummet. Jag tittade även på vilket utbud
som erbjöds och hur detta presenterades. Vilket intryck som jag sedan fick av ung-
domshörnan/avdelningen, beror självklart till stor del på min individuella smak och
åsikt. Jag har dock även tagit fasta på vad tidigare studier har kommit fram till att ung-
domar efterfrågar på sin hörna/avdelning. Ungdomar har då exempelvis sagt sig efter-
fråga bekväma möbler, plats för studier, intressanta medier och datorer (Bodén & Ema-
nuelsson 1997, s. 62f.). De säger sig även efterfråga synliga framsidor på böckerna,
glada färger, gröna växter och att avdelningen är mysig samt ger dem lugn och ro
(Hardeborn & Sjöberg 1989, s. 5). Vilka intryck som ungdomshörnan/avdelningen
sammanfattningsvis har gett mig, kan alltså inte sägas bygga på någon slags objektiv
uppfattning. I intervjuredovisningen med Doris på Druvhems huvudbibliotek saknas
emellertid en redovisning av intrycken av ungdomshörnan/avdelningen, då detta hu-
vudbiblioteket fortfarande stod under uppbyggnad.
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2.5 Redovisning och analysförfarande

I kapitel 5 redovisar jag varje intervjuresultat med respektive bibliotekarie var för sig, i
alfabetisk ordning efter deras fingerade person/stadsnamn. För att mina informanter ska
förbli anonyma och likaså de städer vars huvudbibliotek de arbetar på, kommer jag som
tidigare nämnts, att redovisa intervjuresultaten under de fingerade namnen: Anna på
Askdalens huvudbibliotek (5.1), Britta på Björkbyns huvudbibliotek (5.2), Carina på
Cederås huvudbibliotek (5.3), Doris på Druvhems huvudbibliotek (5.4) och Erik på En-
hagens huvudbibliotek (5.5). Intervjuresultaten presenteras utifrån fyra större teman
som utgår från mina frågeställningar.

För min studie tyckte jag att det var av intresse att ta del av de fem kommunernas mål-
sättning för kulturverksamheten och jag gick därför in på respektive kommuns hemsida.
Tre av kommunerna, Askdalen, Björkbyn, Enhagen, delgav kulturnämndernas/kultur-
och fritidsnämndernas målsättning på sin hemsida. Information om Druvhems kom-
muns målsättning för kulturverksamheten gick inte att finna på hemsidan. Jag kontak-
tade då kulturnämnden i Druvhem, vilken skickade mig sitt kulturpolitiska program.
Information om Cederås kommuns målsättning för kulturverksamheten gick inte heller
att finna på hemsidan. Jag kontaktade då Cederås kommunalrådsavdelning, vilka skick-
ade mig sin budget för kultur och fritid år 2003. Cederås kommun hade ännu inte något
färdigtställt dokument för sitt fortsatta kulturpolitiska program. Jag har läst igenom de
fyra kommunernas målsättning för kulturverksamheten samt Cederås budget för kultur
och fritid. I dessa dokument har jag främst tagit fasta på att studera övergripande mål
samt vilka grupper som ska prioriteras.

En kortare sammanfattning av kommunernas målsättning för kulturverksamheten inle-
der respektive intervjuredovisning. Jag redovisar även resultaten av de intryck som jag
fått av respektive ungdomshörna/avdelning. Detta med undantag för Druvhems huvud-
bibliotek beroende på tidigare nämnda orsaker. För att ge en lite närmare bakgrundsbild
presenterar jag likaså varje intervjuad bibliotekarie.

I kapitel 6 utför jag min analys och diskussion. Här har jag plockat ut de delar ur inter-
vju- och intrycksresultaten som visar på bibliotekariernas synsätt och kunskaper kring
ungdomar. Jag visar sedan på hur deras synsätt och kunskaper samt hur andra faktorer,
visar sig i arbetsmetoder och i utformningen av ungdomsverksamheten. Jag knyter även
ihop intervju och intrycksresultaten med tidigare forskning, teorier och mina egna tan-
kar för att belysa och föra en diskussion kring resultaten. Jag gör även en jämförelse
mellan mina resultat och de som framkommit i teorierna och i den tidigare forskningen.
Analys och diskussionskapitlet är uppdelat i fyra större delar utifrån mitt syfte. Dessa
fyra större delar kallas för; synen på ungdomarna (6.1), kunskaper om ungdomarna
(6.2), ungdomsverksamhet (6.3) samt hinder för ungdomsverksamhet (6.4). De fyra de-
larna är sedan uppdelade i mindre kapitel utifrån olika teman. Närmare beskrivning ut-
förs i inledningen av kapitel 6. I kapitel 7 framför jag de slutsatser som jag dragit utifrån
min studie.
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2.6 Litteraturanvändning och sökprocess

När jag började söka litteratur till min uppsats, fann jag att den tidigare forskningen
kring ungdomar och ungdomskultur samt forskningen kring ungdomar och bibliotek,
var mycket omfattande. Det fanns mycket material i den tidigare forskningen som jag
fann intressant. Av utrymmesskäl kunde jag dock inte ta med och använda mig av all
denna litteratur. Jag bestämde mig då för att använda mig av den litteratur som jag
tyckte var allra mest relevant för min uppsats. Litteraturen skulle även kunna ge en bra
översikt av mitt ämnesområde. För min uppsats fann jag det mest relevant att använda
mig av ett aktuellt material, och valde därför bort en stor del av den tidigare forskningen
som var av ett äldre datum. Jag fann det även relevant att till största delen använda mig
av svensk forskning, då min uppsats behandlar svenska förhållanden. Jag har dock an-
vänt mig av utländsk forskning, såsom studier av Thomas Ziehe (1986; 1993) och Mari-
anne Hiort-Lorenzen (1989). Ziehe har varit en stor inspiratör för den svenska ung-
domskulturforskningen och Hiort-Lorenzens arbete har varit tongivande för de svenska
folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt med tanke på ungdomar. Då min
uppsats behandlar ungdomar i allmänhet, valde jag även bort den forskning som be-
handlar specifika ungdomsgruppers relation till bibliotek. Jag valde likaså bort en stor
del av ungdomskulturforskningen, då en genomgång av denna skulle bli alltför omfat-
tande.

Den samhälls-, fritids- och ungdomskulturforskning som jag valt att använda mig av,
ger en överblick av ungdomars behov, fritidsvanor och användning av stadens offentlig-
het. Ungdomskulturforskningen ger även en definition av begreppet ungdom. De ar-
tiklar som jag valt att använda mig av kommer från olika svenska bibliotekstidskrifter.
Dessa tidskriftsartiklar har jag använt mig av för att kunna ge en bild av debatten kring
ungdomar och bibliotek, ungdomsverksamhet på folkbibliotek, ungdomsavdelningars
utformning samt de problem som har uppstått vid nybyggnationer av folkbibliotek. Jag
har även använt mig av två debatt- och idéböcker för att ge en bild av debatten kring
ungdomar och bibliotek samt ungdomsavdelningars utformning. Den biblioteks- och
informationsvetenskapliga forskningen som jag valt att använda mig av, ger en bild av
folkbiblioteks ungdomsverksamhet, ungdomars åsikter om folkbibliotek samt bibliote-
kariers attityder till ungdomar.

Jag har sökt en del av min litteratur i databaserna Nordiskt BDI-index och Ebscohost
samt i bibliotekskatalogen Voyager på Högskolebiblioteket i Borås. En stor del av litte-
raturen har jag även funnit genom den tidigare forskningens litteraturhänvisningar samt
genom artiklar i tidskriften BBL. Jag har även fått goda tips om litteratur från min
handledare.
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3 Teori

I detta kapitel vill jag visa på att de ungdomar som bibliotekarierna möter i sitt dagliga
arbete, inte lever under samma villkor som ungdomarna gjorde för ca trettio år sedan.
För detta tar jag utgångspunkt i Thomas Ziehes teori om ungdomen i det senmoderna
samhället. Ziehes teori kan i stora drag sägas visa på hur samhällsutvecklingen har
kommit att påverka ungdomars livsvillkor, behov och krav. Ziehe vill framhålla att da-
gens ungdomar inte längre begränsas av gamla konventioner och att de därmed fått en
ökad valfrihet kring vad de vill göra av sina liv. Jag tar här även upp förslag på hur Zie-
hes teori kan tillämpas. Då Ziehes teori i viss mån är allt för generell, vill jag även i
detta kapitel visa på att bibliotekarierna kan möta många olika ungdomar i sitt arbete.
För detta tar jag utgångspunkt i Per Nilssons teori om likheter och olikheter bland da-
gens ungdomar. Nilsson vill framhålla att dagens ungdomars liv och fritid fortfarande
påverkas av bakgrunds- och kontextfaktorer.

3.1 Thomas Ziehe

Ziehe är socialisationsforskare från Tyskland. Ziehe brukar räknas till Hannoverskolan.
Det är en riktning inom tysk samhällsforskning som undersöker människans livsvillkor i
det senmoderna samhället (Ziehe 1986, s. 229). Ziehe introducerades i Sverige av fors-
karna Johan Fornäs och Ove Sernhede, och Ziehe har haft stor betydelse för ungdoms-
kulturforskningen i Sverige (Rydsjö 1994, s. 125). I boken Ny ungdom: Om ovanliga lä-
roprocesser framför Ziehe sin analys av ungdomars situation i dagens samhälle. Boken
skrevs år 1986, men jag finner att hans teorier bär relevans även för ungdomars situation
år 2003. I boken Kulturanalyser: Ungdom, utbildning, modernitet fortsätter Ziehe sin
analys och tar upp några företeelser som han tycker är kännetecknande för ”ungdomens
kulturella modernisering” (1993, s. 154).

Utgångspunkten för Ziehes resonemang är att vår kulturella verklighet och nutida sam-
hällssituation är påverkade av två sammanhängande utvecklingstendenser. Dessa är ten-
densen till ”teknokratisering av olika livsområden” och ”tendensen till nedbrytning av
traditioner” (Ziehe 1986, s. 15). ”Teknokratiseringen av olika livsområden” innebär allt-
mer ”rationalistiskt-centralistiska organisationsstrukturer” och en allt större funktionell
arbetsdelning mellan olika livsområden, menar Ziehe (ibid, s. 15). Jag tolkar själv detta
som att olika livsområden har börjat styras och specialisera sig på just sina förehavan-
den och att de olika livsområdena inte inbegriper och kan påverka varandra i samma
utsträckning som tidigare. ”Tendensen till nedbrytning av traditioner” uppenbarar sig i
”störningar i den nedärvda kulturen”, menar Ziehe. Han syftar då bl. a. på religionernas
minskade betydelse för människors livsorientering, upplösningen av generationsrollerna
och förändrad inställning till auktoriteter (ibid, s. 16).

Dessa störningar påverkar även människors möjligheter att förstå, tolka och se på sig
själva, menar Ziehe. Han talar om en ”kulturell friställning” i dagens samhälle (ibid, s.
25). Friställningen har medfört att människans bakgrund och nedärvda värderingar inte
längre styr människans behov, handlingar och idéer om vad de vill och kan göra av sina
liv i lika stor grad som tidigare, menar Ziehe. Den leder dock inte till att människan har
blivit friare. Friställningen leder till en utvidgning av det människor kan drömma om att
göra, även om det inte går att uppnå i verkligheten (ibid, s. 25). Den ”kulturella fri-
ställningen” medför även olika former av ”verklighetslidande” för människan, menar
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Ziehe, då klyftan mellan människans förväntningar och människans reella möjligheter
har vidgats (ibid, s. 27). Detta kan visa sig i ett ökat behov av fantasier om förändringar,
men även i förlamande uttryck, såsom identitetslöshet och depression. Båda uttrycken
visar på den kulturella friställningens ambivalens, menar Ziehe (ibid, s. 29).

Den kulturella friställningen skapar även nya områden för ”expropriationens mekanis-
mer”. Det kan förklaras med att de områden som frigjorts för människan, redan har
förtolkats för dem genom samhällets medier och utbud (ibid, s. 31). Det är framför allt
de unga som upplever den ”påträngande verkligheten” i dagens samhälle, menar Ziehe
(ibid, s. 31). Mediernas framställningar ger dem ett utbud av sekundära upplevelser och
erfarenheter som de unga ännu inte hunnit bekanta sig med. Detta ger de unga ett slags
förhandsvetande eller metamedvetande om saker som de ännu inte hunnit uppleva eller
erfara primärt (ibid, s. 35).

Detta metamedvetande har även bidragit till ett förändrat förhållande mellan ungdomar
och vuxna, menar Ziehe. Samtidigt som ungdomstiden förlängts, har gränsen till de
vuxnas områden suddats ut för ungdomarna. Vuxenområdena har blivit mer lättillgäng-
liga och lättare att genomskåda samt kritisera för de unga (ibid, s. 39). Ziehe menar att
samhällsutvecklingen har medfört att vuxnas erfarenheter inte längre äger någon större
vikt för hur de unga ska kunna klara av att leva sitt liv i dagens samhälle. Samhällsut-
vecklingen har även medfört att arbetsplatsen och hushållen inte längre har samma be-
tydelse som plats för social information för de vuxna. De vuxna har i en allt större ut-
sträckning ersatt detta med information från TV och andra medier (ibid, s. 40f.). Ung-
domarna däremot rör sig i större utsträckning ute i offentligheten och de får därmed ett
socialt och informations- och erfarenhetsmässigt försprång gentemot sina föräldrar och
andra vuxna, menar Ziehe (ibid, s. 42).

Samtidigt som vi lever i ett samhälle som upphöjer myten om ungdomligheten till ett
ideal, är samhället inte speciellt intresserat av ungdomarna själva. Ofta underskattas de
problem som ungdomarna har att bearbeta i sin livssituation, menar Ziehe (1993, s. 48).
Dagens ungdomar är alltså både till det yttre och inre indragna i den omfattande mo-
derniseringsprocessen i samhället och i kulturen. Ziehe vill peka på några företeelser
som han menar är kännetecknande för ”ungdomens kulturella modernisering” (ibid, s.
154). Genom att gränsen till vuxenvärlden suddats ut för ungdomarna, har en tillgång
till en tidigare mognad erhållits. Skyddsnätet gentemot världsproblemen har även för-
svunnit, menar Ziehe. Ungdomarnas egna vardagliga identitetsarbete kommer att ske
mot bakgrund av denna konfrontation med de svåra frågorna. Här emellan uppstår
”kulturella tendenser” som både representerar tidens strömningar och som tjänar som
tolkningsinstrument för den enskilde individen (ibid, s. 154).

De rörelser som griper tag i dessa tendenser kallar Ziehe för ”sökande rörelser” och han
har funnit tre rörelser vara mer betydelsefulla för ungdomen och vår tid (ibid, s. 155).
Han ser även de tre rörelserna som individens försök att bearbeta ”den allmänna kultu-
rella moderniseringen” (ibid, s. 159). De tre rörelserna är:
• ”Subjektivering”. Här avser Ziehe den ökade längtan efter att uppleva närhet och att

vara öppen och inkännande gentemot andra individer. Detta kan uttryckas som en
längtan efter självuttryck, att bli sedd av andra och en fruktan för ”mellanmänsklig
kyla” (ibid, s. 155-157).

• ”Ontologisering”. Här avser Ziehe en eftersträvan av en djupare förankrad visshet
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och en fruktan för ”förlusten av en överordnad mening” som kan yttra sig i religiös
form eller ett ökat intresse för naturfilosofi (ibid, s. 157f.).

• ”Estetisering”. Här avser Ziehe eftersträvan av ökad intensitet, potentiering av till-
varon och en fruktan för tristess och tomhet. Detta kan yttra sig i spänningssökande,
utlevelse, fascination för yta och att ta till sig en för andra extrem livsstil (ibid, s.
158f.).

Dagens ungdomar har även kommit att ställa olika krav på sitt samhälle, menar Ziehe.
Dessa krav är:
• ”Generationsrelaterade krav” som innebär krav på utbildningsmöjligheter och på

möjligheter att själva utveckla sina behov på fritiden.
• ”Krav på likaberättigande” på samma premisser som de vuxna, som innebär krav på

att kunna bevista sociala rum som befrämjar hjälp emellan människor och indivi-
duell behovsutveckling.

• ”Kritik av det ekonomiska och sociala systemets konsekvenser och deras nedslag i
vardagslivet”, som i stort innebär en kritik mot rationalisering och effektivitet inom
olika livsområden (ibid, s. 45).

3.1.1 Tillämpningar av Ziehes teori

Fornäs skriver i förordet till boken Kulturanalyser: Ungdom, utbildning, modernitet, att
Ziehes teori inte avser att försöka förklara allting. Ziehes begrepp ska snarare belysa och
ge förslag till tolkning av vissa aspekter i den moderna tillvaron. Därför ska vi föra
samman våra egna erfarenheter med Ziehes och andras teorier för att utveckla nya tan-
kar, menar Fornäs (Ziehe 1993, s. 13). Rydsjö menar att det i Ziehes teori  finns aspek-
ter som borde inspirera de svenska biblioteken till förändringsarbeten med inriktning på
ungdomar. ”Subjektivering”, ”ontologisering” och ”estetisering”, går att jämföra med
ungdomars egna åsikter om vad de önskar sig på biblioteket, menar Rydsjö. Ungdo-
marna önskar sig; ungdomsavdelning, personlig ungomsbibliotekarie, boktips, bättre
urval och att kunna påverka (Rydsjö 1994, s. 125f.).

För min analys kommer jag att använda mig av Ziehes teoribildning för att diskutera
och belysa det material som jag fått in genom intervjuerna med de fem bibliotekarierna.

3.2 Per Nilsson

Per Nilsson är fil. dr. i pedagogik och högskolelektor vid Lärarhögskolan i Stockholm.
Nilsson är även knuten till Centrum för idrottsforskning. I Den allvarsamma fritiden
sammanfattar Nilsson femton års fritids- och kulturvanestudier rörande ungdomar. Ut-
gångspunkten för denna studie är att fritiden blivit allt viktigare för ungdomars identi-
tetsutveckling, men att fritiden kan se mycket annorlunda ut bland olika ungdomar. I
Fritid i skilda världar har Nilsson fortsatt att studera ungdomars fritids- och kulturvanor
i en riksrepresentativ studie och i en kontextuell studie. Även denna studie har som ut-
gångspunkt att ungdomars fritidsvanor kan se mycket annorlunda ut beroende på vilken
miljö som de växt upp i.

Ungdomars livsvillkor har förändrats radikalt under det senaste århundradet, menar
Nilsson. Biologiska, ekonomiska, juridiska, sociala samt kulturella faktorer har även
medfört att ungdomsperioden utsträckts i tid (Nilsson 1998, s. 9). Familjen har heller
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inte längre samma ensamrätt på barnens utveckling till vuxen, menar Nilsson. Detta
sägs ha medfört att identitetsutvecklingen, istället för den sociala bakgrunden, blivit ett
sätt att finna trygghet för dagens unga. Fritiden fyller därmed en allt viktigare roll i de-
ras distinktionsprocess och identitetsskapande, menar Nilsson (1994, s. 10f.). Nilsson
menar att dagens ungdomar i större utsträckning verkar söka sig till aktiviteter som i
största möjliga mån och på bästa sätt tillfredsställer de egna upplevda behoven (ibid, s.
139). Likaså menar Nilsson att det senmoderna samhällets mångfald och avsaknad av
beständighet, genererar ett behov av att granska och bekräfta sig själv. Ungdomen vill
både vara som alla andra och vara annorlunda, menar Nilsson (1998, s. 194f.).

Dessa faktorer kan sägas vara de samma för de flesta ungdomar i dagens Sverige. Att
behandla ungdomar som en uniform social kategori är dock ändå problematiskt, menar
Nilsson. Han finner även Ziehes teori allt för generell (ibid, s. 10f.). Ungdomars ålder,
boendeort, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, skolframgång och kön är exempel på
bakgrunds- och kontextfaktorer som fortfarande har stor betydelse för ungdomars livs-
villkor och möjligheter, menar Nilsson. Därför kan ungdomar inte ses som en homogen
grupp individer (Nilsson 1994, s. 26).

Nilsson vill påpeka att ungdomars val av fritidsvanor ej heller kan beskrivas på ett gene-
rellt sätt. Bakgrunds- och kontextfaktorerna spelar in även här (ibid, s. 26). Ungdomars
skilda val och preferenser, är starkt relaterade till de ekonomiska, sociala och kulturella
villkoren under deras uppväxt samt till deras kön (ibid, s. 77). Nilsson menar att ungdo-
mar från olika sociala grupper utvecklar skilda förhållningssätt till fritiden och använder
den på olika sätt, beroende på olika villkor såsom uppfostran och utbildnings- och so-
cialisationsmönster (ibid, s. 92). Vissa fritidsaktiviteter kan även kräva ekonomiska
förutsättningar och därmed kan inte alla ungdomar ta del av dem, menar Nilsson. Likaså
kan olika kulturella traditioner och förväntningar påverka individens val av fri-
tidsaktiviteter, vilket har samband med hur och var individen har växt upp samt vilket
kön individen tillhör (ibid, s. 132). Föreningsmedlemskap har exempelvis visat sig vara
vanligare bland de ungdomar som satsar mer på skolan och bland dem som har föräldrar
som själva är föreningsmedlemmar och uppmuntrar ungdomarna till detta, menar Nils-
son (ibid, s. 96f.). Utbudet av fritidsaktiviteter kan även skilja sig beroende på var ung-
domarna bor (ibid, s. 132).

Ovanstående kan visa sig på lite olika sätt i ungdomars fritidsaktiviteter. Nilsson menar
att ungdomar från de högre socioekonomiska grupperna främst väljer organiserade,
målrationella, instrumentella och vuxenledda fritidsaktiviteter. Detta kan vara före-
ningar, biblioteksbesök och kommunala musikskolan. Ungdomar från arbetarklassen
och de lägre tjänstemannagrupperna väljer däremot oftare öppna, expressiva och oor-
ganiserade fritidsaktiviteter, såsom fritidsgård och umgänge med kamrater på stan (ibid,
s. 133). Det är även ungdomar i storstadsförorterna som går på fritidsgård i större ut-
sträckning än ungdomar boende i storstädernas innerstad, menar Nilsson (1998, s. 99f.).

Individens kön spelar in så till vida att de unga kvinnorna har ett mer individorienterat
synsätt och de är mer osäkra för att agera inför stora grupper, menar Nilsson (1994, s.
77). De vill också i större utsträckning göra saker som bidrar till deras personliga ut-
veckling samt koppla av på fritiden (Nilsson 1998, s. 67). De unga männen har ett mer
kollektivt orienterat synsätt och de har oftast lättare att hävda sig och uppträda i vissa
sociala sammanhang, menar Nilsson (1994, s. 77). På sin fritid vill de i större utsträck-
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ning lära sig och göra saker som de kan ha nytta av i framtiden (Nilsson 1998, s. 67).
Studier visar att det är fler flickor än pojkar som är biblioteksbesökare (Nilsson 1994, s.
51), medan det däremot är fler pojkar som är föreningsmedlemmar och fritidsgårdsbe-
sökare (ibid, s. 48; Nilsson 1998, s. 116). Pojkar ägnar sig också i mycket större ut-
sträckning åt datorer på sin fritid. Det är även vanligare att barn till högre tjänstemän
och företagare äger möjlighet till att använda sig av en dator i hemmet, än bland barn till
arbetare och lantbrukare, menar Nilsson (1998, s. 103).

Nilsson menar även att ungdomars smak, tycke och fritidsintressen samt hur intresset
utövas, kan påverkas av ålders- och etnicitetsfaktorer. Efter 12-årsåldern avtar exem-
pelvis ungdomars biblioteksbesök successivt (Nilsson 1994, s. 51) och efter 15-
årsåldern sjunker också bokläsandet påtagligt bland ungdomarna (ibid, s. 66). Yngre
ungdomar, 13-15 år, säger sig ha mer fritid än äldre ungdomar (Nilsson 1998, s. 63) och
yngre ungdomar är exempelvis oftare föreningsmedlemmar (ibid, s. 118) och fritids-
gårdsbesökare (ibid, s. 99). Däremot kan ekonomiska orsaker och åldersgränser göra att
de inte kan utföra samma fritidsaktiviteter som de äldre, menar Nilsson. Studier har
också visat att barn till invandrare är föreningsmedlemmar i mindre utsträckning än barn
till svenskar. Pojkar med invandrarbakgrund träffar likaså sina kamrater i hemmet i
mindre utsträckning än vad de svenska pojkarna gör. Däremot är det fler pojkar med
invandrarbakgrund som är fritidsgårdsbesökare än de svenska pojkarna. Pojkar med in-
vandrarbakgrund ägnar sig även i större utsträckning åt eget skrivande och bokläsning
än de svenska pojkarna (ibid, s. 123).

För min analys kommer jag att använda mig av Nilssons teoribildning och de resultat
som framkommit i hans studier, för att diskutera och belysa det material som jag fått in
genom intervjuerna med de fem bibliotekarierna.
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4 Tidigare forskning och litteraturgenomgång

I detta kapitel tar jag först upp hur ungdomar kan använda sig av stadens offentliga ut-
rymmen. Därefter beskrivs ungdomars åsikter kring folkbibliotek och bibliotekarier
samt vad ungdomar önskar av sitt folkbibliotek. Jag tar även upp vad referensgrupper
för ungdomar kan innebära samt aspekter som kan innebära hinder för ungdomsverk-
samhet på folkbibliotek. Jag tar också upp bibliotekariernas attityder och kunskaper
kring ungdomar och vad som kan ligga bakom deras attityder och kunskaper samt vad
de kan komma att innebära i arbetet med ungdomar på folkbibliotek. Till sist tar jag upp
exempel på hur två folkbibliotek valde att arbeta vid utformningen av sina ung-
domsavdelningar och vad detta arbete kom att leda till.

4.1 Studier kring ungdomars användning av stadens offentlighet

I avhandlingen Att ta staden i besittning: Om ungas rum och rörelser i offentlig miljö
ville Mats Lieberg, fil. dr i byggnadsfunktionslära, ta reda på vilket sätt ungdomar an-
vänder offentlig miljö för att skapa mening och sammanhang i sin tillvaro (1992, s. 15).
För sin studie genomförde Lieberg intervjuer med ett 40-tal ungdomar och ett 15-tal
olika nyckelpersoner i bostadsområdet Norra Fäladen i Lund. Vid sidan av intervjuerna
genomfördes även deltagande och icke deltagande observationer av ungdomarna. Lie-
berg tog även in information från de uppsatser, dagböcker och kartor som ungdomarna
fick utföra över sitt fritidsliv i bostadsområdet och i Lunds innerstad (ibid, s. 273-277).

Ungdomsutvecklingen innebär både att förkasta och frigöra sig från föräldrarnas värde-
ringar samt att ta till sig de värderingar som finns ute i samhället och kvalificera sig för
vuxenlivet. Att röra sig ute i och konfronteras med offentligheten kan då bli till en lä-
roprocess för ungdomen, menar Lieberg. De ser och blir sedda och kan pröva på olika
handlingar och beteenden (ibid, s. 18). Ur detta drar de lärdom om hur de ska kunna
klara sig själva i olika sammanhang och situationer, menar Lieberg (ibid, s. 250). I sin
studie fann Lieberg att ungdomarna ibland sökte sig till platser som han har valt att kalla
för ”interaktionsplatser”. Dessa platser kännetecknades av sitt sociala innehåll och de
aktiviteter som försiggick på platsen och där sökte ungdomarna möten och konfron-
tation med vuxna och andra grupper (ibid, s. 228).

Då ungdomar i större utsträckning är hänvisade till det offentliga rummet för sina ak-
tiviteter, än vad som är fallet för de vuxna och samtidigt inte har någon plats som de kan
bestämma över eller som de kan kalla sin egen, kan detta leda till problem, menar
Lieberg (ibid, s. 98). Ungdomar kan ta de offentliga platser som återstår i besittning,
vilket kan liknas vid en form av ”privatisering” av en offentlig plats. De kan därmed
utestänga andra som kan känna sig besvärade av att bevista platsen (ibid, s. 101). Lik-
nande kan också ske när en grupp gör ”intrång” eller ”invaderar” en offentlig plats, me-
nar Lieberg (ibid, s. 230). Reaktioner på eller försvar för ett sådant beteende kan ske
genom att förstärka platsens eller territoriets gränser, eller genom att försöka ”jaga bort
inkräktarna”. Det kan även ske genom ”utestängning”, då den som kontrollerar området
utövar sin formella makt, menar Lieberg (ibid, s. 127). I sin studie fann Lieberg även att
vissa offentliga platser blev ”tvingande” för ungdomarna. Detta berodde på att utbuden
och alternativen var för begränsade och att ungdomarna därmed inte hade någon annan-
stans att ta vägen (ibid, s. 230).
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Ungdomar vill ofta göra offentliga platser till ”frizoner” (icke-institution), medan vuxna
vill göra offentliga platser till ”normzoner” (institution), menar Lieberg (ibid, s. 123).
Bland de vuxna finns det även en utbredd uppfattning om att ungdomar har tråkigt eller
lever ett torftigt liv när de inte är aktiverade i organiserade verksamheter (ibid, s. 258).
”Frizonen” kan kännetecknas av att ungdomen kan råda över sig själva där, men den
kan även innebära handlingar som går mot gränsen till det förbjudna, såsom provoce-
rande uppträdande och vandalism, menar Lieberg (ibid, s. 123). Ziehes begrepp
”estetisering” eller potentiering av tillvaron har enligt Lieberg en tydlig anknytning till
ungdomars användning av det offentliga rummet (ibid, s. 89). I sin studie fann Lieberg
att ungdomars hyss och upptåg ofta handlade om en slags potentiering av tillvaron och
ett bevis på att de behärskar ett visst område (ibid, s. 164). Upptågen kunde även handla
om att väcka omgivningens uppmärksamhet, att dämpa tristessen med idel fantasifulla
handlingar och testa var gränsen till det otillåtna gick (ibid, s. 179).

4.2 Studier kring ungdomars åsikter kring folkbibliotek

År 1997 utförde BHS-studenterna Anna Bodén och Karin Emanuelsson m. fl. en studie
där de intervjuade 70 ungdomar för att ta reda på deras åsikter och synpunkter om
folkbibliotek. Det bästa med folkbiblioteken ansågs av ungdomarna vara de avgiftsfria
lånen, tillgången till information och Internet samt möjligheten till bra studieplatser. De
flesta användarna hade en positiv inställning till folkbiblioteken, som beskrevs som av-
kopplande och inspirerande. De flesta icke-användarna hade en mer negativ attityd och
beskrev folkbiblioteken som tråkiga och stressande. Användarna var däremot mer kri-
tiska till bibliotekspersonalen än icke-användarna. Författarna undrade om detta berodde
på att icke-användaren inte visste vilka krav de rimligtvis kunde ställa på en bib-
liotekarie eller om bibliotekarierna kunde vara överdrivet hjälpsamma mot dessa (Bodén
& Emanuelsson 1997, s. 61f.).

Vid en jämförelse med en liknande studie som utförts sju år tidigare, framkom det att
ungdomarna, då som nu, önskade sig bekväma möbler, gröna växter, gladare färger och
enklare hylluppställning i folkbiblioteket. Ungdomarna i den senare studien ansåg sig
dock inte bli särbehandlade på grund av sin ålder, vilket framkommit i den tidigare
studien. Den mest anmärkningsvärda skillnaden var dock att ungdomarna inte alls ef-
terfrågade en ungdomsavdelning i den senare studien, något som stått högt på önskelis-
tan i den tidigare studien. Författarna trodde att detta kunde bero på folkbibliotekens allt
öppnare planlösning, samt ett större utbud av film, musik och datorer ute på de olika
avdelningarna (ibid, s. 62f.).

Maria Åberg (2000) ville i magisteruppsatsen ”Helt borta, vet ingenting. Man är i en
annan värld när man kommer dit”: en undersökning av vad ett folkbibliotek skulle
kunna betyda för ungdomar, undersöka vilken funktion folkbiblioteket kunde fylla i
ungdomars liv. Åberg tog för sin studie utgångspunkt i intervjuer med femton ungdomar
på Växjö landsbibliotek. Barn- och ungdomsbiblioteket och vuxenbiblioteket hade där
under många år funnits i separata byggnader. Samtliga ungdomar tyckte att folkbiblio-
teket var viktigt för allmänhetens tillgång till information och att det var en bra mötes-
och studieplats. Nackdelarna var avsaknaden av en ungdomsavdelning samt urvalet av
litteratur och skivor, då ungdomar ofta saknade titlar och musik som roade dem. De
flesta spenderade ingen längre tid där, utan lånade och gick därefter hem (Åberg 2000,
s. 30f.). Åberg trodde att orsaken till ungdomarnas åsikter låg i att de inte hittat till det
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separata barn- och ungdomsbiblioteket där deras medier fanns (ibid, s. 46) och att de
saknade en nödvändig orientering i biblioteket (ibid, s. 48). För att kunna locka ungdo-
mar till biblioteket måste arrangörerna ha de rätta kunskaperna och marknadsföra på rätt
sätt, menade några av ungdomarna. Ungdomarna ville också vara delaktiga i aktivite-
terna och de ansåg att biblioteket borde ha någon form av representativt ungdomsråd, så
att personalen fick kunskaper om många slags ungdomsgrupper och deras åsikter (ibid,
s. 38f.).

4.3 Studier kring ungdomsverksamhet på folkbibliotek

Lena Spejare (1998) ville fokusera på de orsaker som kunde ligga till grund för att det
ofta saknades ungdomsverksamhet på folkbiblioteken i magisteruppsatsen Bibliotek för
alla?: om ungdomsverksamhet på bibliotek. Studien utfördes genom intervjuer med ar-
ton folkbibliotekarier. Av resultatet framgår det att bibliotekarierna tyckte att  inköps-
rutinerna kunde försvåra för att få in den nya ungdomslitteraturen till folkbiblioteket
snabbt. Arbetsrutiner och inställningen till ”dagsländelitteraturen”, sades även vara
hämmande för ungdomsverksamheten, liksom brist på resurser och de statliga stöden
som var styrda mot endast bokinköp. Några bibliotekarier menade att hierarkitänkandet
var ett ytterligare problem för ungdomsverksamheten och de önskade sig därför ett
bättre samarbete mellan avdelningarna (Spejare 1998, s. 39-41). Spejare trodde själv att
lösningen låg i att utforma tjänster till ungdomsbibliotekarier och att våga överskrida
ingrodda regler. Ungdomars delaktighet borde emellertid alltid vara en utgångspunkt
(ibid, s. 52f.). De bibliotekarier som ställde sig negativa till ungdomars delaktighet, me-
nade att det var bibliotekarien som satt inne med kompetensen (ibid, s. 47). Spejare
förstod inte varför denna inställning uteslöt ungdomars delaktighet (ibid, s. 58). Biblio-
tekariens kompetens i samarbete med ungdomens kunskaper om sin kultur borde väl
vara en ypperlig utgångspunkt, menade Spejare (ibid, s. 52).

Syftet med Inger Hollström-Flis (2001) magisteruppsats Referensgrupper för ungdomar
på folkbiblioteken - en bra idé?, var att ta reda på hur referensgrupper fungerade för
ungdomar och folkbibliotek, och om ungdomars behov kunde bemötas genom referens-
grupper. För studien utfördes en kvalitativ enkätundersökning bland sex folkbibliotek,
som arbetat med referensgrupper, samt intervjuer med tio ungdomar. Folkbibliotekens
syfte med referensgrupperna hade varit att hålla en kontakt med ungdomars verklighet
och locka dem till folkbiblioteken. Folkbiblioteken ville även få ungdomars förslag vid
hylluppställning, inköp samt för utformandet av ungdomsavdelningarna och arrange-
mang. Deras erfarenheter av referensgrupperna var till största delen positiva och de an-
såg det vara viktigt att ungdomar fick känna sig delaktiga och påverka. De problem med
referensgrupperna som kom upp var att få ungdomar att komma till möten, att få en re-
presentativ grupp och att det ibland inte fanns någon tydlig avsatt tid för arbetet
(Hollström-Flis 2001, s. 39-44).

De intervjuade ungdomarna sade sig däremot vara osäkra på hur de skulle kunna på-
verka folkbiblioteket, men de ville vara delaktiga och ha ett reellt inflytande på samma
premisser som de vuxna. Ingen av ungdomarna hade någon erfarenheter av referens-
grupper, men sade sig vara positiva till idén. Självbestämmandet borde dock vara stort i
referensgruppen och dess medlemmar representativa, menade ungdomarna liksom
Hollström-Flis (ibid, s. 66f.). Utifrån sin studie menade Hollström-Flis att referensgrup-
per kan vara till stor hjälp då folkbiblioteken vill möta ungdomars behov och ta tillvara
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deras engagemang (ibid, s. 75). Hollström-Flis ansåg även att folkbiblioteken borde stu-
dera de behov som kan finnas bland ungdomarna i upptagningsområdet (ibid, s. 59), lik-
som att marknadsföringen av folkbibliotekens arrangemang och utbud borde förbättras
(ibid, s. 60).

4.4 Studier kring bibliotekariers attityder och kunskaper om
ungdomar

Spejare tar även upp bibliotekariernas attityder gentemot ungdomar i sin magisterupp-
sats Bibliotek för alla?: om ungdomsverksamhet på bibliotek. De intervjuade bibliote-
karierna menade att rätt attityd, kunskaper, respekt, lyhördhet, flexibilitet och en positiv
inställning till ungdomar och deras beteende och kultur var viktigt i arbetet med ung-
domar. Flera bibliotekarier menade dock att synen på ungdomar i allmänhet inte var så
positiv och bemötandet speglades av om de tyckte att ungdomar var konstiga, stökiga
och jobbiga. Det är även lätt att se alla ungdomar såsom en grupp och ”alla dras lätt
över en kam”, menade en bibliotekarie (Spejare 1998, s. 41f.). Nästan alla bibliotekarier
påpekade att bibliotekariens ålder och kön sätter sin prägel på bibliotekets anda. Många
är kvinnor födda på 1940-talet och med detta kommer en viss inställning och en brist på
kunskaper om dagens ungdomskultur, menade bibliotekarierna (ibid, s. 42). Spejare in-
stämde, men menade att det även spelade roll vilken grundinställning och nyfikenhet
bibliotekarien besitter (ibid, s. 52).

Även Åbergs magisteruppsats ”Helt borta, vet ingenting. Man är i en annan värld när
man kommer dit”: en undersökning av vad ett folkbibliotek skulle kunna betyda för
ungdomar, belyser bibliotekariernas attityder gentemot ungdomar. Bibliotekarierna på
Växjö landsbibliotek ansåg att ungdomar inte var en homogen grupp och att det var
därför bättre att ämnesbibliotekarierna tog tillvara ungdomars intressen (Åberg 2000, s.
43). Åberg var rädd för att detta inte skulle komma att fungera om det inte fanns någon
som verkligen intresserade sig för ungdomarna på varje ämnesavdelning. Ungdomarna
skulle ju även bli tvingade att vända sig till många olika bibliotekarier för att få sina
olika ämnesintressen tillgodosedda, menade Åberg, som istället trodde på en speciell
ungdomsbibliotekarie (ibid, s. 50). Bibliotekarierna hoppades på mer tid och resurser för
ungdomsverksamhet i framtiden. Mer marknadsföring till ungdomarna ansågs dock inte
lönande. De tar inte till sig marknadsföring från folkbiblioteket i den åldern, menade
bibliotekarierna (ibid, s. 45). Åberg menade att bibliotekarierna på Växjö landsbibliotek
behövde komma fram med fler idéer och inte vara så fördomsfulla om de skulle kunna
att nå ut till ungdomarna (ibid, s. 57). Saknas det resurser måste det i alla fall göras nå-
got med det som redan finns på folkbiblioteket, menade Åberg (ibid, s. 56).

Britt Dahlström (2000) belyser relationen ungdomar och bibliotek med tonvikt på de
berörda parternas attityder, i sin magisteruppsats ”Stå mellan hyllorna och kramas”:
Bibliotekariers attityder till ungdomars biblioteksanvändning och läsning. Material till
studien togs in genom intervjuer med fyra bibliotekarier, fyra fritidsledare och tjugotvå
ungdomar på en folkbiblioteksfilial med integrerad fritidsgård. De intervjuade bibliote-
karierna, och till viss del fritidsledarna, trodde att ungdomarna var likgiltiga inför bib-
lioteket. Bibliotekarierna tyckte att ungdomarna kunde uppföra sig illa, att de läste och
lånade mycket litet och att de inte var några aktiva biblioteksbesökare av traditionellt
slag (Dahlström 2000, s. 52f.). Dahlström fann däremot ungdomarnas biblioteksgöromål
tillhöra de traditionella och de visade sig både ha intresse för läsning och synpunkter på
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biblioteket (ibid, s. 63). Dahlström tog upp generationsklyftan mellan bibliotekarierna
och ungdomarna som en orsak till de skiftande åsikterna (ibid, s. 68). Bibliotekariernas
kritiska syn på ungdomarna, kunde enligt Dahlström bero på dåliga kunskaper om
dagens ungdomskultur, en förutfattad mening om att ungdomarna levde i hem utan
någon kontakt med litteratur och läsning samt vara beroende av fritidsgårdens arbetssätt
(ibid, s. 63-65). Tvärtemot fritidsledarna, var bibliotekarierna skeptiska till att göra extra
ungdomssatsningar. Dahlström trodde att detta berodde på att fritidsledarna kände en
större säkerhet i att arbeta med ungdomar. Dahlström menade även att graden av entu-
siasm gentemot ungdomar till stor del avgör om folkbiblioteken har någon ungdoms-
verksamhet eller inte. En orsak till bristande entusiasm kan vara avsaknad av kunskaper
om förändringsarbete rörande ungdomar, menade Dahlström (ibid, s. 67f.).

I magisteruppsatsen Vad sägs om användare?: Folkbibliotekens användardiskurser i tre
bibliotekstidskrifter ville Åse Hedemark och Jenny Hedman (2002) ta reda på hur olika
användargrupper kategoriseras och beskrivs inom folkbibliotekens användardiskurser
och vilka effekterna kan bli av denna kategorisering. Detta gjorde de genom att studera
och analysera texter som skrivits om användare i tre olika bibliotekstidskrifter (BBL,
Bibliotek i samhället och Ikoner) mellan åren 1999 till 2002. Texterna var skrivna av
både yrkesverksamma bibliotekarier och skribenter från andra områden. En kategori av
användare var just ungdomar. I de analyserade texterna visade sig denna grupp beskri-
vas som en viktig grupp för folkbiblioteken, men även som en något besvärlig och
störande grupp, skriver författarna (Hedemark & Hedman 2002, s. 25). De positiva ut-
sagorna om ungdomar visade sig även vara färre än de negativa. Även de texter där
folkbiblioteket tog på sig skulden för att det fanns problem mellan ungdomar och folk-
biblioteket visade sig vara få (ibid, s. 26f.). De ord i texterna som författarna såg som
associationer till användargruppen ungdomar var:
• ”för många”
• ”störande” (om framför allt killar)
• ”högljudda” (om framför allt killar)
• ”stökiga” (om framför allt killar)
• ”tar upp för mycket plats”
• ”killar”
• ”Internet” (i bemärkelsen fel användning, men även ungdomars kunskap och in-

tresse)
• ”informationsteknik” (att ungdomar besitter kunskap och intresse) (ibid, s. 26)

Författarna menade att denna kategorisering och beskrivning av användargruppen ung-
domar var en grov förenkling av gruppen som dolde de olika intressen och behov som
företräds av ungdomar. Denna förenklade kategorisering kunde ha konsekvenser för
bibliotekspraktiken samt påverka föreställningar och förväntningar kring gruppen och
deras biblioteksbesök, menade författarna. I slutändan kunde detta även påverka hur
ungdomar blev bemötta och behandlades på folkbiblioteket (ibid, s. 50f.).

4.5 Studier kring ungdomsavdelningars utformning

Det finns många exempel på folkbiblioteks förändrings- och utvecklingsprojekt med
tanke på ungdomar, både i Sverige och i övriga Skandinavien. Vissa projekt har varit
mer tongivande än andra. Exempelvis det mångåriga samarbetet mellan personalen på
Frederikssunds bibliotek i Danmark och bibliotekarien Marianne Hiort-Lorenzen, vars
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resultat går att läsa i rapporten I forandringens favn. Bibliotekspersonalen i Frederiks-
sund ville ta reda på varför ungdomar inte läste och de ställde sig frågan: Finns det
överhuvudtaget en övre gräns för vad unga har lust och kan läsa? Svaret de fann var nej,
de flesta människor i alla åldrar läser alla former av genrer. Denna blandning stod dock
inte att finna i biblioteket och de prövade därför att sudda ut gränserna mellan barn- och
vuxenavdelningarna, både rumsligt och innehållsmässigt (Hiort-Lorenzen 1989, s. 123).
Det blev två ungdomsboksamlingar, en i barnavdelningen och en i vuxenavdelningen,
med böcker från alla avdelningar. Böckerna ställdes endast upp i alfabetisk ordning och
så många böcker som möjligt ställdes med framsidan utåt (ibid, s. 124-127). Ungdo-
marna själva sade sig uppskatta förändringarna i biblioteket. Det blandade bokbeståndet
och den nya hylluppställningen hade lockat dem till att läsa nya litteraturgenrer. Detta
visar, menade Hiort-Lorenzen, att det är på tiden att även förmedlare, distributörer m. fl.
förstår att plädera för en enhetslitteratur. Gränserna är redan upplösta hos läsarna och de
unga trivs förträffligt i mångfalden. Hiort-Lorenzen menade att deras modell skulle ses
som en skiss som varje enskilt bibliotek kunde utgå från i sitt egna, unika förändrings-
arbete (ibid, s. 133f.).

Ett svenskt exempel på förändringsarbete och projekt med inriktning på ungdomar är
det på Alingsås stadsbibliotek. Vid årsskiftet 1993/94 försökte Alingsås stadsbibliotek
finna nya vägar genom ett litet ungdomsbibliotek utanför det traditionella biblioteks-
rummet, där en fritidsgård redan fanns (Forsén, 1994, s. 131). Deras syfte med verksam-
heten sammanfattades så här:
• ”Vi vill skapa ett bibliotek tillsammans med ungdomar utifrån deras behov.”
• ”Vi vill ta vara på ungdomars lust, kreativitet och engagemang.”
• ”Vi vill att både vi på biblioteket och ungdomarna får möjlighet att vidga våra kun-

skapssfärer genom en öppen, förutsättningslös och ömsesidig läroprocess.” (ibid, s.
131)

Projektbibliotekarien Heidi Carlsson-Asplund bildade därför biblioteksföreningen Det
lila rummet tillsammans med 16 ungdomar. En enkätundersökning visade att ungdo-
marna tyckte att folkbiblioteket och dess personal var tråkig och att de önskade ett annat
medie- och litteraturutbud. Detta utbud köptes in och ungdomarna fick måla och inreda
lokalen i sin egen smak (ibid, s. 132). Gensvaret blev mycket stort och året efter starten
sades ungdomsbiblioteket fylla en viktig funktion som träffpunkt för ungdomarna
(Lundgren-Nelson 1995, s. 55). Tre år efter invigningen var ungdomsbiblioteket en
permanent del av verksamheten, men nu inne på Alingsås stadsbibliotek. Föreningens
status var nu att vara rådgivande i inköps- och programfrågor. Carlsson-Asplund
försökte vara mycket lyhörd för nya önskemål, då det krävdes för ett lyckat resultat
(Arpi 1997, s. 5). Intresset utifrån hade varit stort och det Carlsson-Asplund ville för-
medla till sina kolleger var framför allt vikten av att ungdomarna själva fick delta i ar-
betet med uppbyggnaden. Ungdomarna känner sig hemma på biblioteket idag och den
negativa stämpeln på biblioteket är borta, menade Carlsson-Asplund (ibid, s. 6).
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5 Redovisning

I detta kapitel redovisar jag intervjuresultaten med respektive bibliotekarie. Intervjure-
sultaten redovisas i följande ordning: Askdalens huvudbibliotek (5.1), Björkbyns hu-
vudbibliotek (5.2), Cederås huvudbibliotek (5.3), Druvhems huvudbibliotek (5.4) och
Enhagens huvudbibliotek (5.5). Källorna för intervjuresultaten anges med de fingerade
ortsnamnen (Askdalen B o.s.v.).

Redovisningen av intervjuresultaten föregås av en kortare sammanfattning av respektive
kommuns målsättning för kulturverksamheten samt av en redovisning av mina intryck
av ungdomshörnorna/avdelningarna, med undantag för Druvhems huvudbibliotek. Då
jag valt att anonymisera de fem kommunerna, kan jag inte ange de källor som jag an-
vänt mig av för att få information om deras målsättningar. Jag väljer därför att ange
dessa källor med de fingerade ortsnamnen (Askdalen C o.s.v.) och uppger varifrån jag
erhållit detta material i käll- och litteraturförteckningen. Även källorna för intrycksre-
sultaten anges med de fingerade ortsnamnen (Askdalen A o.s.v.).

5.1 Askdalens huvudbibliotek

Nyckelorden för Askdalens kommuns kulturpolitik är ”mångfald och kvalitet” och här
ska verksamheten för barn och ungdomar särskilt prioriteras. (Askdalen C)

5.1.1 Resultat av intrycken av ungdomshörnan

På Askdalens huvudbibliotek finns ungdomshörnan i ett rum innanför entrén på plan 1.
Ungdomshörnan består av en bokhylla placerad i ena hörnet av rummet. Bokutbudet
består av romaner, lyrik, samhällslitteratur, pocketböcker samt böcker om politik, mu-
sik, relationer och sport. De flesta böckerna står med bokryggarna utåt, men några av
dem exponeras med framsidan. I bokhyllan finns även några Cd-rom och en liten sam-
ling information om utbildningar. På bokhyllans ena gavel finns tidskrifterna i ett häng-
ande tidskriftsställ. Tidskrifterna är inlagda i plastmappar och de står mycket trångt,
vilket gör det svårt att se vilka tidskrifter som erbjuds. Istället måste jag plocka ut alla
tidskrifter en efter en och se efter. Tidskrifterna som erbjuds är: Glöd (om att vara ung),
Chili (om att vara ung), Goal (fotboll), Hennes (mode och nöje) och Ponton (unga skri-
benter). I bokhyllan finns det även en boktipspärm där ungdomarna själva kan sätta in
sina boktips. Den innehåller dock bara fyra boktips och alla visar sig vara från samma
tipsare.

Bredvid bokhyllan står två mindre röda bord och stolar med blå tygsits. Denna möble-
ring inger en känsla av institution eller väntrum. Dessa bord och stolar står heller inte på
något sätt avskilt. I rummets stora fönster står det gröna växter i spegeldekorerade kru-
kor och på väggen bredvid hänger en anslagstavla med diverse kulturarrangemang. Här
finns det även datorer som det går att boka upp sig på. Datorn kostar 10 kronor i timmen
att använda och efter klockan 16.00 är det en sextonårsgräns på datorerna. Här finns
även ett boktråg med serier för ungdomar. Boktråget är i en bra höjd och det blir lätt att
bläddra och se efter vad som finns.
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I mitten av rummet står två stora soffor i en cirkel och här inne finns det möjlighet till
att lyssna på någon av de nio Cd-skivor som för tillfället finns inlagda i Cd-spelaren.
Utbudet sprider över många genrer och det som för tillfället mest riktar sig till ungdo-
mar är en cd-skiva med hiphopartisten Timbuktu. Cd-hörnan är avskild och mysig och
sofforna är sköna med höga ryggstöd. Det ser dock ut som om den översta delen av det
höga ryggstödet tagits bort. På andra sidan av rummet finns ett stort utbud av Cd-skivor
och videofilmer. Hela rummet är ljust och fräscht, men även på något sätt lite kalt och
inte speciellt ombonat eller mysigt. (Askdalen A)

5.1.2 Resultat av intervjun

Presentation av bibliotekarien Anna

Anna är i 40-årsåldern och anställdes inför invigningen av det nya huvudbiblioteket. Till
en början arbetade hon med att utveckla samarbetet mellan skola och folkbibliotek, men
är nu dessutom bibliotekssystemansvarig och inköpsansvarig för all media på barn- och
ungdomsavdelningen. Tillsammans med en biblioteksassistent har hon även ansvaret för
huvudbibliotekets ungdomshörna.

Annas syn på ungdomar och på sin yrkesroll

Anna säger att hon trivs mycket bra med sitt yrke och att hon inte ser barn och ungdo-
mar som några ”konstiga” eller ”främmande varelser”. I arbetet med ungdomar på ett
folkbibliotek, tror hon att det är en fördel att visa sig tydlig som person och att vara på
det klara med sig själv. Detta eftersom ungdomar ofta är gränssökande och för att de vill
att den vuxne ska sätta gränser. Hon tror också att det kan vara bra att ha egna barn i det
här yrket, då det gör det lite lättare att ”hänga med”, även om ungdomsgruppen för-
ändras hela tiden. Hon tycker även att det är viktigt att vara tydlig och rak mot ungdo-
marna, lite som en lärare. Dels för att hon tror att de respekterar det mer, men också för
att de ofta uppträder i grupp. Anna säger att hon då inte har någon chans att föra långa
diskussioner med dem. Ungdomarna pratar mer till varandra än till henne och allt måste
gå snabbt. Hon säger att när ungdomarna däremot kommer ensamma är det mycket lät-
tare att kunna få en relation till dem och föra referensfrågorna lite längre.

Jag frågar Anna vilka individer som hon definierar som ungdomar. Anna svarar att på
folkbiblioteket ses de som börjat på högstadiet och upp till slutet av gymnasiet såsom
ungdomar. Hon säger att det också är då, under puberteten, som de är som minst läsin-
tresserade, eftersom det kommer in så många andra intressen i deras liv. När puberteten
är avslutad brukar de börja läsa igen, i alla fall de som tyckte det var roligt innan. Anna
säger att de inte möter någon stor läsande ungdomsgrupp på huvudbiblioteket. Just nu
har de ingen ren ungdomsavdelning, men Anna menar att de ska hålla sig öppna för
idén, då ett större läsintresse kanske uppstår med tiden. ”Man vet ju inte med en ung-
domsavdelning, vad som är hönan eller ägget, det får man vara på det klara med att
finns utbudet där, då kanske det också uppstår en efterfrågan”, säger Anna. ”Man får ju
inte vara helt passiv”, menar hon, ”men det ligger på en liten annan nivå här innan man
kan öppna upp och säga kom hit”.

Anna berättar att det är många ungdomar som besöker huvudbiblioteket, men att det för
många handlar om någon slags fritidssysselsättning. För dem som exempelvis inte är
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med i någon förening, har huvudbiblioteket länge varit det enda alternativet till syssel-
sättning. Anna säger att detta tyvärr har medfört mycket allvarligt bus och elände på hu-
vudbiblioteket. ”För att vi är som mest fyra stycken på biblioteket och vi är varken
pedagoger eller väktare”, säger Anna, ”så det har varit mycket problem faktiskt”. Hon
menar också att personalen är oerhört snälla i förhållande till vad de kan få tillbaka.
Anna säger att buset självklart berott på att det inte finns något annat att göra för ung-
domarna i staden, men att det nu åter öppnats en fritidsgård i centrum.

Jag frågar Anna hur hon upplever de ungdomar som kommer till huvudbiblioteket.
Anna svarar att det beror på. De störiga ungdomsgängen upplever hon bara som störiga
och att de heller inte är ute efter något som hon kan ge dem. Hon berättar att hon sam-
tidigt älskar att möta dem en och en. Att verkligen ta dem på allvar, ställa frågor till dem
och ge dem vad de vill ha, det tycker hon är mycket roligt. Anna säger att hon vill
bemöta alla användare med en grundläggande respekt, det är mycket viktigt i hennes
yrke. ”Man har rätt till att bli bemött rätt och inte känna sig rädd för att fråga eller tycka
att man kommer med dumma frågor”, menar hon. Anna säger att hon tycker att det är
roligt att hjälpa ungdomarna med deras skolarbeten, att elda dem så att de tycker att det
de gör är roligt.

Annas kunskaper och erfarenheter om ungdomar

För att få information om ungdomarna brukar Anna prata med sina barn och hon försö-
ker även lära känna ungdomarna som kommer till huvudbiblioteket och skapa en rela-
tion till dem. Hon menar att den relationen ger mycket och de kan prata och ha roligt
tillsammans när hon hjälper dem med material. Hon säger att hon inte direkt vet hur
ungdomarna upplever huvudbiblioteket, men att de återkommer även om hon kört ut
några av dem tio gånger. Anna menar att hon är just om ungdomarna är justa, men att
hon såklart hade önskat att det fanns fler tillfällen att visa det. Jag frågar Anna vad hon
tror att huvudbiblioteket betyder för ungdomarna i Askdalen. Anna svarar att det nog är
en plats som ungdomarna alltid kan gå till när de inte har något annat att göra. Hon be-
rättar även att några yngre har sagt att de går till huvudbiblioteket för att de känner sig
skyddade där, då det finns vuxna på plats. Anna menar att hon tidigare inte har förstått
att ungdomarna kan känna sig så utsatta. Hon berättar att hon möter många barn och
ungdomar med arbetslösa föräldrar och att Askdalens kommun tyvärr även har en hel
del missbrukare. Nu arbetar de förvaltningsöverskridande beroende på de ökande pro-
blemen i kommunen. Det har bildats centrala nätverksgrupper på olika nivåer för att
samordna insatser och för alla att ska veta vad som händer inom olika områden.

Jag frågar Anna om vad ungdomarna brukar göra vid sina biblioteksbesök. Anna svarar
att ungdomarna umgås och bestämmer möten på huvudbiblioteket och att det även är
mycket poplärt med Internet. Hon berättar att Askdalens huvudbibliotek nu har valt att
spärra Lunarstorm, då det strömmade in ungdomar på rasterna som använde alla dato-
rerna för detta. Det var inte vad bibliotekspersonalen hade tänkt sig och enligt Anna an-
vänds nu datorerna ”lite bättre”. Enligt Anna lånar ungdomarna inte speciellt mycket
böcker och hon säger att Askdalen har mycket låga utlånssiffror totalt. För att kunna
locka hit fler ungdomar tror Anna på en serie olika programpunkter. Hon tror på fördju-
pandet inom alla ämnen för ungdomar för att kunna visa på hur spännande världen är.
Hon säger även att det ska bygga på den enskilde individen och inte på ungdomar som
grupp. Hon menar att det ändå är så mycket likriktning i den åldern och att likriktningen
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handlar om en osäkerhet som ungdomarna upplever i den förändringsfas som de går
igenom. Anna säger att det då är viktigt med trygga vuxna som visar att det den enskilde
ungdomen är intresserad av är betydelsefullt. Hon tror dock att ett sådant arbete skulle
kräva mycket resurser, då det kräver tid att förbereda för att det ska bli riktigt bra och ge
ungdomarna något. Anna menar att när det gäller ungdomar får folkbiblioteket satsa på
kvalitet inte kvantitet och de få ungdomar som nås är bra.

Vad Askdalens huvudbibliotek kan erbjuda ungdomarna

Anna säger att barn och ungdomar prioriteras främst på Askdalens huvudbibliotek och
det rimmar även med hennes egen åsikt. Hon tycker att barn och ungdomar ska erbjudas
samma möjligheter och en god grund i litteratur, både av kunskaps- och upplevelse-
mässiga skäl. Hon berättar att de erbjuder god skönlitteratur för ungdomarna och ett
stort utbud av kurslitteratur för de äldre ungdomarna. Ungdomarna kan även få hjälp av
utbildad personal och hjälp med att söka i alla former av media. De kan också erbjuda
gratis lån av musikcd:s och videofilm, ca tio olika tidskrifter som riktar sig till ungdo-
mar och en mindre hemsida med information. Det finns även fyra datorer vid ungdoms-
hörnan, som kan bokas och brukas en längre stund. Anna berättar att dessa datorer kos-
tar tio kronor i timmen, men att det runt om i huvudbiblioteket finns gratis datorer för
kortare användning. För medieinköpen tar personalen ofta fasta på det som kommer in i
förslagslådan. Anna menar att de som lämnar förslag också ska få ett gensvar när de väl
höjer sin röst, men att det även är viktigt att berätta varför de inte kan köpa in allt. Anna
tycker att det ska finnas en stor bredd i utbudet. Vid bokinköp tar hon ofta fasta på
sambindningslistornas recensioner och till stadens bokhandel går hon då hon vill ha in
nya och populära böcker lite snabbare.

Anna berättar att de har en välbesökt programverksamhet med sagor, sång och teater,
men att detta i regel vänder sig till yngre barn. Anna menar att de för ungdomarnas del
först måste lösa de allvarliga problem som varit, innan de kan gå ut med något mer
ungdomsprogram. För ungdomarna erbjuder de annars sommarläsning, tävlingar och
pocketläsning på loven. Anna säger att ungdomar är en svårfångad grupp att arbeta med,
oftast kommer det bara en deltagare till arrangemangen. Hon tror att de störiga ung-
domsgängen till viss del kan ha stängt ute andra ungdomar från huvudbiblioteket.
Anna berättar att Askdalens huvudbibliotek har nyanställt en bibliotekarie som ska ar-
beta med den utåtriktade verksamheten på kommunens skolor. Målet är att försöka nå
alla ungdomarna i kommunen där. Anna berättar även att hon tidigare arbetade med att
bjuda in årskurs åtta till huvudbiblioteket för att visa dess databaser och katalog. Hon
säger att den satsningen var mycket bra, men att det tyvärr inte var så många som nap-
pade på det. Anna tror att anledningen kan ligga i att lärarna har för mycket att göra.

Någon annan ungdomsverksamhet kan inte Anna säga att de har. De har tidigare prövat
med en referensgrupp med ungdomar, men den visade sig vara mycket svår att under-
hålla beroende på bristande engagemang från ungdomarna. Anna säger att Askdalens
huvudbibliotek även är ganska lågbemannat i jämförelse med andra folkbibliotek, vilket
innebär mycket informationstjänstgöring och mindre tid till andra saker. Hon tycker att
det hade varit roligt med många olika slags ungdomsverksamheter som löpte kontinuer-
ligt. För att genomföra det hade det dock behövts mer personal, mer programpengar och
mer pengar att köpa in tjänster för. Fick hon det skulle hon nog kunna sätta ihop ett bra
program, menar hon.
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Tankarna  bakom ungdomshörnan

Anna berättar att innan ombyggnaden gick åldersgränsen på barn- och ungdomsavdel-
ningen upp till tretton år, men att hon nu höjt gränsen till sexton år. Ungdomshörnan
riktar sig till dem mellan tretton och nitton år och Anna och en biblioteksassistent har
ansvaret för den. Anna berättar att tanken med ungdomshörnan från början var att ut-
formningen och utbudet skulle styras mycket utifrån vad ungdomarna själva ville ha,
men att det tyvärr inte fanns några ungdomar som ville engagera sig tillräckligt. Anna
säger att personalen försökte göra det lite mysigt genom att sätta dit soffor. Sofforna
blev dock fördärvade och nu kan de inte ha dem framme. Hon berättar även att soffan
vid Cd-anläggningen hade höga träryggar innan. För att öka insynen har de valt att ta
bort de höga ryggarna, då det förekommit skadegörelse och nedskräpning.

Anna berättar att tanken med ungdomshörnan var att den skulle ha med läsning att göra
i en vidare mening. Efter förstörelsen består den nu bara av en bokhylla, som ändå är
rätt så väl använd. Anna tycker dock inte att bokhyllan står särskilt bra nu, det vore
bättre om den stod där användarna naturligt passerade förbi den, menar hon. Anna be-
rättar att det inte finns inte så många Btj-band i bokhyllan. Det är meningen att böckerna
ska bytas ut ofta och att det inte gör något om de blir slitna. Det finns även en mening
med att samlingen är liten. Den ska bara vara som en introduktion till resten av hu-
vudbiblioteket. Anna säger att ungdomshörnan ska erbjuda ett mycket blandat och spe-
ciellt utbud som är till för att locka till läsning. Det ska vara lite spännande och lite lätt-
smält eller bra och gångbart. Ungdomshörnan erbjuder sådana böcker som inte finns
inne på barn- och ungdomsavdelningen, såsom Kitty- och Tvillingböckerna, Jan Guillou
och facklitteratur av, för och om ungdomar. Anna säger att facklitteraturen kan handla
om allt sådant som ungdomar har behov av att läsa. Det kan gälla sex och samlevnad
eller missbruk i familjen. Anna tycker att tidskrifterna i ungdomshörnan måste innehålla
lite seriösa och viktiga saker för ungdomarna, därför är exempelvis inte ungdoms-
tidningar såsom Frida aktuella i sammanhanget. (Askdalen B)

5.2 Björkbyns huvudbibliotek

Den övergripande målsättningen för Björkbyns kultur- och fritidsnämnd, är att invå-
narna ”ska erbjudas ett omfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
med hög kvalitet”. Barn och ungdomar ska här prioriteras. (Björkbyn C)

5.2.1 Resultat av intrycken av ungdomshörnan

Barn - och ungdomsavdelningen på Björkbyns huvudbibliotek ligger rakt fram efter en-
trén. Hela avdelningen är mycket öppen och ljus. Här finns exempelvis två datorer för
användare upp till sexton år och videofilmer att låna för de användare som är över
femton år. I mitten av avdelningen finns det ett runt, blått hus. I den nedre delen av hu-
set finns ett sagorum och en trappa upp, på taket, finns ungdomshörnan. Sagorummet,
som är öppet för alla när det inte är sagostund, är ett mysigt rum med blå väggar och
orangea soffor och tavlor på väggarna.

Ungdomshörnan är möblerad med trasmattor, golvlampor, blå fåtöljer, fotpallar och lite
gröna växter. Fåtöljerna är bekväma att sitta i. Överst längs väggarna är det genomskin-
ligt plexiglas. Det finns alltså god utsikt ut, men inte in. Avdelningen ligger lugnt och
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avskilt och känns som ett bra ställe att få lov att vara i fred på. I ungdomshörnan finns
de tidskrifter som i första hand vänder sig till ungdomar. Dessa är: Glöd (om att vara
ung), Groove (musik), Expo (det mångkulturella Sverige), Motdrag (om att vara ung),
Ponton (unga skribenter), Bon (kläder och kultur), Teknik för alla (teknik) och en tid-
skrift om bodybuilding. Tidskrifterna ligger ner i tidningsställ och jag får bocka mig ner
och plocka upp dem en och en för att kunna se vad som erbjuds. Tidskrifterna ser
mycket vällästa ut och det ligger även lösa sidor bland dem.

På andra sidan av det blå huset står själva ungdomsböckerna i långa, raka bokhyllor. Det
är mycket lite exponering med böckernas framsidor och det syns mest bara bokryggar.
En hylla kallas för Unga vuxna. På denna hylla syns mycket fler framsidor av böckerna
och den har även bokskyltning på gavlarna. Därefter, innan vuxenböckerna tar vid, står
Fantasy- och Science Fiction-hyllan. På denna hylla syns bara bokryggar. (Björkbyn A)

5.2.2 Resultat av intervjun

Presentation av bibliotekarien Britta

Britta är i 60-årsåldern och har arbetat som bibliotekarie i 36 år. Under den största delen
av sin tid som bibliotekarie har hon arbetat med barn och ungdomar på olika folkbiblio-
tek och filialer. I 12 år har hon varit ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen på
Björkbyns huvudbibliotek.

Brittas syn på ungdomar och på sin yrkesroll

Britta tror inte att det är några speciella egenskaper som behövs för att arbeta med ung-
domar på ett folkbibliotek, förutom att komma ihåg hur det var att vara ung själv och att
vara påläst på ungdomslitteraturen. Hon menar även att bibliotekarien får försöka att
möta ungdomarna där de är och vara flexibel. Britta säger att hon inte ser ungdomarna
som en specialgrupp och att hon därför inte behandlar dem annorlunda än en vuxen eller
ett barn. Hon säger att ungdomar dock kan vara lite motspänstigare vid bokprat och
visningar, så det arbetet får läggas upp lite annorlunda. Jag frågar Britta vilka hon defi-
nierar som ungdomar. Britta svarar att ungdomar är de som börjat på högstadiet och upp
till arton år. Hon menar att de därefter är vuxna och hittar böcker på vuxenavdelningen
eller på hyllan för Unga vuxna. Både Britta och hennes yngre kollega tycker att det
skulle vara vettigt med en ungdomsbibliotekarie som riktade sitt arbete just till ungdo-
mar. De menar att som barn- och ungdomsbibliotekarie blir det ofta en tyngd på barnens
första läsning, för att det helt enkelt inte finns tid till så mycket mer.

Britta tycker att folkbibliotekets främsta uppgift för ungdomarna är att ”visa dem in i
litteraturen”. Hon tror att det är något som de nog får nytta av i sinom tid. Britta säger
att ungdomarna är välkomna att vara i hela huvudbiblioteket. Hon tycker ändå att det är
bra att de har sin egen sitthörna, då de gärna vill sitta i grupp och prata. De ungdomar
som kommer dit upplever hon som ”jättemysiga” och hon skulle gärna se att fler kom
dit. ”Det är någon gång det blir lite krakel spektakel, men det är ytterst sällan”, säger
Britta, ”de pussas mer än de slåss om jag säger så”. Några problem i mötet mellan ung-
domar och folkbibliotek tycker hon sig inte ha märkt av. Hon menar att det kan vara
mer problem med låg- och mellanstadieklasserna som kan ”välla in” här och leda till
”krockar” mellan vuxen- och barnavdelningens intressen. Britta säger att ungdomarna ju
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inte kommer i så stora grupper till huvudbiblioteket. Hon säger att fastän de har försökt,
så har de haft det lite svårare med att få hit högstadieklasserna.

Brittas kunskaper och erfarenheter om ungdomar

Britta tror att ungdomarna vill ha det lite mysigt på sitt folkbibliotek och att ungdoms-
hörnan då kan vara en bra plats för dem. Annars tror hon att många ungdomar kan se det
nya huvudbiblioteket såsom ”finkulturens tempel” och att de kan känna sig lite rädda
för att inte hitta. Hon säger att det då kommer an på personalen att säga; ”kom ihåg att
vi är här för din skull, kom ihåg att du får fråga så mycket du vill”. För att få in syn-
punkter och inköpsförslag har huvudbiblioteket en brevlåda på hemsidan. Britta säger
att den hemsidan främst riktar sig till barn och att layouten ser allt för barnslig ut för att
ungdomar ska kunna tilltalas av den. Därför tycker hon att en hemsida för ungdomarna
eller en förslagslåda ute på barn- ungdomsavdelningen vore något att tänka på för att få
in deras synpunkter. Britta berättar att de köper in det mesta som ungdomarna frågar
efter. På det sättet kan de vara delaktiga och påverka utbudet på samma premisser som
de vuxna.

Jag frågar Britta om vad ungdomarna brukar göra vid sina biblioteksbesök. Britta svarar
att det är mycket blandat. De kan läsa tidskrifter, pussas och ha med sig sin laptop till
ungdomshörnan. Britta tror att ungdomarna till stor del använder huvudbiblioteket som
en uppehållsort, vilket de är mycket välkomna att göra. Hon berättar att hon inte direkt
ser vad som pågår vid Unga vuxna-hyllan, men att hon kan märka att det lånas mycket
böcker därifrån. Hon berättar också att i den mån Björkbyn har invandrare, så kommer
det ganska många invandrarungdomar hit för att använda datorerna. Hon säger att det
finns två Internetdatorer för de upp till sexton år och att personalen inte lägger sig i vad
ungdomarna gör där, så länge det inte handlar om pornografi och liknande. Britta tror att
det nog till största delen är de ungdomar som bor i närheten av huvudbiblioteket som
lånar böcker eller använder sig av ungdomshörnan. Hon säger att hon hoppas att hu-
vudbiblioteket är en bra plats för ungdomarna att vara på. ”Men jag kan inte belägga
det”, menar Britta, ”de smälter in så mycket här”.

Britta berättar att det finns få fritidsgårdar i Björkbyn och de som går på högstadiet har
nog inte mycket att göra i staden som inte kostar pengar. Britta menar att de ungdomar
som saknar specialintressen behöver en plats att sitta och prata på. Därför är hon över-
tygad om, att hade de öppet till elva på kvällen så skulle ungdomarna sitta där. Brittas
yngre kollega berättar att det har hänt mycket bland ungdomarna i Björkbyn på sistone.
Hon säger att Björkbyn tidigare var en ”jättetråkig” stad för ungdomar, men att staden
på senare tid har blivit ett intressant centrum för alternativa rörelser med musikhus,
skateboardhall och ungdomshus. Britta tycker att det här var intressant information.
”Man ser så olika saker beroende på sina referensramar”, menar hon.

Vad Björkbyns huvudbibliotek kan erbjuda ungdomarna

Jag frågar Britta vilka användargrupper som prioriteras främst på Björkbyns huvudbib-
liotek. Britta svarar att det här är ett huvudbibliotek och ett forskningsbibliotek i en stu-
dentstad, så studenter och andra vuxenutbildningar tar de stor hänsyn till här. Hon me-
nar att barn- och ungdomsavdelningen ändå inte har något dåligt bokanslag och att ung-
domarna inte på något sätt är missgynnade. Britta berättar att de flesta inköpen sker via
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Btj:s sambindningslistor, eftersom de böckerna håller bättre. De köper även böcker i
stadens bokhandel vid förfrågningar, då det är det enklaste och snabbaste sättet. Britta
berättar även att de i samarbete med ett studieförbund har startat en skrivarverkstad för
dem mellan 16-20 år. Skrivarverkstaden leds av en dramatiker och kostar deltagarna
250 kronor. Britta menar att den inte varit möjlig att genomföra om inte studieförbundet
sköt till pengar.

Britta säger att de skulle vilja ha mer användarutbildning för datorerna, läsecirkel och
mer ungdomsinriktade program om pengarna och personalen räckt till. Hon tror också
att ungdomsprogrammen ska bygga på ungdomarnas egna engagemang, istället för att
de ska serveras någonting färdigt. Brittas yngre kollega berättar om en kulturfestival för
unga som ska äga rum på huvudbiblioteket i höst. Tanken bakom festivalen är att ung-
domarna ska upptäcka huvudbiblioteket som en plats för deras egna utställningar och
arrangemang. Det är även meningen att ungdomarna själva ska få lov att vara med och
planera festivalen. Därför har två biblioteksanställda bildat en referensgrupp tillsam-
mans med tre ungdomar för att utveckla programmet, men även festivalens affisch och
hemsida utförs av ungdomar. Kollegan menar att ungdomarnas egen delaktighet är vik-
tig, då det är de som vet vad som lockar ungdomar. Hon säger att allt handlar om att
öppna upp huvudbiblioteket för de unga och att deras förhoppning är att sådant här ska
kunna ske spontant i framtiden.

Britta berättar om deras projekt Unga bokpratare som drivs med hjälp av stöd från Kul-
turrådet. Idén går ut på att det är eleverna själva som är barn- och ungdomsavdel-
ningens förlängda arm in i skolan, genom att de bokpratar för sina klasskompisar. Britta
säger att projektet bygger på ett frivilligt åtagande från elevernas sida samt att det finns
engagerade lärare ute på skolorna. De frivilliga eleverna får komma till huvudbibliote-
ket för en bokpresentation och en lektion i bokprat. Det är bibliotekarierna som be-
stämmer urvalet, men det är nya böcker och eleverna får själva välja vilka de ska bok-
prata om. Britta säger att projektet blivit en succé och kallar det för ett ”sss-projekt”,
vilket står för ”smått, smart och succé”. Hon menar att det har så oändligt mycket större
effekt om det är ungdomarna själva som berättar varför böckerna talar till dem. Vid fi-
lialen nära den skola som lyckats bäst har även lånen ökat markant.

Tankarna bakom ungdomshörnan och Unga vuxna-hyllan

Britta säger att ungdomshörnan uppe på taket var arkitektens idé och att hon tror att
ungdomarna har upptäckt den och tycker att den är bra. Hon berättar att de gjort en
ganska stor satsning på ungdomstidskrifter till ungdomshörnan. Britta menar att det är
svårt att hitta tidskrifter för ungdomar. Inte för dem med specialintressen, utan all-
mängiltiga och allvarligt syftande ungdomstidskrifter med bra artiklar. Britta säger att
de prövar sig fram med urvalet och ser hur det utfaller. När det gäller inredningen tycker
Britta att ungdomshörnans fåtöljer blev bra, men att andra saker blev totalt fel. Hon
tycker att det hade varit bra om inredningsarkitekten frågat personalen om deras åsikter,
då det är de som har med barn och ungdomar att göra och vet vad som fungerar.

Britta säger att satsningen på Unga vuxna-hyllan har varit lyckad som de bedömer det
utifrån utlånet. Hon berättar att tanken med Unga vuxna-hyllan är att den ska befinna
sig i gränslandet mellan barn- och ungdomsböckerna och vuxenböckerna. Det ska vara
en övergång till vuxenlitteraturen för ungdomarna, med ett blandat utbud och med bra
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skönlitteratur. Huvudsakligen består utbudet av skönlitteratur, men där har även hamnat
populära faktaböcker som vänder sig till unga människor. Både avdelningen för barn-
och ungdom och vuxen skönlitteratur köper in de böcker som de tror skulle passa där.
Här står även Fantasylitteraturen på en egen hylla med vuxen- och barn- och ungdoms-
fantasy blandat. Det är dock inte Britta säker på var ett bra grepp, eftersom vuxenfanta-
syn ”kväver” den lilla delen barn- och ungdomsfantasyn. Hon menar att tanken annars
är att de som läser Fantasy i mellan- och lågstadiet, även läser sådant som Sagan om
ringen. Britta tycker dock att det är bra att ha Fantasyn i anslutning till Unga vuxna-
hyllan. (Björkbyn B)

5.3 Cederås huvudbibliotek

Med sin budget för kultur och fritid år 2003, vill Cederås att ”den dynamiska kraft som
finns i ett välutvecklat kultur- och föreningsliv ska tas tillvara bättre och ges större
möjligheter att utvecklas”. Cederås vill likaså att ”ett kultur- och fritidsutbud av hög
kvalitet ska vara en tillgång för regionens alla invånare”. Cederås ska fortsätta att satsa
på barn- och ungdomskulturen och den ska ges bättre möjligheter på de stora kulturin-
stitutionerna. I Cederås budget för kultur och fritid står det även att ”intresset för kultur i
olika former är mycket starkt bland dagens unga”, och ”ungdomars egen kulturutövning
ska därför särskilt stödjas”. (Cederås C)

5.3.1 Resultat av intrycken av ungdomsavdelningen

Huvudbiblioteket i Cederås har två ungdomsavdelningar. En är för ungdomar upp till
sexton år och ligger i anslutning till barnavdelningen på entréplan. Den andra är ämnad
för lite äldre ungdomar, eller unga vuxna, i åldrarna 15-25 år, och ligger i anslutning till
avdelningen för vuxen skönlitteratur. Då min informant Carina arbetar med den senare,
kommer studien och intervjun att gälla denna avdelning.

Ungdomsavdelningen ligger avskilt på tredje våningen. Rummets ena sida har stora
fönster ut mot gatan och på den andra sidan en balkong med utsikt över entrén. Ung-
domsavdelningen har vita och brungrå väggar, grått tak och ljust ekparkettgolv. Ung-
domsavdelningen erbjuder till många olika möjligheter att sitta ner, ensam eller i grupp
samt avskilt eller öppet. Den är inredd med golvfasta fåtöljer i ljust trä och tre stycken
soffor i vardera färgerna grå, blå och grön. Tyvärr inbjuder inte sofforna mig till något
längre besök. De ser stela ut och de är heller inte sköna att sitta i. Längst in i rummet
finns två större bord för gruppstudier.

På balkongen finns ett antal boksnurror med pocketböcker. Den första bokhyllan som
jag möter på avdelningen är fylld med tidningar, tidskrifter och fanzines1. Dessa är upp-
ställda med framsidan utåt, vilket ger en bra överblick av utbudet. Här finns svenska och
engelska tidskrifter om bl. a. kultur (Tidskriften Pequod, Ponton etc.), musik (Sonic,
The Source etc.), dataspel (Codex etc.), sport (Transition, Fotbollsguiden etc.), hälsa
(Glöd etc.) och samhällsfrågor (Adbusters, Arena etc.) och många fler. I nästa bokhylla
finns romaner, noveller och talböcker. På baksidan av denna bokhylla finns litteratur på

                                                          
1En tidskrift framställd med små medel av hängivna fans. Handlar om föremålet för
personernas intresse t. ex. rollspel, musikstil och rockband. Försäljning sker utan hjälp
av de ordinarie distributionsleden.
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engelska, poesi och lyrik samt något som kallas för Fakta för nöjes skull. Även många
av böckerna står med framsidorna utåt och av utbudet kan jag se att här finns mycket
nyheter, viss vuxen skönlitteratur och så kallade bestsellers.

Vid en av sofforna finns det möjlighet till att lyssna på lokala demos2 i hörlurar. Infor-
mation till besökarna finns både vid ett bord och vid en anslagstavla i mitten av avdel-
ningen. Bakom anslagstavlan finns boktråg fyllda med seriealbum och bokhyllor med
referenslitteratur om tecknade serier. Boktrågen är i brösthöjd och det blir därför mycket
smidigt att bläddra i dem och lätt att se vilka titlar som erbjuds. I anslutning till serierna
finns det även en utställning av elever från en serietecknarlinje. Jag finner ingen
referensdisk, inga datorer eller någon personal på avdelningen. Ungdomsavdelningen är
något mörk och valet av färger och möbler, ger ett litet stelt intryck. (Cederås A)

5.3.2 Resultat av intervjun

Presentation av bibliotekarien Carina

Carina är i 40-årsåldern och hon har arbetat som bibliotekarie i sju år, varav sex år på
Cederås huvudbibliotek. Dessförinnan arbetade hon som skolbibliotekarie på en hög-
stadieskola. Carinas nuvarande tjänst är som bibliotekarie på vuxenavdelningens skön-
litteratur och språk och tillsammans med en kollega har hon ansvaret för ungdomsav-
delningen för de äldre ungdomarna. Carina anställdes på Cederås huvudbibliotek precis
innan ombyggnationen startades.

Carinas syn på ungdomar och på sin yrkesroll

Carina berättar att hon oftast upplever det som mycket positivt att möta de ungdomar
som kommer till huvudbiblioteket. Hon trivs bra med sitt yrke som hon både finner ro-
ligt och lärorikt. Hon tycker att yrket framför allt kräver ett intresse för ungdomar och
en vilja att få kontakt med dem. Därför ska bibliotekarien vara öppen mot dem och
kunna tänka sig in i deras situation, menar hon. Carina säger att det kan vara en fördel
att vara en lite yngre bibliotekarie, samtidigt som det inte får glömmas bort att ens egna
erfarenheter också är något att tillföra. Hon säger också att bibliotekarien nog får arbeta
mer med motivationen och sin pedagogiska förmåga, då denne har med ungdomar att
göra. I princip tycker hon att ungdomarna hör hemma överallt på huvudbiblioteket. Hon
tror ändå att det är bra att de visar att det erbjuder dem en egen avdelning. Carina tycker
inte att en ungdomsavdelning ska ligga vid barnavdelningen, utan att den hellre ska
ligga på vuxenavdelningen eller på en annan central plats som den gör på Cederås hu-
vudbibliotek. ”De lockas nog hellre till något som drar uppåt i stället”, menar hon.

Carina anser att ungdomarna borde prioriteras främst, men så är det inte på Cederås hu-
vudbibliotek. Istället gör de mycket mer för barnen upp till tolv år och de vuxenstude-
rande, och användarna som befinner sig mellan barn- och vuxenåldern glöms oftast bort.
Därför hade hon önskat sig en mer övergripande tanke om ungdomar på hela huvudbib-
lioteket genom att sänka åldersnivån på arrangemang och att de marknadsförde sig
bättre till ungdomsgruppen. Hon säger att ungdomar samtidigt är en svår grupp arbeta

                                                          
2En inspelning av musik som musikgrupper sänder till skivbolag i demonstrationssyfte
och i hopp om skivkontrakt.
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mot, då de är svårlockade och konkurrensen om deras uppmärksamhet är stor.

Jag frågar Carina vad hon tycker om det som ungdomarna gör vid sina biblioteksbesök.
Carina svarar att det är klart att hon tycker att de ska komma hit och låna böcker och
läsa. ”Det gör de ju inte alltid, så är det ju”, menar hon. Hon säger att personalen ju ex-
empelvis inte kan bestämma vad de ska göra på datorerna. ”Vill de sitta med Lunar-
storm så får de ju göra det”, menar hon. Carina berättar att det nog tyvärr är så att de
anställda kan uppfatta det som störande om det kommer hit flera ungdomar i grupp eller
när de sitter flera vid datorerna och ”ockuperar”. Det kan hon själv också tycka är
störande, de dagar då hon är mer trött. Enligt Carina är det även ett problem med att
ungdomar, men även andra användare, kan sitta ute i bibliotekslokalen med medhavd
fika och att det skräpas ner. Carina berättar att personalen arbetar med ett positivt
kundbemötande och en användarpolicy som går ut på att kunden alltid har rätt. Hon
tycker däremot att de skulle behöva en ”rak linje” att gå efter för att kunna ta itu med
ovanstående problem.

Carinas kunskaper och erfarenheter om ungdomar

Carina berättar att deras tanke med ungdomsverksamheten är att ha ett program som
ligger i tiden och som intresserar ungdomarna. Därför måste det finnas ett intresse för
dem och bibliotekarien måste hålla sig uppdaterad. Carina säger att hon försöker prata
med de ungdomar som är här för att få in deras åsikter och önskemål. Hon försöker även
läsa tidskriftsartiklar, se på ungdomsprogram på TV och titta på och prata med sina barn
för att hålla sig uppdaterad. I staden Cederås tycker hon sig se att det växt fram och
flyttat in en ny grupp ungdomar bland de upp till 30 års ålder. Carina säger att de lever
på ett visst sätt, då de studerar länge, lever singelliv och är intresserade och engagerade i
olika former av kultur.

På Cederås huvudbibliotek har de valt att ha en ungdomsavdelning som sträcker sig upp
till 25 års ålder, berättar Carina. Hon tror att huvudbiblioteket upplevs som positivt av
ungdomarna. Dels för att det är nytt, men även för att de kan klara sig själva här. Hon
tror också att huvudbiblioteket har betydelse för ungdomarna såsom en fysisk mötes-
plats med andra ungdomar och som en mötesplats för kultur. Enligt Carina är det 60-
70% av ungdomarnas biblioteksbesök som gäller skolarbetet. De som kommer hit på sin
fritid är nog de ungdomar som helt enkelt redan är intresserade av biblioteket. Datorerna
sägs vara mycket populära vid ungdomarnas fritidsbesök. Annars är det även mycket
populärt att läsa och låna tidskrifter och skönlitteratur.

På Cederås huvudbibliotek finns det en policy att alla användare ska kunna lämna in in-
köpsförslag. Carina berättar att de uppmuntrar aktivt till detta på hemsidan och ute på
ungdomsavdelningen, för att kunna få in det som ungdomarna saknar. Här ligger ju
också möjlighet till inflytande för ungdomarnas del, menar hon. De söker likaså alltid
aktivt samarbetspartners bland ungdomarna för exempelvis poesiarrangemang. Carina
anser att ungdomarnas egna inflytande är mycket viktigt, men att det krävs en hel del tid
att arbeta med det. Personalen arbetade med en form av referensgrupp med ungdomar
vid ungdomsavdelningens start. I dagens läge finns det ingen referensgrupp, men Carina
menar att idén om en inte är helt övergiven. Hon tror dock att om en referensgrupp ska
kunna bli lyckad, då ska den nog ha vissa konkreta saker att arbeta kring och tillsam-
mans med.



38

Vad Cederås huvudbibliotek kan erbjuda ungdomarna

I det stora hela finner Carina att Cederås huvudbibliotek erbjuder en hel del saker för
ungdomarna i staden. De når absolut inte alla och hon önskar såklart att det kom dit fler
ungdomar. Carina tycker att huvudbiblioteket erbjuder många olika sorters platser för
ungdomarna att sitta ner vid och att de kan erbjuda ett fräscht urval av böcker och andra
medier åt ungdomarna. En gång i veckan kommer det även syokonsulenter till huvud-
biblioteket för att informera ungdomarna. Skrivarkurser för ungdomar erbjuder de till-
sammans med ABF, detta för att kunna samarbeta kring resurser. Ungdomsavdelningen
har även sin egen hemsida med bl. a. arrangemangs- och boktips. Carina berättar att de
för det mesta har fått bra respons på det som de gör för ungdomarna, men att det tyvärr
kommer få ungdomar på arrangemangen. Hon tror ändå att några av deras arrangemang
har lockat hit några nya kategorier ungdomsgrupper, såsom besöket av hiphopartisten
Petter och Poetry Slam3. Andra ungdomsarrangemang som de erbjuder är dikttävlingar,
filmvisning och artistbesök.

Carina tycker att ett folkbibliotek ska ge ungdomarna ett intryck av att det är ett ”öppet”
bibliotek, och det gör detta, menar hon. Carina tror också att det självinstruerande som
Cederås huvudbibliotek arbetar med, även är något som ungdomarna gillar. Att använ-
darna kan utföra så mycket själva, ger nog också personalen mer tid för frågor och
bokprat. Carina tycker att folkbibliotekets främsta uppgift för ungdomarna är den läs-
främjande biten och därför ska de kunna presentera böcker som intresserar dem. Hon
menar att bokprat ute på skolorna och ute på ungdomsavdelningen är viktigt för att
främja läsningen. Carina berättar att personalen på ungdomsavdelningen medvetet har
valt att undvika köpa in böcker från Btj:s sambindningslistor. Det är helt enkelt inte
meningen att böckerna på denna avdelning ska hålla för all evighet. I stället köper de in
medier från Internetbokhandeln Bokus och stadens bokhandlare direkt. För att få in lite
mer speciella böcker och medier på avdelningen, köper de även direkt från försäljare på
nätet.

Carina berättar att personalen tyvärr inte haft någonting att säga till om när det gäller
inredningen på ungdomsavdelningen. De har just nu kontakt med en klass på medie-
gymnasiet som har gett förslag på förändringar, vilket också ska genomföras så långt det
går. Hon berättar att de annars är beroende av huvudbibliotekets arkitektur i helhet och
att utseendet på ungdomsavdelningen helt enkelt inte får ”sticka ut” för mycket. Jag
frågar Carina om det finns något på folkbiblioteket som kan hindra bra ungdomsverk-
samhet. Carina svarar att det är ett hinder att marknadsföringen oftast ska gå flera led i
beslut innan den genomförs. Hon tycker även att det finns svårigheter med att agera
självständigt som person och att hon alltid måste gå via det officiella huvudbiblioteket.
Carina menar att på det sättet blir det svårare med snabba beslut, vilket är en fördel i
arbetet med ungdomar, då de ofta vill att saker ska hända direkt.

Tankarna bakom ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen var från början ett projekt som startades genom ett samarbete
mellan avdelningarna barn- och unga samt skönlitteratur- och språk. Ungdomsavdel-
ningen tillhör idag skönlitteratur- och språkavdelningen. Carina berättar att tanken är att
                                                          
3En tävling i estradpoesi där poeter framför egna originaltexter under maximalt 3
minuter. Delar ur publiken utgör jury och ger poäng för varje framträdande.
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ungdomsavdelningen ska ha en central plats på huvudbiblioteket och att den ska fungera
som en övergång eller en form av kommunikation mellan de olika samarbetande av-
delningarna. Meningen är helt enkelt att övergången från barnbiblioteket till vuxenbib-
lioteket ska ske lite smidigare för ungdomarna och att de ska ges möjligheter till att ex-
ponera sig med sina egna utställningar. Tanken med ungdomsavdelningens utbud är att
det ska vara intressant och fräscht och att det ska gå att påverka urvalet utifrån. Här ska
finnas nya böcker både från vuxen- och ungdomsavdelningen samt mycket tidskrifter
för ungdomarna. Carina säger att de har bestämt att de ska vara fria och flexibla i valen
av tidskrifter. Därför prenumererar de inte på så många, utan köper istället lösnummer
för att kunna pröva sig fram. De tänker likadant kring faktaböckerna, som kan röra sig
om fakta ”för nöjes skull”. Här tar de in material som inte finns att hitta någon annan-
stans på huvudbiblioteket. Ungdomsavdelningen ska även erbjuda fanzines och antolo-
gier som de hela tiden försöker förnya. Carina säger att pocketböckerna och seriealbu-
men står på ungdomsavdelningen av utrymmesskäl, men att de har visat sig locka till
läsning bland ungdomarna.

Carina berättar att de har valt att ta bort datorn från ungdomsavdelningen, och att ung-
domarna nu får använda datorerna runt om i huvudbiblioteket. Den dator som förut
fanns på ungdomsavdelningen, var placerad så att personalen inte kunde ha någon insyn
över den. Den kraschade ofta och det tittades på pornografi och liknande. Carina menar
att på ett sätt skapar även datorn ett slags störmoment för läsningen, då den tar energi
och uppmärksamhet. I princip tycker hon dock att det ska finnas datorer på en ung-
domsavdelning. Det finns heller ingen informationsdisk på ungdomsavdelningen och
Carina berättar att anledningen är att ungdomarna istället ska vända sig till skönlittera-
turs informationsdisk. Hon säger att själva tanken med ungdomsavdelningen är att ung-
domarna ska få lov att vara i fred där och därför ska där inte finnas så mycket personal
heller. Carina menar att på ungdomsavdelningen ska det finnas en känsla av att det här
är deras eget och då får ungdomarna inte känna sig ”övervakade”. (Cederås B)

5.4 Druvhems huvudbibliotek

Druvhems ”kommuns kulturpolitik syftar till att skapa en samhällsmiljö som präglas av
ökad jämlikhet och som ger alla kommunmedborgare möjlighet till ett rikt och me-
ningsfullt liv”. Kulturverksamheten för barn och ungdomar ska ytterligare prioriteras.
(Druvhem C)

Jag vill här åter påminna om att Druvhems huvudbibliotek inte var helt färdigställt vid
intervjutillfället.

5.4.1 Resultat av intervjun

Presentation av bibliotekarien Doris

Doris är i 50-årsåldern och har arbetat som bibliotekarie i 20 år. Sedan sju år tillbaka
arbetar hon på Druvhems barn- och ungdomsavdelning. Tidigare har hon även arbetat
som fritidsledare på en högstadieskola och som bibliotekarie på skolbibliotek, filialer
och högskolebibliotek.
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Doris syn på ungdomar och på sin yrkesroll

Doris säger att hon trivs mycket bra med sitt yrke och att det just är kontakten med bar-
nen och ungdomarna som är positiv. Hon tycker att det krävs rätt så mycket pedagogisk
kunskap, lyhördhet och öppenhet i arbetet med ungdomar på ett folkbibliotek, liksom att
vara väl påläst på ungdomslitteraturen. Doris menar att barn och ungdomar är och frågar
på ett litet speciellt sätt och det måste en bibliotekarie kunna ta till sig. Annars tycker
hon även att det är bra att ha erfarenhet, både av egna barn och att ha arbetat inom yrket
ett tag för att kunna växa in i rollen. Jag frågar Doris vilka hon definierar som ungdo-
mar. Doris svarar att ungdomar är de som börjat på högstadiet och uppåt genom
gymnasiet. De ungdomar som hon möter på huvudbiblioteket upplever hon bara på ett
positivt sätt. Hon säger att de är helt vanliga, normala och trevliga ungdomar och att hon
naturligtvis skulle vilja se att fler kom dit. Doris menar att hon försöker bemöta
ungdomarna så bra som möjligt och inte på något särskilt sätt, de är som vilka andra
som helst. Doris berättar att barn och ungdomar är de som prioriteras främst på Druv-
hems huvudbibliotek, men att de måste börja prioritera ungdomarna mer nu i uppbygg-
nadsskedet. Hon menar att de har gjort så lite innan för ungdomarna.

Jag frågar Doris om det finns något som kan hindra arbetet med ungdomarna på folk-
biblioteket. Hon svarar att vuxenavdelningens inställning generellt kan ställa till hinder.
Doris berättar att barn- och ungdom och vuxenavdelningen tidigare fanns i två skilda
byggnader, men att de nu delar samma byggnad. Det har kommit att ställa helt andra
krav på personalen som inte är vana vid barnen och ungdomarna. Synpunkterna som har
kommit från vuxenpersonalen är; ”Oj så stökigt och så rörigt och vad konstiga böcker”,
säger Doris. ”Vi på barnsidan har ju alltid tyckt att det var positivt att få komma ihop
med de vuxna”, säger Doris, ”och det har ju vuxenpersonalen tyckt också, men det är
vissa saker som ingen av oss tänkte på”.

Doris kunskaper och erfarenheter om ungdomar

Doris berättar att det finns mycket ungdomar i Druvhem, mycket beroende på att det är
en studentstad. Hon säger att huvudbiblioteket förhoppningsvis har betydelse såsom en
mötesplats för ungdomarna och hon tror att de ser det som ett lugnt och kravlöst ställe
att vara på. Fastän här inte finns så många fritidsgårdar i staden, så har hon inte upplevt
att ungdomarna använder huvudbiblioteket som en fritidsgård. Doris berättar att de ty-
värr inte når ut till alla ungdomar i upptagningsområdet, men att de har de viktiga skol-
biblioteken som når de allra flesta. Doris berättar att ungdomarnas biblioteksbesök i
första hand gäller material för skolarbeten. Sedan kommer även många ungdomar dit för
att använda datorerna och gå in på Lunarstorm och chatta. Hon har en uppfattning om
att ungdomarna främst lånar för upplevelseläsning på sitt skolbibliotek och att de
kommer till huvudbiblioteket för sina skolarbeten. Doris tror att detta nog är det mest
naturliga för dem och hon säger att skolbiblioteken fungerar mycket väl runt om i
Druvhem.

Druvhems huvudbibliotek har genomfört två enkäter bland ungdomarna i staden. I den
första enkäten framkom det att ungdomarna helst önskade sig datorer, mysighet, soffor,
lugn och ro, böcker, musik och café på sitt huvudbibliotek. I den andra enkäten fram-
kom det att ungdomarna, utöver det ovanstående, även önskade sig videofilmer och
musikavlyssning. Ungdomarna ville heller inte ha någon egen hörna på huvudbibliote-
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ket, utan önskade sig istället en lugn plats med sköna sittplatser som var integrerad med
resten av verksamheten. Doris berättar att de än så länge inte har någon videofilm, mu-
sik eller avlyssning som vänder sig till ungdomarna. Planen är dock att den samlingen
definitivt ska växa och att musikavlyssning ska erbjudas. För att kunna köpa in ett ak-
tuellt utbud till film- och musiksamlingen försöker personalen ”hänga med i” vad som
är populärt. Doris säger att det är många av personalen som har barn i den åldern och då
får de ju inköpstips ifrån dem. Annars köper de in mycket böcker utifrån de förslag som
kommer från ungdomarna. Doris säger att de däremot kan bli mycket bättre på att tala
om för ungdomarna att de kan lämna in inköpsförslag.

Doris berättar att kommunen även har något som kallas för Barnens ombud. Ombudet
finns för att tillvarata barns och ungdomars intressen och har kontakter i hela kommu-
nen och i alla skolor. Doris menar att samarbetet med ombudet även ger biblioteksper-
sonalen lite bra tips och information om ungdomarna. Hon berättar att de även får in
information om ungdomarna genom kontakter med skolbiblioteken samt vid träffar med
Unga kulturgruppen och genom samarbete med Socialförvaltningens ungdomsgrupp.
För att få in ungdomarnas delaktighet i planeringen och i utformningen av det nya hu-
vudbiblioteket, ska en referensgrupp med representanter från olika ungdomsgrupper
bildas framöver. Referensgruppen ska ha till uppgift att arbeta med bl. a. programverk-
samhet och förslag till medieinköp. Doris säger att ungdomarnas egen delaktighet är
något som hon absolut tror på.

Vad Druvhems huvudbibliotek kan komma att erbjuda ungdomarna

I Druvhems huvudbiblioteks projektredovisning står det att läsa, att de har som vision
att skapa ett huvudbibliotek som alla ungdomar kan känna sig attraherade av och väl-
komna i. Därför ska bibliotekspersonalen vara flexibel och arbeta med att fånga upp
stämningar och förändringar i samhället, både lokalt och globalt. Doris berättar att det
kommer att finnas en ungdomsbibliotekarie på det färdigställda huvudbiblioteket. Me-
ningen är att ungdomsbibliotekarien ska arbeta mycket utåtriktat ute i de ungdomsgrup-
per och skolor som finns och vara som en ”spindel i nätet” mellan dem och huvudbib-
lioteket. Doris berättar även att de redan nu har ett bra samarbete med skolbiblioteken i
kommunen och att de arbetar med bokpresentationer för lärarna, som sedan i sin tur tip-
sar eleverna. Då detta arbete har visat sig ge positiva resultat, har de bestämt sig för att
fortsätta med det.

Doris säger att hon tycker att Druvhems huvudbibliotek erbjuder ett bra utbud av böcker
till ungdomarna. Hon menar att de ju har ett kvalitetsurval, även om det börjar luckras
upp. De flesta böckerna köps nu in från Btj och stadens bokhandel, men meningen med
den nya organisationen är att varje arbetsgrupp ska bli mer självstyrande i sina inköp.
Det de tänker göra framöver är att köpa in mer populära titlar i pocketformat. Doris
menar att det är ett smidigt sätt att få in ny, lockande litteratur lite snabbare. Hon säger
att de självklart också ska erbjuda tidskrifter för ungdomarna. Hon säger dock att hon
själv tycker att det är svårt att hitta bra tidskrifter för ungdomar. Hon tror att hon själv
kanske vet för lite om det området och att de helt enkelt får fråga ungdomarna vad det är
de vill läsa om.

I Druvhems huvudbiblioteks projektredovisning står det även att läsa att de kommer att
göra en satsning på serier för ungdomar. För att denna satsning ska lyckas har de förslag
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på att ta hjälp av stadens seriebutik och hämta inspiration från andra folkbibliotek med
lyckade serieavdelningar. Det kommer även att finnas mycket fler datorer att boka in sig
på, liksom en hemsida för ungdomarna där de kan lägga in sina egna boktips. Doris
hoppas också på en utökad programverksamhet i samarbete med bl. a. Musikcentrum
och Kulturskolans skrivarkurs, som kan leda till framträdanden och utställningar på hu-
vudbiblioteket, av och för ungdomar. Likaså ska de fortsätta med sommarboken och lite
andra verksamheter på loven.

Tankarna bakom det framtida arbetet med ungdomarna

Doris berättar att grundtanken med det nya huvudbiblioteket är att det ska bli en mö-
tesplats för alla grupper och att användarna ska kunna ta del av olika kulturupplevelser.
Utifrån det tidigare presenterade enkätresultatet, har bibliotekspersonalen beslutat sig
för att inte bygga upp en speciell ungdomsavdelning eller ungdomshörna i den nya bib-
lioteksbyggnaden. Arbetsplanen som personalen vill stödja, är att barnavdelningen ska
vända sig till dem upp till tolv år och att de ungdomsböcker som passar den åldern ska
finnas där. För ungdomarnas del har de tänkt att det som tilltalar ungdomar ska genom-
syra verksamheten i helhet och att ungdomsverksamhet ska finnas i alla delar av hu-
vudbiblioteket. De har planer på att de böcker som vänder sig till högstadie- och gym-
nasieungdomar samt de till unga vuxna, antingen ska placeras ute på Torget eller på en
hylla nära den vuxna skönlitteraturen. Denna plan bygger mycket på bibliotekschefens
egna tankar och på barn- och ungdomsavdelningens personals synpunkter. Doris tycker
själv att det känns fel att skicka ungdomarna till barnavdelningen, då hon vet att de lika
gärna läser vuxen skönlitteratur. Personalen har likaså tagit in information från andra
folkbibliotek som valt att arbeta med ungdomsavdelningar. Dessa folkbibliotek visade
sig ha lite negativa erfarenheter av ungdomsavdelningarna, då störiga ungdomsgäng
kunde komma in och utestänga andra ungdomar från avdelningen.

Ett exempel på hur ungdomstanken kan komma att genomsyra hela huvudbiblioteket är
just Torget som kommer att finnas på det färdigställda huvudbiblioteket. Torget kom-
mer att bestå av ett café och en reception och här ska även tidningar, tidskrifter samt
datorer, musikcd:s, musikavlyssning och videofilmer finnas. Förmodligen kommer även
Fantasyn att flyttas ut dit, då det är populärt bland ungdomarna. Torget ska även erbjuda
utställningsmöjligheter för alla användare, inte minst ungdomar. Doris tror att detta är
något som kan locka hit ungdomarna. Att de kan ”slinka in” här och ta del av utbudet,
samtidigt som de fikar och träffar sina kompisar. Doris menar att det inte främst är
böckerna som lockar hit dem och att de vill erbjuda dem något utöver det. ”Vi vet ju att
de får skönlitteratursdelen på sitt skolbibliotek”, menar hon.

Jag frågar Doris om hur stor delaktighet personalen hade i planeringen av den nya bib-
lioteksbyggnaden. ”Ingenting”, svarar Doris, ”eller tyvärr väldigt lite ska jag säga”. Do-
ris berättar att det var en dansk arkitektfirma som vann arkitekttävlingen och enligt
henne verkar danskarna tydligen mer vana vid att arbeta utan samarbete. Doris säger att
arkitekterna och inredningsarkitekterna frågade efter personalens synpunkter, men att
det är inget som det går att se att de tagit fasta på. Doris tycker ändå att slutresultatet
blivit bra. ”Det är ett fantastiskt fint bibliotek, men sen om det är praktiskt det vet jag
inte”, säger Doris. (Druvhem B)
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5.5 Enhagens huvudbibliotek

Målet för kultur- och fritidsnämnden i Enhagens kommun är att ”kulturen skall utformas
ur medborgarnas perspektiv och behov och nå ut till alla kommuninvånare”. Verk-
samhet för barn och ungdomar ska prioriteras. (Enhagen C)

5.5.1 Resultat av intrycken av ungdomshörnan

Enhagens barn- och ungdomsavdelning finns på entréplan längst in i byggnaden. Till
vänster i avdelningen ligger själva ungdomshörnan. Hela avdelningen är mycket ljus
och i de stora fönsterna står det gröna växter och det hänger gardiner i varma, glada fär-
ger framför dem. I taket hänger en hängmatta som dekoration. Ena hörnet av ungdoms-
hörnan är avskild med hjälp av bokhyllor och här står det en mysig orange soffa, som
även är mycket bekväm att sitta i. I denna hörna finns det även Cd-skivor, Cd-rom, vi-
deofilmer och musikkassetter. Ovanför hänger lite Cd-skivor som utsmyckning.

I hyllan för ungdomsböckerna står många av böckerna med framsidan utåt. Här finns
även en egen hylla för Fantasylitteraturen. Denna samling är ganska stor, men däremot
står inte så många av de böckerna med framsidan utåt. Seriealbumen står i ett boktråg
som det är mycket lätt att bläddra i och därför blir det också lätt att se vad som erbjuds.
Vid informationsdisken finns de tidskrifter som vänder sig till ungdomarna. Tidskrif-
terna syns bra då de står med framsidorna utåt i hyllan. De tidskrifter som Enhagens hu-
vudbibliotek kan erbjuda ungdomarna är: Ponton (unga skribenter), Okej (musik), Julia
(tjejtidning), Goal (fotboll) och Gidappa (hiphop). Avdelningen har fyra datorer för Cd-
rom och Internetsökningar.

Ungdomshörnan erbjuder endast få platser eller bord att sitta ner vid. För att sitta ned
och studera eller sitta i grupp, får ungdomarna gå en trappa upp på vuxenavdelningens
läsesal. Där finns även datorer för de över 16 år och en musikbar, men den är just nu ur
funktion p.g.a. skadegörelse. Musikbaren är inredd med filmaffischer på väggarna. Här
finns även fler videofilmer, Cd-skivor och seriealbum för ungdomarnas del. (Enhagen
A)

5.5.2 Resultat av intervjun

Presentation av bibliotekarien Erik

Erik är i 50-årsåldern och har arbetat i 25 år som bibliotekarie i Enhagens kommun. Nu
är han anställd som barn- och ungdomsbibliotekarie på Enhagens huvudbibliotek och
han är även samordnare på huvudbiblioteket.

Eriks syn på ungdomar och på sin yrkesroll

Erik säger att han trivs bra med sitt yrke, mycket beroende på det gensvar som han får
från sina unga besökare. Det Erik tycker är allra viktigast i arbetet med ungdomar på ett
folkbibliotek, är att tycka om och läsa ungdomsböcker. Erik säger även att det är viktigt
att helt enkelt tycka om och vara intresserad av barn och ungdomar och att det ger en
själv någonting att arbeta med dem. Han menar att som barn- och ungdomsbibliotekarie
är rollen och uppdraget mer av social och pedagogisk art och att det är ett arbete som i
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mångt och mycket har med ett uppbyggt förtroende att göra. ”Har de inte något förtro-
ende för mig så fungerar mitt arbete inte”, menar Erik.

Jag frågar Erik vilka han definierar som ungdomar. Erik svarar att här på folkbiblioteket
definierar de ungdomar såsom de som börjat på högstadiet och uppåt. De ungdomar som
Erik möter på huvudbiblioteket säger han är av två kategorier. Han berättar att en
kategori av ungdomarna är mycket aktiva, både inom idrott och Kulturskolan och de lä-
ser också mycket böcker. Den andra kategorin är de ungdomar som han har träffat på
”fel sätt”, de som oftast varit här i grupp och varit besvärliga. När han däremot har
träffat dem en och en har de uppträtt på ett mycket ”mjukare” sätt. När det gäller sådana
ungdomar säger Erik att han är totalt förlåtande. Han tycker att det är viktigt att ha en
”hög tröskel” och att inte blir ”förbannad” för fort, i arbetet med ungdomar. Likaså sä-
ger han att det viktigt att betrakta ungdomarna som individer och inte som en grupp.
”Ser du en stor skränande hord så ska du ta dem en och en, annars kommer man ingen-
stans”, säger Erik, ”och det låter ju enkelt men det är det inte, men det är själva grund-
inställningen som är väsentlig”.

Eriks kunskaper och erfarenheter om ungdomar

Jag frågar Erik om hur han får information om ungdomarna i upptagningsområdet. Erik
svarar att han efter tjugofem års arbete i kommunen har kunnat bygga upp ett nätverk av
lärare och personal på kulturförvaltningen och andra förvaltningar som ger honom bra
information. Andra informationskällor är personalen på Ungdomens hus, Kulturskolan
och på skolbiblioteken. Erik säger att han även alltid får information och tips från ung-
domarna som han möter på huvudbiblioteket. Det utfördes en enkät bland ungdomarna
inför flytten till det nya huvudbiblioteket, men Erik kan inte säga att den gav så mycket
att arbeta med. Erik berättar att det i alla tider har varit har så att folkbiblioteken tappar
ungdomarna under en viss tid. Han menar att det är så mycket annat som händer ung-
domarna som tar upp deras tid under den perioden i livet och att det egentligen inte är
något stort bekymmer. Han tycker sig även ha sett att flickor i större utsträckning är mer
jämnare läsare än pojkar. ”Sen är det ju faktiskt så att flera kommer tillbaks när de blir
lite äldre, i femton- sextonårsåldern”, säger Erik.

Erik berättar att de haft en del problem med ungdomsgäng på huvudbiblioteket. Han sä-
ger att de kom till huvudbiblioteket för att de inte hade någon annanstans att vara och ju
tråkigare dom hade det, ju mer hyss hittade de på. Detta ledde till bråk och väldigt
mycket klagomål, både från andra låntagare och personalen, och biblioteksverksamhe-
ten blev även skymd. De prövade på lite olika strategier för att lösa problemet. De pro-
jektanställde bl. a. en person som enbart fanns där för att ta hand om de här ungdo-
marna, lugna ner situationen och för att tala med föräldrarna. Detta var något som bib-
liotekspersonalen inte hade möjlighet till. Erik berättar att de till sist kom på en annan
lösning och det var att öppna Ungdomens hus på eftermiddagarna och i ett slag lugnade
situationen ner sig. ”Det var ett så tydligt exempel på att det handlade om någonstans att
vara”, säger Erik, ”som passade dem och det var gratis och de behövde inte vistas i en
konflikt med några andra intressen”. Erik berättar att många av ungdomarna som behö-
ver någonstans att vara och någonting att göra, är barn till invandrare. Han säger att de
ibland kan vara allmänt rotlösa och att samhället tyvärr inte riktigt har klarat av situa-
tionen. Han säger även att han redan nu kan konstatera, att några av de ungdomar som
upplevdes som besvärliga för tre år sedan, nu har kommit till ro och besöker huvudbib-
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lioteket för boklån. ”Så det är ingen hopplös situation”, säger Erik, ”men den är väldigt
tydlig”.

Vad Enhagens huvudbibliotek kan erbjuda ungdomarna

Erik säger att folkbibliotekets primära uppgift är att tillhandhålla och tipsa ungdomarna
om litteratur och andra medier, samt att personalen ska finnas tillgängliga för att väg-
leda och hjälpa dem. Han säger att datorerna är något som lockar många ungdomar till
huvudbiblioteket. Att söka på Internet och gå in på Lunarstorm är mycket populärt. Av
ordningsskäl har personalen dock fått lov att skära ner på antalet Internet-datorer till en,
då det blev betydligt lättare att hantera. Två av de andra datorerna är för Cd-rom och
den tredje för bibliotekskatalogen. Erik säger att musikavlyssning också är mycket po-
pulärt bland ungdomarna och musikbaren en trappa upp kan erbjuda fem olika Cd-
skivor åt gången när den är i ordningsställd. Han berättar att deras programverksamhet
som barnkultursekreteraren har hand om, i första hand vänder sig till de yngre barnen.
På loven kan det dock anordnas ungdomsarrangemang såsom sommarboken samt teater-
, film- och musikföreställningar på huvudbiblioteket.

Det finns tre bibliotekarier som arbetar på barn- och ungdomsavdelningen och de flesta
inköp gör de gemensamt från Btj:s sambindningslistor. De köper även in ganska mycket
böcker efter ungdomarnas egna förslag. Erik menar att det är viktigt att det finns perso-
nal på avdelningen som har mandat att verkställa inköpsbeslut direkt. Med en bokhandel
i staden, eller genom att köpa medier från försäljare och förlag på nätet, så går det re-
lativt snabbt att besvara ungdomarnas önskemål. Erik berättar att många av önskemålen
gäller Fantasy och Wahlströms-serier och att just Wahlströms-serier gör de väl en viss
avvägning av. Han menar att andan var en annan för tjugo år sedan, då det fanns en mer
uppfostrande syn på folkbiblioteken. Nu menar han att de har släppt dessa tankar lite
och att det nu finns mer underhållningslitteratur och att de köper in mer efter efterfrågan
än för böckernas litterära kvalitet. Erik tycker att det är roligt när ungdomarna kommer
med egna inköpsförslag. Därför ska personalen se till att hålla en summa av anslagen till
spontaninköp för att kunna visa att de lyssnar på ungdomarna och fixar det de önskar.

Erik berättar att de har tappat en del ungdomar och att utlånen har sjunkit de senaste
åren. Han skulle självklart vilja att det kom dit fler ungdomar och att han kunde arbeta
mer aktivt med den användargruppen. På folkbiblioteket ska dock alla gruppers behov
tillgodoses och tiden och resurserna räcker inte riktigt till detta. Detta gör det svårt att
just satsa på en grupp användare. Erik menar också att ungdomarna till största del får
sina biblioteksbehov uppfyllda på skolbiblioteken. När det gäller ungdomarna tror han
att bibliotekarierna nog ska arbeta ute på skolorna av schematekniska skäl. Erik säger att
han och kollegorna arbetar mycket utåtriktat i skolorna och att de försöker få lärarna att
komma till huvudbiblioteket med sina klasser. Han tycker dock att de nya lärarna är
dåligt insatta i vad ett folkbibliotek kan erbjuda och att de behöver mer information om
detta. Erik berättar även att de gjorde ett försök med en läsecirkel för högstadieungdo-
mar som föll rätt väl ut. Det var dock ett krävande arbete och det drog också mycket
böcker.

Tankarna bakom ungdomshörnan

Erik berättar att Enhagens nya huvudbibliotek är mycket mindre än det förra. Placer-
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ingen av det nya huvudbiblioteket var en stadsplaneringangelägenhet, då kommunen
ville förändra och förbättra Enhagens innerstad i det här området. Barn- och ungdoms-
avdelningen var också betydligt större i det förra huvudbiblioteket, så det personalen
genast insåg var att de tyvärr inte hade samma möjligheter till sittgrupper här. Den nya
barn- och ungdomsavdelningen ville de tydligt dela upp med böcker för de mindre bar-
nen i ena änden, mellanbarnen i mitten och ungdomarna i den andra änden. Erik tycker
att det är viktigt att ungdomarna får ha sin egen hörna på huvudbiblioteket, då ungdo-
mar behöver någonstans att sitta och prata efter skoltid. Erik tycker även att det är vik-
tigt med möten mellan vuxna och ungdomar, men att helt bryta upp avdelningarna och
blanda alla åldrar tror han inte riktigt på. De försökte lite vid starten, men det visade sig
inte fungera.

Erik berättar att personalen har fått vara med och bestämma hur avdelningens inredning
skulle se ut, men att han gärna skulle sett att barn- och ungdomsavdelning skärmades av
ytterligare. Han tycker ändå att det är bra att huvudbiblioteket är så öppet som det är, då
det blir lätt att kunna cirkulera runt här och att det blir en slags gemenskap som är bra
för alla. Han berättar att sedan de flyttade in på det nya huvudbiblioteket för två och ett
halvt år sedan, har de flyttat runt bland hyllorna och gallrat ut bland böckerna för att
pröva sig fram och kunna se vad som fungerar bäst. Han tror att de nu har kommit nära
den bästa lösningen. ”Nu återstår en del av det här att piffa upp och göra roliga skyltar
och textilier och belysning”, säger Erik. Han menar att exponeringen av böcker är vik-
tigt och att det lockar till läsning när framsidorna av böckerna vänds utåt. Han skulle
därför vilja arbeta mer med den biten, för böcker är ofta en färskvara och de gömmer sig
lätt i hyllorna. Han menar dock att det tyvärr ofta handlar om en brist på utrymme. Erik
säger att Fantasy är mycket populärt bland ungdomarna och därför har de nu valt att ha
all Fantasylitteratur samlad vid ungdomshörnan. Det är även mycket mer praktiskt så
och nu är det också lättare att göra den här hyllan mer attraktiv och se till att beståndet
är fräscht. Han säger att de även har planer på att göra fler sådana här utbrytningar på
olika teman för ungdomarna. De har redan prövat med teman som kärlek och hästar och
detta har visat sig fungera mycket bra. (Enhagen B)
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6 Analys och diskussion

I detta kapitel knyter jag ihop intervju- och intrycksresultaten med tidigare forskning,
teorier och mina egna tankar för att belysa och föra en diskussion kring resultaten. Jag
gör även en jämförelse mellan mina resultat och de resultat som framkommit i teorierna
och i den tidigare forskningen. Mitt syfte är att undersöka hur bibliotekariernas synsätt
och kunskaper kring ungdomar, visar sig i deras arbetsmetoder och i utformningen av
ungdomsverksamheten. Jag vill även undersöka vilka andra faktorer som bibliotekari-
erna anser kan påverka folkbibliotekens arbetsmetoder och ungdomsverksamhet.

Analys och diskussionskapitlet är uppdelat i fyra delar utifrån mitt syfte. De fyra delarna
är sedan uppdelade i mindre kapitel utifrån olika teman. Första delen (6.1), synen på
ungdomarna, tar först och främst upp hur bibliotekariernas synsätt kring ungdomar visar
sig i deras arbetsmetoder och i utformningen av ungdomsverksamheten. Här behandlas
bibliotekariernas intresse för ungdomar och ungdomskultur samt vilka de ser som ung-
domar. Jag för även en diskussion kring vad som kan ha påverkat bibliotekariernas syn-
sätt. I denna del tar jag även upp bibliotekariernas synsätt kring folkbibliotekets uppgift
för ungdomarna. Jag visar på hur detta synsätt visar sig i deras arbetsmetoder och i ut-
formningen av ungdomsverksamheten.

I den andra delen (6.2), kunskaper om ungdomarna, tar jag upp bibliotekariernas infor-
mationskällor samt hur de ser på och arbetar med ungdomarnas delaktighet eller infly-
tande. Tredje delen (6.3), ungdomsverksamhet, tar först och främst upp hur biblioteka-
riernas kunskaper kring ungdomar, visar sig i deras arbetsmetoder och i utformningen
av ungdomsverksamheten. Förutom bibliotekariernas egna, uttryckta kunskaper om
ungdomar, använder jag mig av tidigare studier kring ungdomars läsvanor och åsikter
kring folkbibliotek. Detta för att kunna föra en diskussion kring hur väl de fem huvud-
bibliotekens ungdomsutbud motsvarar ungdomars önskemål.

Fjärde och sista delen (6.4), hinder för ungdomsverksamhet, tar upp hur bibliotekarierna
uppfattar att andra faktorer påverkar arbetet med ungdomar på folkbiblioteken. Här be-
handlas bristen på resurser, prioriteringsfrågor samt svårigheter med ett självständigt ar-
bete. Svårigheterna med att locka ungdomar och lärare till folkbiblioteket, tas även upp.
Jag för även en diskussion kring huruvida bibliotekariens ålder är något som påverkar
dennes kunskaper om ungdomar.

Som jag tidigare nämnt, så har jag för min studie valt att endast intervjua bibliotekarier
som arbetar med ungdomar, och inte några av deras unga användare. Det är alltså bib-
liotekariernas utsagor jag har att utgå ifrån och förhålla mig kritiskt till. Både Åbergs
(2000) och Dahlströms (2000) studier genomfördes på ett enda folkbibliotek och där
intervjuades flera av dess personal och unga användare. Jag är medveten om att om jag
själv genomfört en sådan studie, hade jag kunnat göra lite djupare intervjuer med flera
av folkbibliotekets anställda bibliotekarier och kunnat studera biblioteksverksamheten
lite närmre. Om jag även hade intervjuat några av de fem huvudbibliotekens unga an-
vändare, hade deras utsagor kunnat ställas mot bibliotekariernas. Jag är medveten om att
ungdomarnas bild hade kunnat ge en mer sammansatt bild av de hela. För min studie har
jag, som tidigare nämnts, dock varit mer intresserad av att intervjua bibliotekarier och
utgå ifrån deras utsagor samt studera och få en bild av några olika folkbiblioteks
ungdomsverksamhet.
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Då jag åkte till Druvhem för att intervjua Doris, trodde jag att huvudbiblioteket var
färdigställt. Det är uppenbart att jag inte tagit in tillräckligt med information, då detta
inte visade sig stämma. Eftersom jag hade åkt en längre sträcka för att komma till
Druvhem och Doris hade avsatt tid för mitt besök, bestämde jag mig för att genomföra
intervjun. Jag tyckte att intervjun med Doris gav intressanta synpunkter om ungdoms-
verksamhet på folkbibliotek. Doris synpunkter skilde sig även en del från de övriga in-
tervjuade bibliotekariernas. Jag bestämde mig därför för att använda mig av intervjun
och låta Druvhems huvudbibliotek ingå min studie. Doris synsätt och kunskaper kring
ungdomar går likväl att diskutera. Däremot kan jag inte visa på hur hennes synsätt och
kunskaper visar sig i någon pågående ungdomsverksamhet. Istället får jag försöka visa
på hur hennes synsätt och kunskaper visar sig i den planerade ungdomsverksamheten.
Jag är medveten om att ett färdigställt folkbibliotek och en pågående ungdomsverksam-
het hade gett en tydligare helhetsbild att föra en diskussion kring.

Tidsbegränsningen under intervjuerna gjorde att jag fick inrikta mig på några av folk-
bibliotekens medier. Jag valde då, som jag tidigare nämnt, att lägga ner större tid på att
fråga bibliotekarierna om utbudet av litteratur och datorer. Jag är medveten om att film
och musik är viktiga medier för ungdomar. För min studie hade det varit intressant att
veta hur bibliotekarierna tänkte kring detta utbud och vad som styr deras inköp. Efter-
som jag ej heller har intervjuat några av deras unga användare, kan jag heller inte disku-
tera kring om de fem huvudbibliotekens utbud av film och musik var i deras smak.

6.1 Synen på ungdomarna

Det har i tidigare studier påpekats att en negativ inställning och ett ointresse för ungdo-
mar och deras kultur, kan leda till att ungdomars behov och intressen inte tas på lika
stort allvar av bibliotekarien i dennes arbete (Dahlström 2000, s. 65; Hedemark &
Hedman 2002, s. 50f.). Hur såg de fem intervjuade bibliotekarierna på användargruppen
ungdomar på folkbiblioteket? Hur såg bibliotekarierna på sin yrkesroll i relation till
ungdomarna? Hur visar sig bibliotekariernas synsätt i arbetsmetoderna och i utform-
ningen av ungdomsverksamheten?

6.1.1 Inköp av ungdomslitteratur

Vid en genomgång av intervjuresultaten anser jag att det framgår att bibliotekarierna
hade en positiv grundinställning till användargruppen ungdomar på folkbiblioteket. Att
denna positiva grundinställning ibland dock fick ge vika för en något mindre entusias-
tisk, kommer att behandlas i kapitel 6.1.6. Den positiva inställningen märks inte minst
då samtliga bibliotekarier uppger att de i möjligaste mån försökte besvara ungdomars
egna önskemål rörande litteratur och detta oftast så snabbt som möjligt. Ziehe menar att
det blivit allt viktigare för dagens ungdomar att känna sig sedda av andra (1993, s. 155)
och att kunna utveckla sina behov på fritiden (ibid, s. 45). De intervjuade bibliotekari-
erna poängterade likaså, att genom att köpa in den litteratur som ungdomarna själva
önskade, visade de att de lyssnade på ungdomarna och att de kunde ha inflytande på
folkbibliotekets utbud.

I Spejares studie uppgavs inköpsrutinerna och den negativa inställningen till viss ung-
domslitteratur vara hämmande för ungdomsverksamheten (1998, s. 39) och biblioteka-
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rier som vågade gå utanför de traditionella inköpskanalerna efterlystes av Jonasson
(1995, s. 41). Några sådana hinder tycker jag mig inte se bland de intervjuade bibliote-
karierna. Utifrån intervjuresultaten och det intryck som jag har fått av utbudet av littera-
tur på de fyra ungdomshörnorna/avdelningarna, finner jag att bibliotekarierna gjorde en
relevant avvägning vid dessa inköp. Druvhems huvudbibliotek var ännu inte färdigställt
vid intervjutillfället. Jag har därför inte kunnat ta intryck av deras utbud.

Erik var en av dem som menade att efterfrågan oftast gick före böckernas litterära kvali-
tet. Många av de intervjuade bibliotekarierna hade även kunskaper om och använde sig
av olika slags inköpskanaler. Detta för att få in litteratur utanför det ordinarie utbudet
och för att det skulle gå så snabbt som möjligt. Att kunna erbjuda boken direkt till ung-
domarna, ansågs även vara en nödvändighet av flera av informanterna i Spejares studie.
Ungdomar är så trendkänsliga, menade hennes informanter (Spejare 1998, s. 39).

I Hollström-Flis studie framkom det att en del av de intervjuade ungdomarna inte visste
om att de kunde lämna inköpsförslag till folkbiblioteket. De ungdomar som visste att de
kunde lämna inköpsförslag, påpekade att det oftast var svårt att veta till vem eller vart
de skulle vända sig med dessa (Hollström-Flis 2001, s. 56). Förutom att de intervjuade
bibliotekarierna tog emot ungdomars inköpsförslag ute på avdelningen, arbetade de
även med förslagslådor. Förslagslådorna fanns antingen i biblioteksbyggnaden eller på
bibliotekets hemsida. I intervjuresultaten framkommer det att några av bibliotekarierna
var medvetna om att dessa initiativ ändå inte alltid var tillräckliga för att få in ungdo-
mars förslag. På Björkbyns huvudbibliotek fanns förslagslådan på en hemsida som
vände sig till både barn och ungdomar. Britta menade dock att hemsidans layout såg
alltför barnslig ut för att ungdomar skulle kunna tilltalas av den. Britta föreslog istället
en egen hemsida för ungdomar eller en förslagslåda ute på barn- och ungdomsavdel-
ningen. Detta skulle nog ge fler synpunkter och förslag från ungdomarnas sida, menade
hon. Även Doris menade att det kunde göras mer för att få in ungdomars inköpsförslag.
Doris ansåg att de på hennes arbetsplats helt enkelt kunde bli mycket bättre på att be-
rätta om denna möjlighet för ungdomarna.

6.1.2 Folkbibliotekets uppgift

Spejare ansåg att bibliotekariernas synpunkter om bibliotekets roll, påverkade deras sätt
att arbeta med ungdomar (1998, s. 49). Vad ansåg de fem intervjuade bibliotekarierna
vara folkbibliotekets viktigaste uppgift för ungdomarna? Vilken ungdomsverksamhet
arbetade de med? Anna tyckte att ungdomar skulle erbjudas en god grund i litteratur på
folkbiblioteket. Tanken med Askdalens ungdomshörna var också att den skulle ha med
läsning att göra. Askdalens huvudbiblioteks ungdomsverksamhet var även inriktad på
läsfrämjande åtgärder, såsom pocketläsning på loven och utåtriktad verksamhet i sko-
lorna. Britta tyckte att folkbibliotekets främsta uppgift för ungdomar var att ”visa dem
in i litteraturen”. Björkbyns huvudbiblioteks ungdomsverksamhet var även inriktad på
läs- och skrivfrämjande åtgärder, såsom skrivarverkstad och projektet Unga bokpratare.
De ville även att ungdomar skulle upptäcka huvudbiblioteket som en plats för deras
egna utställningar och arrangemang. För att främja detta skulle en kulturfestival för
ungdomar anordnas på huvudbiblioteket.

Carina ansåg att läsfrämjande arbete var folkbibliotekets främsta uppgift för ungdomar
och därför skulle folkbiblioteket presentera böcker som intresserade dem. Cederås hu-
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vudbiblioteks ungdomsverksamhet bestod också av läs- och skrivfrämjande åtgärder,
såsom bokprat, skrivarverkstad och poesiarrangemang. De erbjöd även annan ungdoms-
verksamhet på huvudbibliotek, som exempelvis information från syokonsulenter.
Tanken med ungdomsavdelningen var även att ungdomar skulle ges möjlighet till att
ställa ut sina egna utställningar där. Erik tyckte att folkbibliotekets primära uppgift för
ungdomar var att tillhandahålla dem litteratur. Ungdomsverksamheten var inriktad på
läsfrämjande åtgärder, såsom sommarboken och utåtriktad verksamhet i skolorna. Enha-
gens huvudbibliotek erbjöd även musikavlyssning och teaterföreställningar för ungdo-
mar.

Doris berättade att tanken bakom det nya huvudbiblioteket var att det skulle bli en mö-
tesplats för alla grupper och att användarna skulle kunna ta del av olika
”kulturupplevelser”. Druvhems huvudbibliotek ville erbjuda ungdomar något utöver
böcker, som exempelvis videofilm, musikcd:s och musikavlyssning. De ville även att
ungdomar skulle ges möjlighet till egna utställningar och framträdanden på huvudbib-
lioteket. Detta synsätt påminner om det som framkom bland några av bibliotekarierna i
Spejare studie. Dessa talade om folkbiblioteket som ett ”lustrum” (ibid, s. 50). De läs-
främjande åtgärder som Druvhems huvudbibliotek arbetade med var utåtriktad verk-
samhet i skolorna samt sommarboken.

6.1.3 Intresse för ungdomar och deras kultur

Bibliotekarierna ansåg att det var viktigt att de i sin yrkesroll ställde sig intresserade och
öppna gentemot ungdomarna och deras behov. De menade även att det var viktigt att
bemöta ungdomarna på ett respektfullt sätt. Detta är åsikter som även framkom bland
informanterna i Spejares studie (1998, s. 41). Samtliga intervjuade bibliotekarier sade
sig även trivas med sitt yrke och de tyckte alla att det var roligt att arbeta med ungdo-
mar. Nedan följer några exempel på hur jag anser att bibliotekariernas synsätt visar sig.

Annas beskrivning av hur hon ville hjälpa och få ungdomarna engagerade i sina skolar-
beten, tycker jag visar på att hon har ett intresse för ungdomar och deras behov. Likaså
berättade både Anna och Erik om hur relationen och arbetet med ungdomarna gav dem
själva något positivt tillbaka. Detta tycker jag visar på att de båda bibliotekarierna tyckte
att det var roligt att arbeta med ungdomar. Bibliotekarier som intresserar sig för och har
kunskaper om dagens ungdomskulturer, efterfrågades av Jonasson (1995, s. 40f.). Jag
tycker att intresset för ungdomar och ungdomskultur syns hos Britta, Doris och Erik, när
de påpekar hur viktigt det är att vara påläst på och tycka om ungdomslitteraturen. De
nämnde även detta som en av de främsta egenskaperna för att arbeta med ungdomar på
ett folkbibliotek.

Intresset för ungdomar och deras kultur blir även mycket tydligt i intervjun med Carina.
Hon poängterade själv hur viktigt det var att hålla sig uppdaterad om ungdomskulturen
för att kunna erbjuda ungdomarna ett intressant utbud på folkbiblioteket. Initiativen till
att erbjuda demos och fanzines samt att bjuda in hiphopartisten Petter och att ha Poetry
Slam på programmet, tycker jag också visar på just detta. Likaså visar initiativet med
syokonsulentinformation för ungdomar, på kunskaper om ungdomars behov. Jonasson
skriver att; ”Det enklaste sättet att få en bild av ett biblioteks ambitioner och kontakt
med sin omvärld är att titta på tidskriftsavdelningen.” (ibid, s. 41). Jag anser att Carinas
intresse för ungdomar och deras kultur blir mycket tydlig på ungdomsavdelningens tid-
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skriftshylla. Utbudet var stort och innehållsrikt med många olika slags teman. Engelska
tidskrifter om musik och subkulturer, som efterlystes av Jonasson (2000, s. 25), fanns
också här.

De intervjuade bibliotekarierna påpekade hur viktigt det var att bemöta ungdomarna på
ett respektfullt sätt. Jag tycker att detta uttalande syns väl i Annas beskrivning av hur
viktigt det är att hon som bibliotekarie tar den enskilde unga individen och dennes frå-
gor och intressen på allvar. Vikten av ett respektfullt bemötande syns även då Erik be-
rättar om vad han anser vara viktigt i arbetet som barn- och ungdomsbibliotekarie. Utan
ungdomarnas förtroende fungerar inte hans arbete, menar Erik. Han påpekar även att
bibliotekarien måste ha en ”hög tröskel” då denne har med ungdomar att göra. Det går
inte att bli ”förbannad” för fort, menar Erik.

6.1.4 Begreppet ungdom

Begreppet ungdom är som sagt ett mycket vitt begrepp. Ungdom är både en fysiologisk
utvecklingsfas samt en psykologisk livsfas. Ungdom är likaså en social kategori, liksom
det är något kulturellt bestämt (Fornäs 1994, s. 19). Begreppet ungdom sägs heller inte
kunna avgränsas till vissa åldrar. En individ kan under en tidsperiod betrakta sig själv,
eller betraktas av omgivningen, såsom ungdom beroende på hur de väljer att leva sina
liv (Lalander & Johansson 2002, s. 17). Samhällsutvecklingen har även medfört att
ungdomar har tillgång till ”samma värld” som de vuxna. Detta innebär en tidigare mog-
nad, men även att ungdomar förlorat ett slags skyddsnät (Ziehe 1993, s. 154). Olika
slags samverkande faktorer sägs även ha medfört att människor lever som ungdomar
under en längre tid i livet (Nilsson 1998, s. 9). Hur definierade de intervjuade bibliote-
karierna begreppet ungdom? Hur visade sig deras definition i ungdomsverksamheten?

Fyra av bibliotekarierna definierade ungdomar såsom de som börjat på högstadiet och
avslutat gymnasiet, vilket blir från ca 13-19 år. Deras definition av ungdomar gällde
dock endast i arbetet på folkbiblioteket och var alltså inte någon allmänt syftande de-
finition. På de huvudbibliotek där dessa bibliotekarier arbetade, vände sig också ung-
domshörnorna/avdelningarna till denna åldersgrupp. Cederås huvudbibliotek hade där-
emot valt att arbeta med en ungdomsavdelning för dem upp till 25 år. Ungdomsavdel-
ningen sades vända sig till ungdomar, eller unga vuxna. Meningen med den ungdoms-
avdelningen var att övergången från barnbiblioteket till vuxenbiblioteket skulle bli lite
smidigare för ungdomarna, berättade Carina. Utbudet på ungdomsavdelningen bestod
både av ungdoms- och vuxenlitteratur. Både på Björkbyns och Druvhems huvudbiblio-
tek arbetade de även med så kallade Unga vuxna-hyllor. Britta berättade själv att tanken
med deras Unga vuxna-hylla var att den skulle befinna sig i gränslandet mellan barn-
och ungdomsböckerna och vuxenböckerna.

Vad som har påverkat Cederås huvudbibliotek till att ha en högre åldersgräns på sin
ungdomsavdelning, har jag tyvärr inte tillräckligt med information för att kunna utreda
vid detta tillfället. Jag har heller inte tillräckligt med information för att kunna utreda
vad som ligger bakom initiativen till Unga vuxna-hyllor. Det går endast att spekulera
kring några möjliga bakomliggande faktorer. En är utvecklingen mot en längre ung-
domstid (ibid, s. 9). Utifrån Carinas beskrivningar av ungdomsgruppen i Cederås, tycker
jag att det blir tydligt att utvecklingen mot en längre ungdomstid gör sig märkbar här.
Detta kan möjligtvis även ha påverkat huvudbiblioteket. En annan bakomliggande fak-
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tor kan vara Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för unga vuxnas användning av
bibliotek. Denna grupp arbetar för att ”biblioteken ska göras lättillgängliga och intres-
seområden som specialanpassad information, omvärldsorientering, tankar i tiden, krea-
tivitet och skönlitteratur ska anpassas till unga vuxna” (Svensk Biblioteksförening 2003).

I BBL:s andra nummer från år 1995 går det att läsa om några folkbibliotek som satsar på
de unga vuxna. Ett av dem är Eskilstuna stadsbibliotek som startade Unginfo för dem
mellan 15-25 år. Deras modell sägs även ha spridit sig över landets folkbibliotek
(Nilsson 1995, s. 50f.). Gävle stadsbibliotek är ett annat bibliotek som satsar på de unga
vuxna. Denna grupp har fått en egen hörna på stadsbiblioteket med ett anpassat littera-
turutbud. Avdelningen är ”tänkt att fungera som en sluss till vuxensidan från barn- och
ungdomsbiblioteket” (Svensk Biblioteksförening 2003). Jag tycker att man kan se dessa
satsningar på unga vuxna såsom en trend inom biblioteksvärlden. Denna trend ser jag
också som en möjlig bakomliggande faktor till Cederås högre åldersgräns samt till
Björkbyns och Druvhems Unga vuxna-hyllor.

6.1.5 Ungdomar i grupp

I Hedemarks och Hedmans studie framkom det att några av de ord som associerades till
ungdomar i tidskriftsartiklar var ”för många” samt ”tar upp för mycket plats” (2002, s.
26). Bland några av informanterna i Spejares studie upplevdes det även som jobbigt om
ungdomar kom i grupp till biblioteket (1998, s. 42). Jag tycker mig se att även några av
de intervjuade bibliotekarierna, Anna, Carina och Erik, såg ett problem i att ungdomar
kom i grupp till deras arbetsplatser. Exempelvis menade Carina att både hon och hennes
arbetskamrater ibland kunde uppfatta detta som störande. Britta och Doris, som inte
uppgav detta som ett problem, sade sig heller inte möta speciellt mycket ungdomar i
grupp.

Hedemark och Hedman menade att kategoriseringen av användargruppen ungdomar
kunde få konsekvenser i bibliotekspraktiken. Det kunde påverka förväntningarna på
ungdomars biblioteksbesök och därmed även hur de blev bemötta (Hedemark & Hed-
man 2002, s. 50). Anna och Erik beskriver båda väl hur de försöker bemöta ungdomar
som kommer i grupp. Anna menade att det underlättade att vara tydlig och rak mot
ungdomarna. Detta eftersom det inte gick att föra några längre diskussioner med dem
när de kom i grupp. De pratade mer med varandra än till henne, menade hon, och allt
skulle gå snabbt. När ungdomar kom ensamma var det mycket lättare att föra referens-
frågorna lite längre, menade Anna. Liksom en av informanterna i Spejares studie (1998,
s. 43), menade Erik att han försökte betrakta och prata till ungdomar som individer, och
inte som en grupp. ”Annars kommer man ingenstans”, menade han. Erik påpekade hur
viktigt det var att ha denna grundinställning klar för sig i arbetet med ungdomar, även
om det inte var enkelt.

6.1.6 Erfarenheter kan påverka synsätt

Genom intervjuresultaten tycker jag mig se att bibliotekariernas inställning och synsätt
till viss del var beroende av vilka erfarenheter som bibliotekarierna hade av ungdomar
på respektive folkbibliotek. Jag tycker mig även se att erfarenheterna påverkade en del
av ungdomsutbudet på folkbiblioteken. Hur bibliotekariernas erfarenheter såg ut, verkar
utifrån intervjuerna, bero en hel del på stadens prägel, ungdomsutbud och invånarnas
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sociala situation. Bakgrunds- och kontextfaktorer har som Nilsson skriver, fortfarande
stor betydelse för ungdomars livsvillkor och val av fritidsvanor (1994, s. 26).

Tyvärr hade både Anna och Erik erfarenheter av störiga ungdomsgäng på sina arbets-
platser. Båda trodde att förklaringen låg i att de ungdomarna saknade någon plats att
vara på i staden. Eftersom ungdomar i större utsträckning är hänvisade till det offentliga
rummet för sina aktiviteter, kan detta leda till ett problem, menar Lieberg (1992, s. 95).
Ungdomar kan ”invadera” en offentlig plats och därmed stänga ute och besvära andra
personer som vill bevista platsen (ibid, s. 127). Lieberg menar även att offentliga platser
kan bli ”tvingande” för ungdomar, då de saknar andra platser att vara på (ibid, s. 204).
Likaså menar Ziehe att en potentiering av tillvaron, alltså ett spännings- och gränssö-
kande beteende, kan vara ett sätt för ungdomar att bearbeta en händelselös tillvaro
(1993, s. 158f.).

Utifrån intervjuerna med Anna och Erik, verkar det som att huvudbiblioteken just blivit
”tvingande” platser för en del av ungdomarna i Askdalen och Enhagen. Detta kan i sin
tur ha lett till ett gränssökande beteende och de allvarliga problem som beskrevs av
Anna och Erik. De störiga ungdomsgängen sägs troligen även ha medfört att andra ung-
domar inte besökte Askdalens huvudbibliotek i så stor utsträckning. Om en bibliotekarie
kan ses som en auktoritet, kan det i bibliotekariernas beskrivningar även synas ten-
denser till en bristande respekt för dessa ifrån ungdomarnas sida. Detta menade Ziehe
var en utvecklingstendens i vår nutida samhällssituation (1986, s. 16).

Anna och Erik ställde sig båda mycket förstående till varför det kunde uppstå sådana här
situationer, vilket jag tycker visar på goda insikter i ungdomars situation och agerande.
Efter att ha tagit del av de båda bibliotekariernas beskrivningar, framstår det för mig
som att problemen nog varit allra allvarligast på Askhagens huvudbibliotek. Jag tycker
mig även se att de negativa erfarenheterna har medfört att Annas positiva
grundinställning till ungdomar påverkats. Dahlström menar att graden av entusiasm
gentemot ungdomar, till stor del avgör om folkbiblioteken har någon ungdomsverksam-
het eller inte (2000, s. 68). Detta tycker jag blir ganska tydligt i intervjun med Anna, då
hennes positiva grundinställning emellanåt verkar ha fått ge vika för en något mindre
entusiastisk. De allvarliga problemen hade exempelvis lett till att Askdalens huvudbib-
liotek väntade med att gå ut med något mer ungdomsprogram samt att den förstörda
soffan i ungdomshörnan inte ersatts med en ny.

Bibliotekariernas olika synsätt och erfarenheter kunde även visa sig i utformningen av
ungdomshörnan/avdelningen. Jag tycker att detta syns väl när jag ser på hur Anna och
Carina diskuterar kring hur stor överblick bibliotekspersonalen ska ha över ungdo-
marna. Anna berättade att soffan vid Cd-anläggningen förut hade haft höga träryggar.
För att öka personalens överblick, hade de dock valt att ta bort de höga ryggarna. Detta
berodde på att det förekommit problem med skadegörelse och nedskräpning. Carina,
som inte upplevt några allvarligare problem på sin arbetsplats, berättade däremot att
själva tanken med ungdomsavdelningen var att ungdomarna skulle få lov att vara i fred
där. Därför skulle där inte finnas så mycket personal, då ungdomarna inte skulle känna
sig ”övervakade” där.
I likhet med Dahlström tycker jag mig se tendenser till en negativ inställning till dem
som inte beter sig som traditionella biblioteksanvändare (ibid, s. 63). I likhet med Spe-
jare ser jag även att bibliotekarierna upplever det som ett problem, då ungdomar bryter
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mot en institutions indirekta regler (1998, s. 52). I intervjuresultaten framkommer det att
ungdomars användning av folkbibliotekets datorer och Internetutbud, kunde vara något
som bibliotekarierna såg som ett problem. Problemen bestod oftast i att ungdomarna
inte använde detta utbud såsom bibliotekarierna hade tänkt sig. Detta framkom även
som ett problem i Hedemarks och Hedmans studie (2002, s. 26). Bland de intervjuade
bibliotekarierna sågs det även som ett problem om det var för många ungdomar som satt
vid en dator samtidigt. Detta framkom även som ett problem i Spejares studie (1998, s.
44).

På de huvudbibliotek där de upplevt ovanstående problem, hade de valt att skära ner på
utbudet av datorer och Internet i ungdomshörnan/avdelningen. På Askdalens huvudbib-
liotek hade de valt att spärra Lunarstorm på datorerna i ungdomshörnan. På Enhagens
huvudbibliotek hade de skurit ner antalet Internet-datorer i ungdomshörnan till en. Ce-
derås huvudbibliotek hade valt att ta bort datorn från sin ungdomsavdelning. För att tala
med Lieberg, är nog denna nedskärning ett sätt för bibliotekspersonalen att ”utöva sin
formella makt” gentemot ungdomarna och deras beteende (1992, s. 127).

6.2 Kunskaper om ungdomarna

Dagens ungdomar har kommit att ställa större krav på att själva få utveckla sina behov
på fritiden (Ziehe 1993, s. 45). Hollström-Flis menar att referensgrupper kan vara till
hjälp för folkbiblioteken att möta ungdomars behov (2001, s. 75). Vilka informations-
källor använde sig de intervjuade bibliotekarierna av för att få in information om ung-
domar? Hur såg de på ungdomars delaktighet och lät de ungdomarna vara delaktiga el-
ler ha inflytande på något sätt?

6.2.1 Informationskällor

I detta kapitel kommer jag att ta upp de informationskällor som de intervjuade bibliote-
karierna använde sig av för att få in information om ungdomar. Samtliga intervjuade
bibliotekarier arbetade med att ta in ungdomars egna inköpsförslag. Denna informa-
tionskälla diskuterades i kapitel 6.1.1, och kommer inte att tas upp nedan.

För att få information om ungdomar brukade Anna tala med sina barn. Anna trodde att
det var bra att ha egna barn i det här yrket, då det gjorde det lite lättare att ”hänga med”.
Hon brukade även prata med de ungdomar som kom till huvudbiblioteket för att skaffa
sig information och skapa en slags relation till dem. I Askdalens kommun arbetade de
också med centrala nätverksgrupper för att få information om olika områden. Annas
användning av dessa informationskällor tycker jag blir tydliga, då hon hade goda insik-
ter i ungdomars utvecklingsfaser samt kunskaper om den stad som hon arbetade i. Britta
uttrycker inte några direkta informationskällor som hon använder sig av. Hon nämner
dock att det är viktigt att vara påläst på ungdomslitteraturen och att själv komma ihåg
hur det var att vara ung.

Carina påpekade vikten av att hålla sig uppdaterad om ungdomar och vad som intresse-
rar dem. Carina försökte därför prata med ungdomarna på huvudbiblioteket. Hon läste
även tidskriftsartiklar, såg på ungdomsprogram på TV och såg på, samt pratade med
sina barn. Carinas kunskaper om ungdomar och deras kultur blev mycket tydlig i ung-
domsutbudet på Cederås huvudbibliotek. På Druvhems huvudbibliotek hade de utfört
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två enkäter bland stadens ungdomar. Enkätresultaten låg till grund för det ungdomsut-
bud som Druvhems huvudbibliotek skulle satsa på. Bibliotekspersonalen hade även
skaffat sig information från andra folkbibliotek. För att kunna köpa in ett aktuellt utbud
inom videofilm och musikcd:s, försökte bibliotekspersonalen få tips från sina barn.
Andra informationskällor var Barnens ombud, skolbiblioteken, Unga kulturgruppen och
Socialförvaltningens ungdomsgrupp. Dessa källor sades ge bra information om stadens
ungdomar. Kunskaper om de lokala behoven bland ungdomarna, präglade en stor del av
Druvhems framtida planer för ungdomsverksamheten.

Erik hade efter tjugofem års arbete i Enhagens kommun byggt upp ett nätverk av lärare
och personal på olika förvaltningar som gav honom bra information om upptagnings-
områdets ungdomar. Andra informationskällor var personalen på Ungdomens hus, Kul-
turskolan och skolbiblioteken. Han tog även emot information från de ungdomar som
besökte huvudbiblioteket. Jag tycker att Eriks långa yrkeserfarenhet och lokala känne-
dom visar sig väl, exempelvis i hans beskrivningar av hur han försöker bemöta ungdo-
marna.

6.2.2 Ungdomars inflytande och delaktighet

Samtliga intervjuade bibliotekarier arbetade med ungdomars inflytande när det gällde
litteraturinköp. Denna form av inflytande diskuterades i kapitel 6.1.1, och kommer, som
jag tidigare nämnt, inte att tas upp nedan.

Någon referensgrupp för ungdomar fanns i dagsläget inte på något av de undersökta
folkbiblioteken. Askdalens och Cederås huvudbibliotek hade båda tidigare arbetat med
en referensgrupp för ungdomar. Syftet med Askdalens ungdomshörna hade varit att ut-
formningen och utbudet skulle styras utifrån ungdomars önskemål, berättade Anna. Jag
tycker att dessa planer visar på att det funnits intresse för ungdomars delaktighet från
Annas sida. Det hade dock inte blivit någonting av de planerna. Enligt Anna berodde
detta på bristande engagemang från ungdomarnas sida. Carina ansåg att ungdomars
egna inflytande var mycket viktigt. Carina arbetade likaså med att söka samarbetspart-
ners bland ungdomarna för poesiarrangemangen. Hon hade även kontakt med en gym-
nasieklass för att med deras hjälp försöka förändra utseendet på ungdomsavdelningen.
Carina menade dock att det krävdes en hel del tid för att kunna arbeta med ungdomars
inflytande.

Britta trodde att ungdomsprogrammen skulle bygga på ungdomars egna engagemang,
istället för att de skulle serveras någonting färdigt. Genom projektet Unga bokpratare
tycker jag att det blir tydligt att Björkbyns huvudbibliotek tar till vara ungdomars enga-
gemang. På Björkbyns huvudbibliotek skulle de också anordna en kulturfestival till-
sammans med ungdomar. Doris sade att ungdomars egen delaktighet var något som hon
absolut trodde på. Druvhems huvudbibliotek planerade också att starta en referensgrupp
för ungdomar framöver. Den skulle ha till uppgift att arbeta med programverksamhet
och förslag till mediainköp.

Det är tydligt att de intervjuade bibliotekarierna ser det som viktigt med kunskaper om
ungdomar. För att nå detta använder de sig av olika slags informationskällor. Vissa in-
formationskällor gav dem kunskaper om upptagningsområdets ungdomar och de lokala
behoven, andra informationskällor höll dem uppdaterade om ungdomar och ungdoms-
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kulturen. Flera av de intervjuade bibliotekarierna uppgav att de trodde på att ta tillvara
ungdomars inflytande och engagemang. Det är dock tydligt att det kan finnas svårighe-
ter med att arbeta med detta. Här, liksom i Hollström-Flis studie (2001, s. 39-44), upp-
gavs det vara tidskrävande och det fanns även problem med att engagera ungdomar.

6.3 Ungdomsverksamhet

För en lyckad ungdomsverksamhet på folkbiblioteket behövs det kunskaper om ungdo-
mar och deras behov och intressen, menar Hollström-Flis (2001, s. 75). Hur visade sig
de fem intervjuade bibliotekariernas kunskaper om ungdomar och deras villkor, behov
och intressen, i arbetsmetoderna och i utformningen av ungdomsverksamheten?

6.3.1 Ungdomsavdelning eller inte

Fyra av de undersökta huvudbiblioteken, Askdalen, Björkbyn, Cederås och Enhagen,
arbetade med någon form av ungdomshörna/avdelning. Druvhems huvudbibliotek hade
däremot bestämt sig för att inte bygga upp någon ungdomsavdelning i sin nya biblio-
teksbyggnad. Ungdomsavdelningarnas vara eller icke vara har diskuterats flitigt genom
åren. Nedan följer några exempel på studier som visar på att ungdomar vill ha ung-
domsavdelningar. Hardeborn och Sjöberg intervjuade år 1988 ett fyrtiotal ungdomar
mellan 13 och 24 år för att få in deras åsikter om bibliotek. Genom intervjuerna fram-
kom det att ungdomarna kände sig för stora för barnavdelningen och för små för vuxen-
avdelningen. Speciella ungdomsavdelningar på folkbiblioteken stod därför högt på deras
önskelista (Hardeborn & Sjöberg 1989, s. 3f.). Även lite nyare studier visar att ung-
domsavdelningar efterfrågas av många ungdomar. I Åbergs studie framkom det att en
ungdomsavdelning skulle få ungdomar att känna sig ”mer hemma” på biblioteket och att
det behövdes en plats som var deras egen. Ungdomsavdelningen kanske även kunde
vara ett alternativ till fritidsgården, menade en ung tjej (Åberg 2000, s. 35).

Ziehe menar att dagens ungdomar använder sig av ”sökande rörelser” för att kunna be-
arbeta ”den allmänna kulturella moderniseringen” (1993, s. 155). En av dessa rörelser är
”subjektivering”, en term som kan förklaras som ett behov av självuttryck (ibid, s. 155).
Ziehe menar även att dagens ungdomar har börjat ställa olika krav på sitt samhälle. Ett
av dessa krav är ”krav på likaberättigande”. Detta kan innebära att ungdomar ställer
krav på att kunna bevista sociala rum som befrämjar hjälp emellan människor och för
individen (ibid, s. 45). Jag kan i likhet med Rydsjö se kopplingar emellan ungdomars
önskemål om egen avdelning och Ziehes teori om ungdomars behov av självuttryck
(1994, s. 125). Jag tycker även att ungdomshörnor/avdelningar kan ses såsom ett svar på
ungdomars krav på likaberättigande och på att kunna bevista sociala rum (Ziehe 1993, s.
45).

Både Britta och Carina välkomnade ungdomarna att vara i hela huvudbiblioteket och
Erik såg det som positivt med möten mellan ungdomar och vuxna. Likväl påpekade
bibliotekarierna vikten av att ungdomarna hade en egen hörna eller avdelning på folk-
biblioteket. Anna menade att ungdomshörnan skulle vara som en introduktion till resten
av huvudbiblioteket. Britta och Erik menade att ungdomarna behövde en plats på hu-
vudbiblioteket där de hade möjlighet att sitta och prata med varandra. Britta menade att
det i staden Björkbyn fanns brist på andra platser som var gratis för ungdomar att vistas
på. Britta menade även att hon trodde att ungdomarna ville ha det lite mysigt på folk-
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biblioteket och att ungdomshörnan då kunde vara en bra plats för dem. Carina trodde
det var bra att huvudbiblioteket visade ungdomarna att de erbjöd dem en egen avdel-
ning. Tanken bakom Cederås ungdomsavdelning var att den skulle underlätta över-
gången från barnbiblioteket till vuxenbiblioteket för ungdomarnas del. De skulle även
ges möjligheter till att kunna exponera sig med sina egna utställningar där. Detta svarar
även väl mot ungdomars behov av att uttrycka sig själva (ibid, s. 155f.).

Jag har inte intervjuat några av de fem huvudbibliotekens unga användare och kan där-
för inte visa på att just dessa efterfrågar en ungdomsavdelning på sitt huvudbibliotek.
Jag har bara bibliotekariernas beskrivningar att utgå från, men dessa visar i alla fall att
ungdomshörnorna/avdelningarna i stort sett var lyckade initiativ. Jag tycker även att de
fyra bibliotekariernas argument för en ungdomshörna/avdelning, väl motsvarar de be-
hov och önskemål som framkom bland ungdomarna i Hardeborns och Sjöbergs (1989,
s. 4f) samt Åbergs (2000, s. 35) studier. Brittas, Eriks och kanske framför allt Carinas
argument och tankar bakom ungdomsavdelningen, motsvarar även de behov och krav
som ställdes upp av Ziehe (1993, s. 45, 155f.).

Det finns även studier som visar att ungdomar inte efterfrågar ungdomsavdelningar på
folkbiblioteket. Bodén och Emanuelsson intervjuade år 1996 sjuttio ungdomar mellan
16 och 20 år för att få in deras åsikter om bibliotek. Genom intervjuerna framkom det
att dessa ungdomar inte hade något uttalat behov av någon ungdomsavdelning. Bodén
och Emanuelsson spekulerade i vad detta kunde bero på. Bibliotekslokalernas öppnare
planlösning sågs som en möjlig orsak. Ett annat förslag var att utbudet av film, musik
och dataterminaler hade gett ungdomar större utrymme på biblioteken. Författarna
trodde också att det kunde bero på att dagens ungdomar läser mer vuxenlitteratur än ti-
digare (Bodén & Emanuelsson 1997, s. 61-63). Ungdomar läser gärna och mycket
vuxen skönlitteratur. Det visade Hiort-Lorenzen i sin studie (1989, s. 123f.) och det be-
kräftas i kulturstatistiken (Kulturbarometern i detalj 1997, s. 19-24).

På Druvhems huvudbibliotek hade de bestämt sig för att inte bygga upp någon speciell
ungdomsavdelning i sin nya biblioteksbyggnad. Tanken var istället att det som tilltalar
ungdomar skulle genomsyra hela verksamheten och finnas i alla delar av huvudbiblio-
teket. Bibliotekspersonalens tankar har stöd i den enkät som genomförts bland stadens
ungdomar. Denna visade att de inte efterfrågade någon ungdomsavdelning. Ungdo-
marna önskade sig hellre sköna sittplatser integrerade med resten av verksamheten, vil-
ket de också skulle få. En stor del av det utbud som tilltalade ungdomar skulle samlas
vid Torget. Här skulle det även finnas ett café att slå sig ner i, berättade Doris, då det
efterfrågades av Druvhems ungdomar. Önskemål om ett café framkommer även i tidi-
gare studier (Hardeborn & Sjöberg 1989, s. 4f.; Bodén & Emanuelsson 1997, s. 62).
Bibliotekspersonalen i Druvhem hade även fattat sitt beslut efter att tagit in information
från andra folkbibliotek som valt att arbeta med ungdomsavdelningar. Deras erfarenhe-
ter var att störiga ungdomsgäng kunde stänga ute andra från ungdomsavdelningen. Do-
ris tyckte själv att det kändes fel att skicka ungdomarna till barnavdelningen, då hon
visste att de lika gärna läste vuxen skönlitteratur.
Druvhems nya huvudbibliotek var tyvärr inte färdigställt vid intervjutillfället, vilket gör
att jag inte har kunnat se resultaten av deras planer. Detta hade självklart gett en djupare
inblick i huruvida deras arbetssätt fungerar för ungdomarna. Som nu är fallet, är det en-
dast planerna som kan diskuteras. Jag tycker att Druvhems huvudbiblioteks planer
känns väl underbyggda. Planerna kommer utifrån de kunskaper som de har fått in ge-
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nom enkät bland stadens ungdomar. Planerna bygger även på information från andra
folkbibliotek. Doris synpunkt visar även den på kunskaper och erfarenheter av ungdo-
mars läsvanor.

6.3.2 Ungdomarnas läsvanor

Både Anna och Erik menade att många ungdomar slutar läsa böcker under en tid i de
tidiga tonåren. Ungdomarna kom ofta tillbaka till folkbiblioteket när de blev lite äldre,
menade de. Erik tyckte heller inte att ungdomars avbrott i läsningen var något stort be-
kymmer. Liknande synpunkter har även framkommit bland bibliotekarier i tidigare stu-
dier (Åberg 2000, s. 42). Jag kan inte säga att de bägge bibliotekariernas uttalande om
ungdomars läsvanor är något som syns tydligt i deras arbete med ungdomar. Anna upp-
gav dock att en anledning till att de inte hade någon speciell ungdomsavdelning på Ask-
dalens huvudbibliotek, var att de inte mötte någon stor läsande ungdomsgrupp där.
Anna var införstådd med att efterfrågan kanske skulle bli större bland ungdomarna, om
också utbudet fanns där. Båda bibliotekarierna ville arbeta mer aktivt med ungdomar på
huvudbiblioteket, men ansåg att bristen på resurser låg i vägen för detta. Både Askda-
lens och Enhagens huvudbibliotek satsade istället på utåtriktad verksamhet i skolorna.
Det var deras sätt att försöka nå ungdomarna i upptagningsområdet. De arbetade även
med läsfrämjande åtgärder för ungdomar under skolloven. Jag anser att de bägge hu-
vudbiblioteken även har gjort andra försök till att främja läsningen bland ungdomarna.
Enhagens Fantasyhylla och utbudet i Askdalens ungdomshörna ser jag som sådana för-
sök och de kommer också att diskuteras längre fram.

Kulturstatistiken visar även att ungdomar läser mycket underhållnings- och facklittera-
tur samt tidskrifter (Kulturbarometern i detalj 1997, s. 19-24). Utifrån mina egna in-
tryck och utifrån Annas tankar om litteraturutbudet i Askdalens ungdomshörna, anser
jag att det utbudet väl svarar mot det som ungdomar vill läsa. Det samma kan sägas om
utbudet på Cederås huvudbiblioteks ungdomsavdelning. På de bägge huvudbiblioteken
fanns exempelvis en blandning av underhållningslitteratur, vuxen skönlitteratur och
facklitteratur som sägs locka ungdomar (Hiort-Lorenzen 1989, s. 124; ibid, s. 19-24;
Åberg 2000, s. 47).

Ungdomar sägs ha ett behov att kunna känna igen sig själv i de texter som de läser. Det
hjälper dem att se att de inte är ensamma (Åkerberg 1987 i Rydsjö 1994, s. 126). I Ask-
dalens ungdomshörna fanns facklitteratur som tog upp ämnen som sex och samlevnad
och missbruk i familjen. Anna menade att ungdomar hade ett behov av att läsa om dessa
ämnen. Hon berättade själv att det fanns en hel del missbruksproblem i kommunen.
Detta visar på god insikt i den förändringsfas som ungdomar går igenom och i de behov
som finns på orten. Jag tycker också att litteraturutbudet visar att Anna förankrat sina
kunskaper om ungdomars behov och läsvanor i sitt arbete. Jag ser det även som positivt
att samlingen är relativt liten. Ett flertal studier visar att ungdomar har svårt att hitta på
biblioteket (Hardeborn & Sjöberg 1989, s. 4; Bodén & Emanuelsson 1997, s. 61; Åberg
2000, s. 48). Jag kan tänka mig att en mindre samling underlättar att göra utbudet mer
överskådligt för ungdomarna.

Britta och Doris tyckte att det var svårt att hitta bra tidskrifter för ungdomarnas del. Jag
ser själv tidskriftsutbudet på Cederås ungdomsavdelning som ett bra exempel på vad
som kan göras för att vidga synen på tidskrifter för ungdomar. I kapitel 6.1.3 diskutera-
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des Cederås tidskriftsutbud för ungdomar och jag menade att den visade på ett intresse
för ungdomar och deras kultur. Jag tycker även att det stora och breda utbudet visar på
kunskaper om ungdomars intresse för tidskrifter (Kulturbarometern i detalj 1997, s. 19-
24). Här erbjöds också tidskriftstitlar som för det mesta återfinns på vuxenavdelningen
samt mycket musiktidskrifter. Just musiktidskrifter efterfrågas av många unga män
(Bodén & Emanuelsson 1997, s. 62). Om dagens ungdomskultur ska synas i folk-
bibliotekens tidskriftsavdelningar, måste den svenska utgivningen kompletteras med
engelskt material, menade Jonasson (1995, s. 41; 2000, s. 25). Jag instämmer med Jo-
nasson och menar att det engelskspråkiga utbudet av tidskrifter i Cederås ungdomsav-
delning visar på goda kunskaper om ungdomskulturen.

På Björkbyns huvudbibliotek hade de valt att samla all den litteratur som vänder sig till
ungdomar i närliggande bokhyllor. Utbudet bestod av ungdomslitteratur, Fantasy- och
Science fictionlitteratur för alla åldrar samt litteratur för unga vuxna. Initiativet till
Unga vuxna-hyllan diskuterades i kapitel 6.1.4. Även Enhagens huvudbibliotek hade
valt att samla all Fantasylitteratur intill ungdomslitteraturen. Detta var ett medvetet val,
menade både Britta och Erik. De menade att Fantasy var en genre som lockar många
unga läsare idag och att också unga Fantasyläsare läser de böcker som sägs vända sig
till äldre läsare. Även Doris menade att Fantasylitteraturen var populär bland ungdomar.
Därför hade de planer på att flytta ut Fantasyn till Torget, där de skulle försöka samla
det som lockade ungdomar.

Jag tycker att det är bra att Enhagens och Björkbyns huvudbibliotek har samlat all litte-
ratur som kan tilltala ungdomar på ett ställe. Planerna på Druvhems huvudbibliotek låter
även bra. Ett samlat ungdomsutbud underlättar säkert för ungdomarna att finna det de
söker. Britta, Erik och Doris påpekar hur viktigt det är att vara påläst på ungdomslit-
teraturen. Jag tycker även att bibliotekarierna visar på god insikt i ungdomars läsvanor,
då de lyfter fram Fantasylitteraturen. Jag har också fått en uppfattning om att den genren
läses av många ungdomar. Tidigare studier visar att det finns en stor grupp ungdomar
som söker läsupplevelser och berättelser, men att de har svårt att hitta sådana i bib-
lioteket (Rydsjö 2001, s. 11). Den moderna människan sägs även behöva nya myter för
att förstå sin tid och sitt liv (Åkerberg 1987 i Rydsjö 1994, s. 126). Rydsjö och
Åkerberg nämner inte Fantasylitteraturen, men jag tror att den genren kan svara på en
del av det som ungdomar söker i sina läsupplevelser.

Tidigare studier visar att ungdomar önskar sig en ökad exponering av böckernas framsi-
dor (Hardeborn & Sjöberg 1989, s. 4; Bodén & Emanuelsson 1997, s. 61f.) Under för-
ändringsarbetet på Frederikssunds bibliotek försökte de bl. a. ställa så många av böck-
erna som möjligt med framsidan utåt (Hiort-Lorenzen 1989, s. 127). Deras arbete gav
ett lyckat resultat och boklånen ökade bland ungdomarna (ibid, s.142). Jag tycker att
Cederås huvudbibliotek har lyckats bra med exponeringen av tidskrifterna. Det lockar
säkert till läsning bland ungdomarna om de direkt kan se vad som erbjuds. Jag tycker att
Erik visade en särskilt god insikt i hur viktigt det är med exponeringen av böckernas
framsidor. Han menade att det lockade till läsning och att böckerna annars lätt gömde
sig i hyllorna. Erik försökte också förankra dessa kunskaper i uppställningen av ung-
domslitteraturen, så långt utrymmet tillät. Ungdomar efterfrågar även fler skyltar i bok-
hyllorna samt spotlights (Bodén & Emanuelsson 1997, s. 62). Erik visade även på insikt
i att det är viktigt att göra bokhyllorna attraktiva för ungdomarna. Bokhyllorna ville han
göra vid med roliga skyltar, textilier och belysning, berättade han.
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6.3.3 Musik, film och datorer

Fler videofilmer samt fler och bättre musikcd:s efterfrågades av många pojkar i Bodéns
och Emanuelssons studie (1997, s. 62). Fyra av de undersökta huvudbiblioteken erbjöd
ett utbud av videofilm och musikcd:s. Druvhems huvudbibliotek hade planer på att köpa
in dessa medier. I ungdomsavdelningen på Cederås huvudbibliotek kunde ungdomarna
även lyssna på lokala demos. Film- och musikutbudet för ungdomar diskuterades som
sagt inte under intervjuerna med Anna, Britta, Carina och Erik. Jag kan därför inte föra
någon diskussion kring bibliotekariernas tankar och kunskaper kring detta utbud.

Musikavlyssning efterfrågades av många flickor i Bodéns och Emanuelsons studie (ibid,
s. 62). I intervjuerna framkom det att Askdalens och Enhagens huvudbibliotek erbjöd
musikavlyssning. Erik berättade att detta var mycket populärt vid ungdomars biblio-
teksbesök. Datoranvändning var också mycket populärt vid ungdomars biblioteksbesök,
menade samtliga intervjuade bibliotekarier, och då särskilt chat på Lunarstorm. Ned-
skärningar av detta utbud hade likväl förekommit på tre av huvudbiblioteken. Proble-
men med ungdomars datoranvändning och nedskärningen av datorer och Lunarstorm,
diskuterades i kapitel 6.1.6.

Utifrån enkätresultaten fick Druvhems huvudbibliotek reda på att ungdomarna önskade
sig mer musikcd:s, videofilm och musikavlyssning på huvudbiblioteket. Biblioteksper-
sonalen på Druvhems huvudbibliotek hade bestämt sig för att lyssna på ungdomarnas
önskemål. De planerade att bygga upp en samling av just musikcd:s och videofilm samt
erbjuda musikavlyssning, berättade Doris. Hon menade att de ville erbjuda ungdomar
något utöver böcker på huvudbiblioteket. Det var inte främst böckerna som lockade dit
ungdomarna, menade Doris, och skönlitteraturen fick de på sina skolbibliotek. Doris
berättade också att de försökte följa med i vad som var populärt för att kunna köpa in ett
aktuellt utbud av film och musik. Bibliotekspersonalen tog även in inköpstips från sina
barn som var i ungdomsåldern.

Utifrån de två enkäterna framkom det även att ungdomarna efterfrågade fler datorer på
huvudbiblioteket. Detta önskemål framkom även i Bodéns och Emanuelssons studie
(ibid, s. 62). Utbudet av datorer skulle också öka på huvudbiblioteket, berättade Doris.
Jag tycker det är tydligt att bibliotekspersonalen i Druvhem har sett över de villkor och
behov som finns i deras upptagningsområde. De vill även forma sitt nya huvudbibliotek
efter dessa. Att se till och arbeta efter de lokala behoven är något som efterlysts i tidi-
gare studier (Hollström-Flis 2001, s. 75f.).

6.3.4 Ungdomshörnans/avdelningens inredning

Ungdomarna i Hardeborns och Sjöbergs studie efterfrågade en ”plats för sig själv” eller
”ett avskilt hörn” (1989, s. 5). Huvudbiblioteken i Askdalen, Björkbyn, Cederås och
Enhagen arbetade med någon form av ungdomshörna/avdelning. Askdalens, Björkbyns
och Enhagens ungdomshörnor låg i anslutning till barnavdelningen. Utifrån det ut-
rymme som de hade att tillgå, hade de försökt att markera en plats som var avsedd för
ungdomar. Björkbyns huvudbibliotek hade lyckats särskilt bra med detta, då ungdoms-
hörnan låg avskilt uppe på ett tak. Utrymmet på detta bibliotek var dock betydligt större
än på de båda andra biblioteken. Cederås ungdomsavdelning låg avskilt i anslutning till
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vuxenavdelningen. Carina menade att ungdomarna nog hellre lockades av något som
”drar uppåt”. Placeringen av Cederås ungdomsavdelning verkar även logisk, då den
vände sig till en äldre åldersgrupp.

Tidigare studier visar att ungdomar efterfrågar fler studie- och sittplatser samt bekvä-
mare möbler på biblioteken (ibid, s. 4f.; Bodén & Emanuelsson 1997, s. 62; Åberg
2000, s. 51). Vilka former av sittplatser kunde de undersökta folkbiblioteken erbjuda till
ungdomar? Jag har inte kunnat ta del av Druvhems färdigställa huvudbibliotek och de-
ras utbud av sittplatser för ungdomar kan därför inte diskuteras här. Enligt mina egna
intryck erbjöd Askdalens ungdomshörna få bord och stolar att sitta ner vid. Ungdoms-
hörnans soffa var borttagen p. g. a. förstörelse, berättade Anna. Det fanns däremot gott
om sittplatser i musikavdelningens sköna soffor strax intill ungdomshörnan. Dessa stod
även mer avskilt än borden och stolarna. Björkbyns ungdomshörna erbjöd flera be-
kväma fåtöljer med fotpallar. Dessa sittplatser tyckte även Britta var lyckade. Däremot
tyckte hon att andra delar av inredningen blev totalt fel. Britta tyckte att inredningsarki-
tekten borde tagit del av bibliotekspersonalens åsikter. Det är de som arbetar med ung-
domar och vet vad som fungerar, menade hon.

Efter att ha tagit intryck av Cederås ungdomsavdelning, anser jag att den erbjöd många
olika slags sittplatser, ensam eller i grupp samt avskilt eller öppet. Mitt eget intryck var
att sofforna inte var speciellt bekväma. Liksom på Björkbyns huvudbibliotek, hade bib-
liotekspersonalen inte haft någonting att säga till om när det gällde inredningen, berät-
tade Carina. Enhagens ungdomshörna erbjöd en bekväm soffa att sitta ner i, men få
andra sitt- och studieplatser. En läsesal fanns dock att tillgå en trappa upp. Erik berät-
tade att de hade tvingats skära ner på antalet sittplatser, då det nya huvudbiblioteket är
mycket mindre än det förra. Nya bibliotekslokaler hade varit en stadsplaneringsangelä-
genhet i Enhagen, berättade Erik. Bibliotekspersonalen på Enhagens huvudbibliotek
hade däremot fått vara med och bestämma om hur inredningen skulle se ut. Flertalet av
de intervjuade bibliotekarierna visar förståelse för att olika former av sittplatser är vik-
tigt för ungdomarna, men det framstår som att de inte kunnat råda över detta utbud i
särskilt stor utsträckning.

Det samma gäller färgvalet på de undersökta ungdomshörnorna/avdelningarna. Ungdo-
mar i tidigare studier har efterfrågat mer gröna växter och gladare färger på folkbiblio-
teket (Hardeborn & Sjöberg 1989, s. 5; Bodén & Emanuelsson 1997, s. 62). Gröna
växter återfanns på Askdalens, Björkbyns och Enhagens ungdomshörnor. Gladare färger
fann jag på två av de undersökta huvudbiblioteken, Björkbyn och Enhagen. De två
andra undersökta ungdomshörnorna/avdelningarna gick i en vit- och brungrå färgskala,
som enligt mig ger ett lite stelt och inte speciellt mysigt intryck. Carina berättade att
ungdomsavdelningens utseende inte fick ”sticka ut” för mycket. De var beroende av hu-
vudbibliotekets arkitektur som helhet, menade hon. Britta, på Björkbyns huvudbiblio-
tek, menade att ungdomar nog ville ha det lite mysigt på sitt folkbibliotek och att
ungdomshörnan därför kunde vara en bra plats för dem. Björkbyns ungdomshörna låg
uppe på taket i ett blåmålat hus och var inredd med blå fåtöljer. Sagorummet, som även
ungdomarna fick använda, gick i färgerna blått och orange. Enhagens ungdomshörna
var inredd med gardiner i varma och glada färger samt en soffa i orange. Biblioteksper-
sonalen på Enhagens huvudbibliotek hade, som tidigare nämnts, fått vara och bestämma
om inredningen.
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6.4 Hinder för ungdomsverksamhet

I min inledning skrev jag att jag hade fått en bild av att ungdomar kan vara en något
bortglömd användargrupp på folkbiblioteken. Var ungdomarna bortglömda på de fem
undersökta huvudbiblioteken? Vad var det som de intervjuade bibliotekarierna såg som
de främsta hinderna för ungdomsverksamheten på deras arbetsplatser?

6.4.1 Prioriteringar och resurser

Målsättningen för kulturverksamheten var för fyra av kommunerna att barn- och ung-
domsverksamheten särskilt skulle prioriteras (Askdalen C, Björkbyn C, Druvhem C,
Enhagen C). Cederås kommun skulle fortsätta att satsa på barn- och ungdomskulturen
och ungdomars egen kulturutövning skulle särskilt stödjas (Cederås C). Fyra av de in-
tervjuade bibliotekarierna ansåg likaså att barn och ungdomar var de användargrupper
som borde prioriteras främst på folkbiblioteken. Carina ansåg däremot att det borde vara
just gruppen ungdomar som skulle prioriteras allra främst.

Genom intervjuresultaten framkommer det att ungdomar inte var någon missgynnad el-
ler bortglömd grupp på folkbiblioteken, men att det dock togs större hänsyn till använ-
dargrupperna barn och vuxenstuderande. Flertalet av bibliotekarierna uppgav att deras
programverksamhet oftast vände sig till de yngre barnen, vilket påminner om under-
sökningsresultaten från åren 1977 och 1978 (Henriksson 1979, s. 29). Både Britta och
hennes yngre kollega tyckte att en ungdomsbibliotekarietjänst hade varit till god hjälp,
då en barn- och ungdomsbibliotekarie fick lägga den mesta tiden på de yngre barnens
läsning. Doris menade att personalen på Druvhems huvudbibliotek måste börja priori-
tera ungdomar mer på det nya huvudbiblioteket. Hon menade att de hade gjort så lite för
ungdomarna innan. Carina sade sig sakna en övergripande tanke om ungdomar på hela
huvudbiblioteket. De borde även sänka åldersnivån generellt på huvudbibliotekets ar-
rangemang och marknadsföra sig bättre till ungdomsgruppen, menade Carina.

Liksom i tidigare studier (Dahlström 2000, s. 59; Åberg 2000, s. 56) uppgav flertalet av
de intervjuade bibliotekarierna att personalbrist och brist på tid och pengar låg som hin-
der för att de inte gjorde mer för ungdomarna på deras arbetsplatser. Bibliotekarierna
lade fram många förslag på ungdomsverksamheter som de skulle vilja genomföra om
det funnits möjligheter och tillräckliga resurser. Två av de undersökta huvudbiblioteken,
Björkbyn och Cederås, samarbetade med olika studieförbund för att kunna erbjuda
skrivarkurser för ungdomarna. Britta menade att skrivarkursen inte hade varit möjlig att
genomföra utan det ekonomiska bidraget från studieförbundet. Även Druvhems huvud-
bibliotek skulle försöka utöka sin programverksamhet för ungdomarna, detta i samar-
bete med Musikcentrum och Kulturskolans skrivarkurs. Carina tyckte att det fanns svå-
righeter med att agera självständigt som bibliotekarie. Hon såg ett hinder i att hon alltid
var tvungen att gå via huvudbiblioteket när något skulle genomföras. Carina menade att
dessa hinder försvårade snabba beslut. Snabba beslut ansåg hon vara en fördel i arbetet
med ungdomar, då de ofta ville att saker skulle hända direkt.

6.4.2 Svårlockade grupper

Flertalet av de intervjuade bibliotekarierna uppgav att ungdomar är en svårlockad grupp
att arbeta mot. Konkurrensen om deras uppmärksamhet är stor, menade Carina. Anna
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menade, att när det gällde ungdomar fick de satsa på kvalitet istället för kvantitet. De få
som nås är bra, menade Anna. Carina och Anna uppgav även att det fanns problem med
marknadsföringen av ungdomsverksamheterna på folkbiblioteket. Carina såg ett hinder i
att den skulle gå flera led i beslut innan den genomfördes. Anna menade att deras
marknadsföring hade gett mycket liten respons bland ungdomarna. På Björkbyns hu-
vudbibliotek menade Brittas yngre kollega att det var ungdomarna själva som visste vad
som lockade och intresserade ungdomsgruppen. Därför var det ungdomarna själva som
skulle arbeta fram programmet och marknadsföringen inför deras kommande ung-
domsarrangemang.

Utifrån sin studie menade Hollström-Flis att referensgrupper kunde vara till stor hjälp
då folkbiblioteken vill möta ungdomars behov och ta tillvara deras engagemang (2001,
s. 75). Askdalens huvudbibliotek hade tidigare prövat på att arbeta med en referens-
grupp för ungdomar, men i dagsläget fanns det ingen sådan. Anna uppgav att detta be-
rodde på bristande engagemang från ungdomarnas sida, vilket även framkom som ett
problem i Hollström-Flis studie (ibid, s. 71). Tanken bakom ungdomshörnan på Askda-
lens huvudbibliotek hade varit att utformningen och utbudet skulle styras mycket utifrån
vad ungdomarna själva önskade. Det blev dock inget av den goda grundtanken. Enligt
Anna berodde detta på bristande engagemang och intresse från ungdomarnas sida.

Tre av de intervjuade bibliotekarierna uppgav att de hade problem med att få lärarna att
komma till folkbiblioteket med sina skolklasser. På Björkbyns huvudbibliotek hade de
främst problem med att få dit högstadieklasserna. På Askdalens huvudbibliotek hade de
tidigare arbetat med att visa bibliotekskatalogen och databaser för eleverna i årskurs
åtta. En bra satsning, menade Anna, men få klasser kom till visningarna. Anna trodde att
det berodde på att lärarna hade för mycket att göra. Erik trodde däremot att de nya
lärarna var dåligt insatta i vad ett folkbibliotek kan erbjuda. Lärarna behöver mer in-
formation om detta, menade Erik.

6.4.3 Bibliotekariens ålder

I tidigare studier framhålls bibliotekariekårens höga medelålder vara något som kan leda
till förlorad kontakt med ungdomsgruppen samt till okunskap om ungdomskulturen
(Spejare 1998, s. 42; Dahlström 2000, s. 68; Jonasson 2000, s. 25). Även Carina menade
att det kunde vara en fördel om det var en lite yngre bibliotekarie som arbetade med
ungdomar. Carina menade dock, liksom de övriga intervjuade bibliotekarierna, att också
att de egna livs- och yrkeserfarenheterna var minst lika viktiga för arbetet. Flertalet av
bibliotekarierna framhöll hur viktigt det var att försöka komma ihåg sin egen
ungdomstid och att kunna tänka sig in i ungdomars situation. Likaså påpekades vikten
av att ”hänga med” eller att hålla sig uppdaterad om ungdomskulturen. Några av de in-
tervjuade bibliotekarierna visade också på god insikt i de utvecklingsfaser som ungdo-
mar går igenom.
Jag tycker att det är intressant att bibliotekarierna i denna studie, liksom i Åbergs (2000,
s. 49), framhåller en högre ålder och egna erfarenheter som något positivt för yrkesrol-
len. Utifrån den information som jag har fått in, ser jag heller inte att de intervjuade
bibliotekariernas åldrar är något som påverkat deras kunskaper om ungdomar. Det är
endast i intervjun med Britta som det kan anas att åldern kan ha betydelse för bibliote-
kariens kunskaper om ungdomar. Brittas yngre kollega beskrev utvecklingen bland sta-
dens ungdomar, något som Britta själv såg som intressant information. ”Man ser så
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olika saker beroende på sina referensramar”, menade Britta. Om hon med detta avsåg
sin egen ålder, eller något annat, utreddes dock inte vid intervjutillfället. Jag kan därför
inte med säkerhet säga att hennes ålder påverkade hennes kunskaper om ungdomarna i
staden. Jag tycker mig däremot se att både Brittas och Eriks långa yrkeserfarenheter
bidragit till goda insikter i hur ungdomar är och tänker.
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7 Diskussion och slutsatser

I biblioteksdebatten och i tidigare studier framkommer det att ungdomar kan vara en nå-
got bortglömd användargrupp på folkbiblioteken. De nybyggda folkbiblioteken har
heller inte alltid inneburit möjligheter till förbättringar eller förändringar. Det finns så-
ledes ett problem emellan parterna ungdomar och folkbibliotek, vilket motiverade mig
till att studera problemet närmre. För att kunna åtgärda problemet tror jag att det är vik-
tigt att försöka få och delge en förståelse för de orsaker som kan ligga bakom. Jag har
därför intervjuat fem bibliotekarier som arbetar med ungdomar på fem relativt ny-
byggda folkbibliotek runt om i Sverige. Mitt syfte var att undersöka hur bibliotekarier-
nas synsätt och kunskaper kring ungdomar, visade sig i deras arbetsmetoder och i ut-
formningen av ungdomsverksamheten. Jag ville även undersöka vilka andra faktorer
som bibliotekarierna ansåg kunde påverka folkbibliotekens arbetsmetoder och ung-
domsverksamhet.

Vilken syn har bibliotekarien på användargruppen ungdomar på folkbiblioteket
och på sin yrkesroll i relation till ungdomarna? Hur visar sig deras synsätt kring
ungdomar i deras arbetsmetoder och i utformningen av ungdomsverksamheten?

Genom mina intervjuresultat framgick det att de intervjuade bibliotekarierna hade en
positiv grundinställning till användargruppen ungdomar på folkbiblioteket. Denna posi-
tiva inställning till ungdomar visade sig väl då bibliotekarierna arbetade för att kunna
besvara ungdomars önskemål gällande litteratur. Ett stort antal ungdomar sägs sluta att
gå till biblioteket för att få tag på sin litteratur (Hardeborn & Sjöberg 1989, s. 4f.). En
stor grupp ungdomar sägs även söka läsupplevelser och berättelser, men har svårt att
hitta sådana i biblioteket (Rydsjö 2001, s. 11). Om ungdomar ska kunna finna litteratur
som intresserar dem på folkbiblioteket, är det betydelsefullt med bibliotekarier som
ställer sig öppna för och köper in litteratur efter ungdomars egna önskemål. Jag in-
stämmer med de intervjuade bibliotekarierna, då de menade att detta är ett sätt att visa
att de lyssnar på ungdomarna och att de kan ha inflytande på utbudet. Det är även bety-
delsefullt att bibliotekarier ställer sig öppna till ungdomars önskemål gällande mu-
sikcd:s. Musik är en kulturform som intresserar många ungdomar (Nilsson 1998, s. 75),
men ungdomars musiksmak sägs saknas allt för ofta i folkbibliotekens utbud (Jonasson
1995, s. 41).

Jag tycker att det till viss del syns att bibliotekariernas åsikter om folkbibliotekets
uppgift, påverkar deras sätt att arbeta med ungdomar. Många av bibliotekarierna lyfter
fram litteraturen och läsningen som de viktigaste uppgifterna och deras ungdomsverk-
samheter var till stor del även inriktade på detta. Jag tror även att bibliotekariernas syn-
sätt ligger till grund för den positiva inställningen till att köpa in den litteratur som ung-
domar efterfrågar. För sin yrkesroll ansåg bibliotekarierna att det var viktigt med ett in-
tresse för ungdomar och deras behov. Det ansågs även viktigt att bemöta ungdomar re-
spektfullt. Detta synsätt visade sig väl i bibliotekariernas beskrivningar av hur de ville
bemöta ungdomar och ta dem och deras frågor på allvar. En av bibliotekarierna visade
särskilt tydligt hur viktigt det är med ett intresse för ungdomars kultur. På hennes ar-
betsplats kunde de erbjuda ett mycket intressant ungdomsprogram och tidskriftsutbud.
Jag instämmer med de intervjuade bibliotekarierna, då de menar att det är viktigt med
ett intresse för ungdomarna och deras behov samt ett respektfullt bemötande. Ungdomar
behöver känna sig sedda (Ziehe 1993, s. 155) och bli tagna på allvar (ibid, s. 45).
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Denna inställning vore även bra att utgå ifrån då ungdomar kommer i grupp till folk-
biblioteket. Ungdomar som kommer i grupp till folkbiblioteket, ses dock ofta som ett
problem. Det har framkommit i min, liksom i Spejares studie (1998, s. 42). Hedemark
och Hedman menade att kategoriseringen av användargruppen ungdomar kunde få kon-
sekvenser i bibliotekspraktiken. Det kunde påverka förväntningarna på ungdomars bib-
lioteksbesök och därmed även hur de blev bemötta (Hedemark & Hedman 2002, s. 50).
Jag tycker att det ligger mycket i detta. För mig framstår det som att det bland bibliote-
karierna finns förutfattade förväntningar på hur en biblioteksanvändare ska bete sig.
Tyvärr är det nog ofta så, att de som bryter mot förväntningarna, lätt kan ses som pro-
blem och blir därmed bemötta som sådana. Erik menade att han försökte betrakta och
prata till ungdomar som individer, och inte som en grupp. Erik påpekade hur viktigt det
var att ha denna grundinställning klar för sig i arbetet med ungdomar. Jag ser detta som
en bra grundinställning att arbeta utifrån. Denna grundinställning kan kanske vara ett
sätt att motarbeta negativa attityder till de användare som beter sig på ett annat sätt än
förväntat.

Förutom bemötandet kan negativa attityder påverka en del av utbudet på folkbibliote-
ken. Fler datorer på folkbiblioteken efterfrågas av många ungdomar (Bodén & Emanu-
elsson 1997, s. 62). Datoranvändning var också mycket populärt vid ungdomarnas bib-
lioteksbesök, menade samtliga intervjuade bibliotekarier, och då särskilt chat på Lunar-
storm. Ungdomars användning av folkbibliotekens datorer, ses dock ofta som ett
problem. Det har framkommit i min, liksom i Hedemarks och Hedmans studie. Proble-
men ligger oftast i att ungdomar inte använder datorerna som bibliotekarierna tänkt sig
(Hedemark & Hedman 2002, s. 26). Även i detta fallet kan det vara bra med någon slags
motarbetning av negativa attityder till de användare som beter sig på ett annat sätt än
förväntat. Nedskärningar av dator- och chatutbudet anser jag vara beklagligt. Ung-
domars behov av gemenskap och självuttryck (Ziehe 1993, s. 155), kan även tillgodoses
genom dessa medier. Det är heller inte en självklarhet att alla ungdomar har tillgång till
datorer och Internet i hemmet (Nilsson 1998, s. 103).

Utifrån mitt intervjuresultat, framstår det som att bibliotekariens synsätt kring ungdo-
mar, till viss del var beroende av dennes erfarenheter av dem. Folkbiblioteket som en
”tvingande” plats för ungdomar (Lieberg 1992, s. 204) samt ett gränssökande beteende
(Ziehe 1993, s. 158f.) och brist på respekt för auktoriteter (ibid, s. 16), framstår vara
några faktorer som kan leda till negativa erfarenheter hos bibliotekarien. Negativa erfa-
renheter verkar i sin tur påverka bibliotekariens inställning gentemot ungdomar. I likhet
med Dahlström, har jag sett att graden av entusiasm gentemot ungdomar, till stor del
avgör om folkbiblioteken har någon ungdomsverksamhet eller inte (2000, s. 68). Nega-
tiva erfarenheter verkar även kunna leda till nedskärningar av ungdomsutbudet samt att
bibliotekspersonalen vill ha en ökad insyn på ungdomarna och deras biblioteksaktivite-
ter. Det råder ingen tvekan om att problemen på Askdalens huvudbibliotek har varit all-
varliga. Jag tycker också att det är mycket tråkigt när några ungdomar förstör saker som
är till för alla. Bibliotekspersonalens reaktion på ungdomarnas beteende kan dock i slut-
ändan leda till att hela ungdomsgruppen blir lidande.

I kapitel 6.1.4 tog jag upp utvecklingen mot en längre ungdomstid (Nilsson 1998, s. 9)
som en möjlig bakomliggande faktor till Björkbyns och Druvhems Unga vuxna-hyllor
samt till Cederås högre åldersgräns på ungdomsavdelningen. Jag såg även en bakomlig-
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gande faktor i Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för unga vuxnas användning av
bibliotek (Svensk biblioteksförening 2003). Likaså såg jag satsningarna på de unga
vuxna såsom en trend inom biblioteksvärlden (Nilsson 1995, s. 50f.; ibid). Denna trend
såg jag också som en möjlig bakomliggande faktor till Cederås högre åldersgräns samt
till Björkbyns och Druvhems Unga vuxna-hyllor. Askdalens och Enhagens huvudbiblio-
tek arbetade inte med några Unga vuxna-hyllor eller något liknande. Jag saknar till-
räckligt med information för att utreda vad som ligger bakom deras val. Möjligen kan
det bero på att dessa bägge huvudbibliotek var betydligt mindre till ytan. Utvecklingen
mot en längre ungdomstid (Nilsson 1998, s. 9) har säkerligen också visat sig i dessa två
städer, men kanske inte i lika stor utsträckning som i de tre andra städerna. Jag tror att
det här kan spela in att Cederås, Björkbyn och Druvhem alla är studentstäder samt att de
är de större städerna i min studie. Jag förmodar att utvecklingen mot en längre ung-
domstid (ibid, s. 9) är mer tydlig där än i de mindre städerna Askdalen och Enhagen.
Ungdomars boendeort och andra kontextfaktorer har fortfarande stor betydelse för ung-
domars livsvillkor (Nilsson 1994, s. 26).

Jag anser att det här, liksom i tidigare studier (Spejare 1998, s. 53; Dahlström 2000, s.
65), har framkommit att bibliotekariens synsätt på ungdomar, är något som visar sig i
arbetsmetoderna och ungdomsverksamheten på folkbiblioteken. En positiv grundin-
ställning, ett intresse för ungdomar och deras behov och kultur samt en lämplig person-
lighet hos bibliotekarien, är därför av betydelse då denne arbetar med ungdomar.

Vad vet bibliotekarien om ungdomarna i upptagningsområdet och andra ungdo-
mars villkor, behov och intressen och varifrån får bibliotekarien denna informa-
tion? Hur visade sig deras kunskaper kring ungdomar i deras arbetsmetoder och i
utformningen av ungdomsverksamheten?

Genom en enkätundersökning hade ett av de undersökta huvudbiblioteken, Druvhem,
fått in information om vad stadens ungdomar efterfrågade på det nya huvudbiblioteket.
Kunskaper om de lokala behoven bland ungdomarna, präglade en stor del av Druvhems
framtida planer för ungdomsverksamheten. Exempelvis skulle Druvhems huvudbiblio-
tek inte bygga upp någon ungdomshörna/avdelning i den nya byggnaden. I enkäten hade
det framkommit att ungdomarna hellre ville ha en plats integrerad med resten av verk-
samheten. Bakgrunds- och kontextfaktorer har fortfarande stor betydelse för ungdomars
livsvillkor och val av fritidsvanor (Nilsson 1994, s. 26). Liksom Hollström-Flis ser jag
det som betydelsefullt för folkbiblioteken att se till de lokala behoven bland ungdo-
marna, detta för att exempelvis undvika felsatsningar (2001, s. 76). Jag anser det vara
betydelsefullt att undersökningar även utförs utanför folkbiblioteket. Icke användarnas
synpunkter kan vara en viktig informationskälla för att kunna locka fler ungdomar till
folkbiblioteken.

Bibliotekariernas kunskaper om ungdomars behov och läsvanor visade sig väl i littera-
turutbudet som till stor del motsvarade det som framkommit om ungdomars läsvanor i
tidigare studier (Hiort-Lorenzen 1989, s. 124; Åkerberg 1987 i Rydsjö 1994, s. 126;
Kulturbarometern i detalj 1997, s. 19-24; Åberg 2000, s. 47). Kunskaperna kunde även
visa sig i ungdomslitteraturens uppställning och presentation. Den litteratur som tilltalar
ungdomar fanns oftast samlad på ett och samma ställe på de undersökta folkbiblioteken.
En av bibliotekarierna arbetade även alldeles särskilt mycket med att exponera böcker-
nas framsidor. Två av de intervjuade bibliotekarierna menade att ungdomar slutar att
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läsa böcker under en tid i tonåren. Uppfattningen att ungdomar slutar läsa böcker under
tonårstiden har dock sagts vara en myt (Rydsjö 1994, s. 125). Kulturstatistiken visar att
personer under 24 år läser betydligt mer böcker på sin fritid än andra åldersgrupper
(Kulturbarometern i detalj 1997, s. 19-24). Det kan ligga ett hinder i om denna myt är
utbredd bland folkbibliotekens personal. Det kan även ligga ett hinder i om biblioteka-
rierna har ett för stort förtroende för skolbiblioteken. I värsta fall kan detta kanske leda
till att det inte anses lönande att satsa på ungdomar. Det är därför av betydelse att folk-
biblioteken tar in information om ungdomars läsvanor och tar reda på hur väl skolbib-
lioteken egentligen motsvarar ungdomars behov.

En av de intervjuade bibliotekarierna, Carina, poängterade hur viktigt det var att hålla
sig uppdaterad om ungdomskulturen för att kunna erbjuda ungdomarna ett intressant
utbud på folkbiblioteket. Jag instämmer med Carina. Liksom Jonasson (1995, s. 40f.)
efterlyser jag fler bibliotekarier som intresserar sig för och har kunskaper om dagens
ungdomskulturer. Det kan ha betydelse för att exempelvis kunna erbjuda ungdomarna
ett intressant musik- och tidskriftsutbud i ungdomshörnorna/avdelningarna. Om dagens
ungdomskultur ska synas i folkbibliotekens tidskriftsavdelningar, måste den svenska
utgivningen kompletteras med engelskt material, menade Jonasson (2000, s. 25). Jag
instämmer med Jonasson. Vi sägs leva i en mer global värld än tidigare och de senmo-
derna livsstilarna sägs delas över de geografiska gränserna (Nilsson 1998, s. 31). Detta
kan betyda att ungdomar med samma livsstilar, i olika delar av världen, kan känna stor
samhörighet med varandra. Detta ser jag som ännu en god anledning till att erbjuda
engelskspråkiga tidskrifter på ungdomshörnorna/avdelningarna.

Bibliotekariernas kunskaper om ungdomar visade sig i deras uttalande om hur ungdo-
mar är och tänker. Bibliotekarierna sade sig även tänka på detta när de mötte ungdomar
på sin arbetsplats. Flertalet av bibliotekarierna menade att ungdomar behöver en egen
plats på folkbiblioteket, där de kan vara i fred och sitta och prata med varandra. På de
folkbibliotek där dessa bibliotekarier arbetade, erbjöds också ungdomarna en egen
hörna/avdelning. Bibliotekariernas argument för en ungdomshörna/avdelning motsvarar
även väl de behov och önskemål som framkommit bland ungdomar i tidigare studier
(Hardeborn & Sjöberg 1989, s. 4f; Åberg 2000, s. 35). Argumenten motsvarar även väl
det krav på ”likaberättigande” som ställdes upp av Ziehe (1993, s. 45). Med detta vill
jag säga att jag tycker att det syns att bibliotekarierna besitter allmänna kunskaper om
ungdomars behov och att de även har förankrat dem i sitt arbete.

Flertalet av de intervjuade bibliotekarierna sade sig veta hur ungdomar vill ha det inrett
på sin ungdomshörna/avdelning. Det är dock tydligt att bibliotekarierna inte alltid får
lov att visa sina kunskaper i detta hänseende. Lundgren säger sig sakna en dialog mellan
bibliotekarier och arkitekter vid biblioteksbyggande (Rabe 2001a, s. 13). Avsaknaden
av en sådan dialog framstår även tydligt i mitt intervjuresultat, och då främst mellan
inredningsarkitekter och bibliotekarier. Detta verkar även ha medfört att ungdomshör-
norna/avdelningarna på de relativt nybyggda folkbiblioteken, inte alltid var inredda på
ett för ungdomarna tilltalande sätt. Jag instämmer därför med Nyrén, som menar att det
är i mötet mellan olika kunskapsområden som intressanta idéer och lösningar kan uppstå
och att användarnas röst också borde vägas in (Rabe 2001b, s. 9f.).
För mig framstår det som att bibliotekariens ålder inte behöver vara något som påverkar
dennes kunskaper om ungdomar. Lång yrkeserfarenheter kan istället leda till något po-
sitivt i detta hänseende. I likhet med Spejare (1998, s. 52) och Jonasson (2000, s. 25)
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menar jag att det handlar mer om bibliotekariens attityder och kunskaper, än om dennes
ålder. Jag tycker att detta visar att själva grundinställningen och personligheten hos bib-
liotekarien, är av betydelse i arbetet med ungdomar på folkbibliotek. Flertalet av de in-
tervjuade bibliotekarierna framhöll hur viktigt det var att försöka komma i håg sin egen
ungdomstid. Jag tycker att detta är en bra inställning att utgå ifrån. Det får dock inte
glömmas bort att samhället och dess villkor inte är de samma som när bibliotekarierna
själva var unga (Nilsson 1998, s. 194). Jag anser därför att det även är betydelsefullt
med kunskaper om dagens situation för de unga.

Liksom Hollström-Flis (2001, s. 75), menar jag att det behövs kunskaper om ungdomar
och deras behov och intressen för en lyckad ungdomsverksamhet på folkbiblioteken. Jag
anser att det här har framkommit att bibliotekariens kunskaper kring ungdomar, är något
som visar sig i arbetsmetoderna och ungdomsverksamheten på folkbiblioteken. De
intervjuade bibliotekarierna använde sig av olika slags informationskällor för att få
information om ungdomar. Vissa informationskällor gav dem kunskaper om upptag-
ningsområdets ungdomar och de lokala behoven, andra informationskällor höll dem
uppdaterade om ungdomar och ungdomskulturen. Jag anser att båda slagen av informa-
tionskällor kan behövas för en lyckad ungdomsverksamhet.

Vilka faktorer har enligt bibliotekarierna påverkat utformningen av folkbibliote-
kens arbetsmetoder och ungdomsverksamhet? Hur påverkade dessa faktorer ar-
betsmetoderna och ungdomsverksamheten?

Förutom bibliotekariens synsätt och kunskaper, framkommer det att det även finns
andra faktorer som kan påverka arbetsmetoderna och ungdomsverksamheten på folkbib-
lioteken. Dessa faktorer var frågan om prioriteringar, brist på tid och resurser, svå-
righeter med självständigt arbete samt svårigheter med att locka ungdomar och lärare till
folkbiblioteken.

För mig framstår det inte som att ungdomar var en bortglömd användargrupp på de fem
undersökta folkbiblioteken. Ungdomar tycks snarare vara en mindre prioriterad grupp, i
jämförelse med användargrupperna barn och vuxenstuderande. Jag undrar vad det är
som kommunernas målsättning och bibliotekarierna egentligen avser när de säger att det
är barn och ungdomar som ska prioriteras. Menar de att barn och ungdomar ska
prioriteras som grupp, eller att barn och ungdomar är två grupper som ska prioriteras
lika mycket? Att arbeta utifrån avsikten att barn och ungdomar ska prioriteras som
grupp, kan nog lätt leda till en orättvis fördelning av resurser. De bägge gruppernas
olika behov blir kanske inte heller tillgodosedda i samma utsträckning.

Personalbrist och brist på tid och pengar sades ofta ligga som ett hinder för att folkbib-
lioteken inte gjorde mer för ungdomar. Det är inte svårt att förstå att det kan finnas
problem med att få tiden och pengarna att räcka till allt, men detta kan kanske till viss
del handla om en prioriteringsfråga. Samarbetspartners kan vara en fördel när de eko-
nomiska ramarna krymper för folkbiblioteket, menade Spejare (1998, s. 55). Jag in-
stämmer med Spejare. Två av de intervjuade bibliotekarierna uppgav att de kunde er-
bjuda skrivarkurser för ungdomarna på deras arbetsplatser, då de samarbetade med olika
studieförbund. En av bibliotekarierna uppgav att det fanns svårigheter med agera
självständigt. Detta försvårade snabba beslut, som hon ansåg som viktigt i arbetet med
ungdomar. Folkbibliotekens arbetsmetoder sägs vara allför ”stelbenta” och ”föråldrade”,
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vilket missgynnar användargruppen ungdomar (Jonasson 1995, s. 41). Spejare
uppmanade till att våga överskrida ”ingrodda regler” för att förbättra folkbibliotekens
ungdomsverksamhet. Det finns förmodligen många eldsjälar som inte får ”blomma ut”
inom en stillastående institution som folkbiblioteket, menade Spejare (1998, s. 53). Jag
tror att det ligger mycket i detta, och initiativet till förändringar borde komma uppifrån.
Ett sätt kan vara att folkbibliotekens ledningar ställer sig mer öppna och uppmuntrande
till de idéer för förändringar och de dolda resurser som kan finnas hos personalen.

I mitt intervjuresultat framkommer det att ungdomar är en svårlockad användargrupp på
folkbiblioteket. Det verkar även vara svårt att få dem att engagera sig i folkbibliotekens
referensgrupper. Detta har även framkommit i tidigare studier (Hollström-Flis 2001, s.
71). Vad kan då det bristande intresset och engagemanget bland ungdomar bero på?
Dagens ungdomar sägs ju vilja vara med och påverka sin miljö och fritid (Ziehe 1993, s.
45). Anna menade att de mötte en mycket liten läsande ungdomsgrupp på Askdalens
huvudbibliotek och att utlånssiffrorna var mycket låga bland alla användargrupper. Att
läsning samt lån av folkbibliotekets olika medier helt enkelt inte är av något större in-
tresse bland en stads invånare, kan säkert vara en av anledningarna till det bristande en-
gagemanget bland ungdomarna. Går inte föräldrarna till folkbiblioteket för att låna och
ta del av olika medier, kan det nog medföra till att ungdomarna saknar förebilder inom
detta område. Ungdomar påverkas av sitt ursprung (Nilsson 1994, s. 92), även om da-
gens ungdomar inte styrs av sin bakgrund och nedärvda värderingar i lika hög grad som
tidigare generationer (Ziehe 1986, s. 16).

Tyvärr anses det nog heller inte så populärt att läsa böcker och engagera sig i folkbiblio-
teket inom vissa ungdomsgrupper. Litteratur är ett av de fritidsområden som värderas
allra minst av yngre ungdomar, barn till arbetare och ungdomar boende på landsbygden
(Nilsson 1998, s. 64f.). Likaså sägs unga män läsa mindre litteratur än unga kvinnor
(ibid, s. 104) och de unga männen sägs också besöka biblioteken i mindre utsträckning
(Nilsson 1994, s. 51). Grupptrycket bland ungdomar kan också vara stort, och som Nils-
son skriver, så vill ungdomar vara som alla andra samtidigt som de vill vara annorlunda
(1998, s. 195). Det som ger status bland ungdomar sägs exempelvis vara god ekonomi,
goda skolframgångar och ett bra utseende (ibid, s. 58f.). Engagemang i samhällsfrågor
som kräver en större tid, är inte speciellt populärt bland ungdomar (ibid, s. 87). Musik är
däremot ett fritidsområde som värderas högt av ungdomar (ibid, s. 89), liksom dator-
användning (ibid, s. 103). För att få bort en negativ stämpel på folkbiblioteket och
läsning, kunde folkbiblioteken kanske börja med att visa upp goda förebilder för
ungdomarna. Det måste dock handla om förebilder som ungdomar ser upp till och kan
ta till sig. Cederås huvudbibliotek hade bjudit in hiphopartisten Petter. Jag tycker att
detta vore en bra idé för andra folkbibliotek. Kanske kan intresset öka om folkbibliote-
ken bjuder in någon lokal och populär artist eller idrottare som kan få lov att berätta för
ungdomarna vilken glädje och nytta folkbiblioteket eller litteraturen har varit för dem?

Hollström-Flis trodde att folkbiblioteken skulle kunna engagera fler ungdomar i refe-
rensgrupper. Ett sätt kunde vara att folkbiblioteket tydligt visade att de såg till och frå-
gade efter ungdomars behov, intressen och engagemang. Folkbiblioteken kanske kan
locka fler ungdomar till referensgrupperna om de visar att de är intresserade av ungdo-
mars musikintresse, menade Hollström-Flis (2001, s. 66). Jag instämmer med Holl-
ström-Flis. Folkbiblioteken kanske även kan locka fler ungdomar till referensgrupperna
om de visar att de även är intresserade av ungdomars datorintresse. Hollström-Flis upp-
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manade likaså till en förbättrad marknadsföring av folkbibliotekens arrangemang och
utbud till ungdomsgruppen (ibid, s. 60). Detta tror även jag på. Utbudet av musik, film
och datorer är något som exempelvis kunde marknadsföras bättre till ungdomsgruppen,
då dessa medier intresserar ungdomar. Bibliotekarierna i Åbergs studie menade att ung-
domar inte tog till sig marknadsföring från folkbiblioteket, något som Åberg ansåg vara
en fördomsfull uppfattning (2000, s. 57). Jag tror, liksom Åberg, att ungdomar visst tar
till sig marknadsföring, men den bör nog riktas på rätt sätt och ge positiva signaler. För
en lyckad marknadsföring behövs det även alltid kunskaper och information om den
grupp som marknadsföringen vänder sig till. Ungdomar vet vad som lockar ungdomar,
menade Brittas yngre kollega. Jag tror att det ligger mycket i detta. Besitter inte de
vuxna på folkbiblioteket de rätta kunskaperna om ungdomskulturen, är det väl en ut-
märkt idé att ta hjälp av experterna, d.v.s. ungdomarna själva.

Ziehe menar att dagens ungdomar har börjat att ställa större krav på att få lov att ut-
veckla sig själva och sina behov på sin fritid och att de går emot rationaliseringen och
effektiviseringen inom olika livsområden (1993, s. 45). Även Nilsson menade att friti-
den blivit allt viktigare för ungdomars identitetsutveckling. Nilsson menade också att
unga kvinnor ville koppla av på sin fritid (1998, s. 67) och att ungdomar från arbetar-
klass och lägre tjänstemannagrupper oftare valde mer expressiva fritidsaktiviteter (1994,
s. 133). Går folkbiblioteken ut med marknadsföringen i skolorna, så kan det nog vara
lätt att många ungdomar ser biblioteksverksamheten som en skolrelaterad sak.
Folkbiblioteket kan alltså bli till något som är relaterat till plikt och tvång, och inte till
ungdomars egna behov och fritidsintressen. Jag kan därför tänka mig att det vore bra om
folkbiblioteken försökte gå ut med marknadsföringen på de ställen där ungdomar
befinner sig på sin fritid. Tre av bibliotekarierna uppgav att det även fanns svårigheter
med att få lärarna att komma till folkbiblioteken med sina skolklasser. Det framstår
därför som att lärarna är en grupp som kan behöva mer information om vad ett folkbib-
liotek kan erbjuda. Om inte lärarna har dessa kunskaper, kan de förmodligen heller inte
förmedla dessa till sina elever. Lärarna kanske heller inte prioriterar ett besök på folk-
biblioteket med sin klass, vilket jag ser som betydelsefullt för ungdomarna. Folkbiblio-
teksbesök i skolans regi, kanske är den enda möjligheten för några ungdomar att upp-
täcka detta område.

Jag anser att det här har framkommit att det finns faktorer som påverkar arbetsmeto-
derna och ungdomsverksamheten på folkbiblioteken. Prioriteringsfrågor, marknadsfö-
ring, dolda resurser hos personalen samt möjliga samarbetspartners är några faktorer
som kunde ses över av folkbiblioteken.

Till sist skulle jag vilja lägga fram ett förslag till fortsatt forskning. Jag tycker att det
vore intressant med studier kring folkbibliotekens Unga vuxna-hyllor eller liknande
initiativ. Vad ligger bakom dessa? Unga vuxnas användning av folkbibliotek ser jag li-
kaså som ett intressant ämne för fortsatt forskning. Här vore det intressant med inter-
vjuer med de unga vuxna. Vilka informationsbehov har de? Vad läser de och vilka me-
dier intresserar dem? Kan folkbiblioteken uppfylla dessa behov? Var känner de sig
hemma på folkbiblioteket?
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8 Sammanfattning

Ungdomar kan både vara en mindre prioriterad samt en missförstådd grupp i samhället.
Biblioteksdebatten angående ungdomar och bibliotek ger intrycket av att samma frågor
har ställts gång på gång; Varför besöker ungdomar folkbibliotek i så låg utsträckning?
Har folkbiblioteken glömt bort ungdomarna? Samhällsförändringar kan påverka ung-
domarnas livsvillkor och möjligen också relationen mellan ungdomar och folkbibliotek.
De nybyggda folkbiblioteken har heller inte alltid inneburit de möjligheter till förbätt-
ringar eller förändringar som varit önskvärt. Det finns således ett problem emellan par-
terna ungdomar och folkbibliotek som ännu inte är löst, vilket motiverade mig att stu-
dera problemet närmre. För att kunna åtgärda problemet tror jag att det är viktigt att för-
söka få och delge en förståelse för de orsaker som kan ligga bakom.

För min studie tog jag därför utgångspunkt i en kvalitativ, semistrukturerad och person-
lig intervjuundersökning med fem bibliotekarier som arbetar med ungdomar på fem re-
lativt nybyggda huvudbibliotek (år 1995 och därefter) i Sverige. Jag tog även intryck av
hur huvudbibliotekens ungdomshörna/avdelning var utformad, placerad och inredd. Jag
tittade även på vilket innehåll som erbjöds och hur detta presenterades. Mitt syfte med
uppsatsen var att undersöka hur bibliotekariernas synsätt och kunskaper kring ungdo-
mar, visade sig i deras arbetsmetoder och i utformningen av ungdomsverksamheten. Jag
ville även undersöka vilka andra faktorer som bibliotekarierna ansåg kunde påverka
folkbibliotekens arbetsmetoder och ungdomsverksamhet.
Mina frågeställningar var följande:

• Hur har de fem folkbiblioteken valt att utforma sin ungdomsverksamhet och hur ar-
betar de med och vad kan de erbjuda användargruppen ungdomar?

• Vilken syn har bibliotekarien på användargruppen ungdomar på folkbiblioteket och
på sin yrkesroll i relation till ungdomarna?

• Vad vet bibliotekarien om ungdomarna i upptagningsområdet och andra ungdomars
villkor, behov och intressen och varifrån får bibliotekarien denna information?

• Vilka faktorer har enligt bibliotekarierna påverkat utformningen av folkbibliotekens
arbetsmetoder och ungdomsverksamhet?

I teorikapitlet tog jag dels utgångspunkt i Thomas Ziehes teori om ungdomen i det sen-
moderna samhället. Ziehes teori kan i stora drag sägas visa på hur samhällsutvecklingen
har kommit att påverka ungdomars livsvillkor, behov och krav. Ziehe vill framhålla att
dagens ungdomar inte längre begränsas av gamla konventioner och att de därmed fått en
ökad valfrihet kring vad de vill göra av sina liv. Jag tog även utgångspunkt i Per Nils-
sons teori om likheter och olikheter bland dagens ungdomar. Nilsson vill framhålla att
dagens ungdomars liv och fritid fortfarande påverkas av bakgrunds- och kontextfakto-
rer. För min analys använde jag mig av Ziehes och Nilssons teorier för att diskutera och
belysa det resultat som jag fått genom intervjuerna med de fem bibliotekarierna och ge-
nom mina intryck. I kapitel 4 presenterades tidigare forskning kring; ungdomars an-
vändning av stadens offentlighet, ungdomars åsikter kring folkbibliotek, ungdomsverk-
samhet på folkbibliotek, bibliotekariers attityder och kunskaper om ungdomar samt
ungdomsavdelningars utformning. För min analys använde jag mig av den tidigare
forskningens resultat för att diskutera och belysa mitt intervju- och intrycksresultat. Jag



73

använde även teori- och forskningsresultaten för att kunna göra en jämförelse mellan
dem och mina resultat.

För att mina informanter skulle förbli anonyma och likaså de städer vars huvudbibliotek
de arbetade på, benämnde jag dessa under de fingerade namnen: Anna på Askdalens hu-
vudbibliotek, Britta på Björkbyns huvudbibliotek, Carina på Cederås huvudbibliotek,
Doris på Druvhems huvudbibliotek och Erik på Enhagens huvudbibliotek. Intervjuresul-
taten presenterades utifrån fyra större teman som utgick från mina frågeställningar; sy-
nen på ungdomarna och yrkesrollen, kunskaper och erfarenheter om ungdomar, vad kan
huvudbiblioteket erbjuda ungdomarna, tankarna bakom ungdomshörnan/avdelningen.
Redovisningen av intervjuerna föregicks av en presentation av de intryck som jag fått av
huvudbibliotekens ungdomshörna/avdelning samt de fem kommunernas målsättning för
kulturverksamheten. Bibliotekarierna sade sig vara positivt inställda till ungdomar samt
till att köpa in den litteratur som de efterfrågade. Om ungdomar kom i grupp till folk-
bibliotek, uppgavs dock som ett problem av en del, liksom ungdomars användning av
folkbibliotekets datorer. Två av bibliotekarierna hade även erfarenheter av allvarligare
problem med störiga ungdomsgäng på sin arbetsplatser. Yrket sades kräva en viss peda-
gogisk förmåga samt ett intresse för ungdomar och ungdomslitteratur. För att få infor-
mation om ungdomar, brukade bibliotekarierna prata med dem på sin arbetsplats. De tog
även in information från olika media och olika kommunala förvaltningar.

På folkbiblioteket såg de ungdomar som dem mellan ca 13-19 år, menade fyra av biblio-
tekarierna. Den femte arbetade med ungdomar upp till 25 år, även kallade för unga
vuxna. Två av huvudbiblioteken arbetade likaså med Unga vuxna-hyllor. Fyra av hu-
vudbiblioteken arbetade med någon slags ungdomshörna/avdelning. Det femte skulle
istället integrera ungdomsverksamheten i hela huvudbiblioteket. Barn och ungdomar var
de grupper som borde prioriteras främst på folkbiblioteket, menade fyra av bibliotekari-
erna. Den femte menade att det var ungdomar som borde prioriteras främst. Några av
bibliotekarierna uppgav dock att deras arrangemang oftast vände sig till de yngre bar-
nen. De flesta bibliotekarierna ansåg att den läs- och litteraturfrämjande biten var
folkbibliotekets viktigaste uppgift för ungdomar. Ungdomsverksamheten uppgavs ofta
vara inriktad på läs- och skrivfrämjande åtgärder samt utåtriktad verksamhet i skolorna.
Några av huvudbiblioteken erbjöd även ungdomar att exponera sig med egna utställ-
ningar och arrangemang. Brist på resurser uppgavs ofta ligga som ett hinder för att de
inte gjorde mer för ungdomar.

För min analys och diskussion plockade jag ut de delar ur intervju- och intrycksresulta-
ten som visade på bibliotekariernas synsätt och kunskaper kring ungdomar. Jag visade
sedan på hur deras synsätt och kunskaper samt andra faktorer, visade sig i arbetsmetoder
och i utformningen av ungdomsverksamheten. Utifrån mitt syfte delade jag upp kapitlet
i fyra större delar; synen på ungdomarna, kunskaper om ungdomarna, ung-
domsverksamhet samt hinder för ungdomsverksamhet. De fyra delarna var sedan upp-
delade i mindre kapitel utifrån olika teman. Jag fann att bibliotekariernas positiva in-
ställning till ungdomar visade sig väl i deras arbete med att försöka besvara ungdomars
litteraturönskemål. Åsikterna kring folkbibliotekets uppgift visade sig i ungdomsverk-
samheten, som oftast var inriktad på läs- och skrivfrämjande åtgärder. Intresset för ung-
domar visade sig i bibliotekariernas bemötande av ungdomarna. Jag fann dock att be-
mötandet påverkades av om ungdomarna kom i grupp. Intresset för ungdomskultur vi-
sade sig allra främst i tidskriftsutbudet på ett av huvudbiblioteken. Jag tyckte mig se att
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dåliga erfarenheter av ungdomar hade påverkat en bibliotekaries entusiasm samt en del
av ungdomsutbudet på bibliotekariens arbetsplats. Jag fann även att utbudet av datorer
och Internet för ungdomar, påverkades av om bibliotekarierna tyckte att detta utbud an-
vändes på ett sätt som de ansåg lämpligt.

Jag fann att bibliotekariernas informationskällor, men även deras erfarenheter, gav dem
kunskaper om de lokala behoven samt om hur ungdomar är och tänker. Informations-
källor och erfarenhet gav dem även kunskaper om vilket ungdomsutbud som lockade
och om hur ungdomsverksamheten skulle se ut. Jag fann att bibliotekariens ålder inte
var något som påverkade dennes kunskaper och inställning till ungdomar. Bibliotekari-
ernas kunskaper om ungdomar och deras läsvanor visade sig i litteraturutbudet och i hur
detta presenterades. Jag fann att bibliotekarierna inte hade kunnat påverkat inredningen i
ungdomshörnorna/avdelningarna i särskilt stor utsträckning. Jag fann att barn och vux-
enstuderande ofta prioriterades framför ungdomar, även om ungdomar inte var någon
missgynnad eller bortglömd grupp. Förutom brist på resurser, fann jag att det fanns svå-
righeter med marknadsföringen samt att arbeta självständigt som bibliotekarie. Jag fann
även att det låg ett hinder i att lärarna inte kom till folkbiblioteket med sina skolklasser i
tillräckligt stor utsträckning.

Några av de slutsatser som jag dragit ur min studie är följande. Bibliotekariens synsätt
kring ungdomar visar sig i arbetsmetoderna och i ungdomsverksamheten på folkbiblio-
teken. Det är därför betydelsefullt med en positiv grundinställning och en lämplig per-
sonlighet hos bibliotekarien. Ungdomar har svårt att finna litteratur och musik som till-
talar dem på folkbiblioteket. En öppenhet mot att köpa in efter ungdomarnas egna öns-
kemål, är därför av betydelse. Förutfattade förväntningar om hur en biblioteksanvändare
ska bete sig kan påverka bibliotekariens bemötande och utbudet på folkbiblioteket. Det
kan därför vara bra om folkbibliotekens personal försöker finna ett sätt för att motarbeta
negativa attityder mot de användare som inte uppfyller förväntningarna.

För att undvika felsatsningar är det betydelsefullt med kunskaper om ungdomars läsva-
nor samt kunskaper om de lokala behoven. Kunskaper om icke användarna kan även
behövas för att locka fler ungdomar till folkbiblioteket. Samhället ser inte likadant ut
som då bibliotekarierna själva var unga. Det är därför betydelsefullt med kunskaper om
dagens situation för de unga. Tidskrifter intresserar många ungdomar, men folkbibliote-
kens utbud speglar sällan dagens ungdomskulturer. Det är därför betydelsefullt med
bibliotekarier som intresserar sig för och har kunskaper om ungdomskulturer.

Barn prioriteras ofta före ungdomar på folkbiblioteket. Att arbeta utifrån avsikten att
barn och ungdomar ska prioriteras som grupp, kan nog lätt leda till en orättvis fördel-
ning av resurser. Det kan även finnas svårigheter med att agera självständigt som biblio-
tekarie. Ett sätt för att motarbeta detta kan vara att folkbibliotekens ledningar ställer sig
mer öppna till de idéer för förändringar som kan finnas hos personalen. Ungdomar sägs
vara en svårlockad grupp på folkbiblioteken. Ett sätt att locka dem till folkbiblioteken
kan vara att visa upp förebilder som ungdomarna kan se upp till. Det kan även vara bra
om marknadsföringen av folkbiblioteket riktas på ett sätt som tilltalar ungdomarna.

Jag avslutade min uppsats med ett förslag till fortsatt forskning kring folkbibliotekens
initiativ till Unga vuxna-hyllor. Jag tyckte även att det skulle vara intressant med en
studie av unga vuxna och deras informationsbehov.
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9 Käll- och litteraturförteckning

9.1 Otryckta källor

Askdalen A. Författarens egna intryck av ungdomshörnan 2003-03-25.

Askdalen B. Intervju upptagen på kassettband med bibliotekarien Anna på Askdalens
huvudbibliotek 2003-03-25, i författarens ägo.

Askdalen C. Askdalens kulturnämnds målbeskrivning. Hämtad från kommunens
hemsida 2003-02-19.

Björkbyn A. Författarens egna intryck av ungdomshörnan och Unga vuxna-hyllan 2003-
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ega på Björkbyns huvudbibliotek 2003-04-02, i författarens ägo.
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hemsida 2003-02-19.

Cederås A. Författarens egna intryck av ungdomsavdelningen för de äldre ungdomarna
2003-03-24.

Cederås B. Intervju upptagen på kassettband med bibliotekarien Carina på Cederås
huvudbibliotek 2003-03-24, i författarens ägo.

Cederås C. Cederås budget för kultur och fritid år 2003. Erhållen från Cederås
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Druvhem B. Intervju upptagen på kassettband med bibliotekarien Doris på Druvhems
huvudbibliotek 2003-04-03, samt skriftlig information om huvudbibliotekets
projektredovisning och arbetsorganisation, i författarens ägo.

Druvhem C. Druvhems kulturnämnds kulturpolitiska program. Erhållen från Druvhems
kulturnämnd 2003-02-28.

Enhagen A. Författarens egna intryck av ungdomshörnan 2003-03-27.

Enhagen B. Intervju upptagen på kassettband med bibliotekarien Erik på Enhagens
huvudbibliotek 2003-03-27, i författarens ägo.

Enhagen C. Enhagens kultur- och fritidsnämnds målsättning. Hämtad från kommunens
hemsida 2003-02-18.
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Bilaga 1

Intervjumanual

• Hur trivs du med ditt yrke?

• Vad krävs det av en bibliotekarie som arbetar med ungdomar?

• Vad ville ni förändra eller förbättra vid ombyggnationen för ungdomarnas del, blev
det så och vad var anledningen till detta?

• Vad kan ert folkbibliotek erbjuda ungdomarna i kommunen?

• Vilka användargrupper prioriteras främst på ert folkbibliotek och vad är orsaken till
denna prioritering?

• Vad tycker du är folkbibliotekets främsta uppgift för användargruppen ungdomar?

• Hur upplever du de ungdomar som besöker din arbetsplats?

• Vad vet du om upptagningsområdets och andra ungdomar och deras behov och
intressen och hur får du den informationen?

• Vilka problem tycker du att det finns i mötet mellan ungdomar och folkbiblioteket
och dess personal och vad tror du kan vara orsaken till dessa problem?

• Vilka tankar eller idéer ligger bakom utformningen av ungdomsavdelningen och era
val av ungdomsverksamheter och arbetsmetoder rörande ungdomar?

• Vilken respons har ni fått på er ungdomsavdelning, ungdomsverksamhet och era
arbetsmetoder rörande ungdomar?

• Tycker du att det finns det något som hindrar arbetet med ungdomarna på din
arbetsplats?


