
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKSHOGSKOLA":J 

1996:20 
ISSN 1401-5358 

Pa gransen 

• 

En undersokning av ungdomsverksamhet 
pa Skara stifts- och landsbibliotek 

ANN-LOUISE OTTOSSON 



Svensk titel 

Engelsk titel 

Forfattare 

Fardigstiillt 

Handledare 

Abstract 

Nyckelord 

Pa grlinsen- en undersokning av ungdomsverksamhet pa Skara stifts- ochlandsbibliotek 

On the edge -a study of youth activity in the public library of Skara 

Ann-Louise Ottosson 

1996 

Gunilla Boren, Kollegium 3 

This master deals with the theme youth and public libraries. The essay is based on observa
tions and qualitative interviews with young people at the ages of 13 to 16 years old, who 
visited the public library of Skara, employees at the library, and politicians in the community. 

The main issue in the study is; what is and what can be done to increase youth utilization of 
public libraries. I have emphasized on the media stock, the organization of books, the 
environment and the staff of the library, marketing, specific target group, activities, and 
cooperation with both internal and external forces. 

Theories about youth culture and some projects concerning young peoples behaviour in lib
raries are also presented. 

folkbibliotek, Holmliaprojektet, Skara, ungdomskultur, 
ungdomsverksamhet, Ziehe 



© Forfattaren/Forfattarna 

Mangfaldigande och spridande av inneha.J.let i denna uppsats - helt 
eller delvis ar fOrbjudet utan medgivande av forfattaren/ 
forfattama. 



Pa gransen 

En undersokning av ungdomsverksamhet 
pa Skara stifts- och landsbibliotek 

ANN-LOUISE OTIOSSON 



JA VISST G6R DET ONT 

Ja visst gor det ont nar knoppar brister. 

Varfor skulle annars varen tveka? 

Varfor skulle all var heta langtan 

bindas i det frusna bitterbleka? 

Holjet var ju knoppen he/a vintern. 

Vad ar nyft, som tar och spranger? 

Ja visst gor det ont nar knoppar brister, 

ont for det som viixer 

och det som stanger. 

Ja nog ar det svart nar droppar faller. 

Skiilvande av angslan tungt de hanger, 

klamrar sig fast vid kvisten, svaller, glider -

tyngden drar dem nerat, hur de klanger. 

Svart att vara oviss, radd och de lad, 

svart att kiinna djupet dra och kalla, 

anda satt kvar och bara darra -

svart aft vilja stanna 

och vilja falla. 

Da, nar det ar varst och inget hjalper, 

brister som i jubel tradets knoppar, 

da, nar ingen radsla langre haller, 

faller i ett glitter kvistens droppar, 

glommer att de skramdes av det nya, 

g!Ommer aft de angslades for farden -

kiinner en sekund sin stOrsta trygghet, 

vilar i den til/it 

som skapar varlden. 

KarinBoye 
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1. INLEDNING 

Bakgrund 

Jag har intresserat mig for temat ungdomar och bibliotek. 

Nar jag var i de yngre tomiren gick jag sallan till nagot bibliotek. Varken filial- eller 

stadsbiblioteket i Skovde gjorde nagot 'speciellt for att locka just den speciella besoks- och 

lantagargruppen ungdomar. Biblioteksmiljon kandes trakig och frammande for mig, och jag 

hade svart att finna becker jag tyckte om bland alla bokryggar. 

Nu ar min bror i samma ruder och han gar an mer sallan till bibliotek, men tycker det ar roligt 

att Hisa en bra bok nar han val fmner en sadan, vilket sallan hander enligt honom sjalv. Min 

bror och hans kamrater associerar bara ordet bibliotek med nagot mossigt och trist. Denna 

attityd verkar vara vanlig hos manga ungdomar. Bade jag och flertalet av mina kamrater har 

atskilliga ganger stOtt pa detta forhrulningssatt bland just unga manniskor. 

Under utbildningsperioden till bibliotekarie har jag ocksa stott pa litteratur som behandlar 

"biblioteksdropping" bland ungdomar, d v s varfor ungdomar generellt sett under deras 

tonarsperiod gor farre besok pa bibliotek an nar de var barn. 

Vad gors speciellt for ungdomar, och hur lockar man och behaller attraktionskraften till 

bibliotek upp i tonaren, ar fragor som slagit rot i mitt sinne och nu Ieder till att jag skriver en 

magistersuppsats om amnet. 

Min tyngdpunkt kommer att ligga pa rudrarna 13-16 ar, dajag tror att det ar latt att tonaringar 

hamnar i en klyfta mellan barn- och vuxenavdelningen. 

En undersokning som gjordes av "Kulturbarometem" (1987, s 17), aren mellan 1985-87, visar 

att 73% av de svenska ungdomarna i rudrarna 9-14 ar besokte ett bibliotek under den senaste 

manaden. I rudrarna 15-24 ar var siffran 48% (se bilaga 1). 

Jag har inte funnit nagon farskare statistik dar rudersgruppen 9-14 ar finns med, trots 

efterforskningar och kontakt med bl a Statistiska Centralbyran. Dock verkar det inte ha skett 

nagon vasentlig forandring fram till idag, for manga bibliotekarier talar och skriver idag om 
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"biblioteksdropping" som ett allmant vedertaget fenomen. I flera fall refererar de inte till 

nagra kallor som pekar pa att ungdomar ar mindre frekvent forekommande pa bibliotek an de 

"borde" vara. 

Hur det an maude vara med statistiken anser jag personligen att gruppen ungdomar ar 

forsummad, och darfor b5r uppmarksammas. 

Problemstallning 

Problemstallningen lyder som foljer; 

"Vad gors och vad skulle kunna goras for att fa ungdomar att nyttja folkbibliotek i st5rre 

utstrackning, med utgangspunkt i en undersokning av ungdomsverksamhet pa Skara stifts

och landsbibliotek." 

I studien ligger speciell tonvikt pa foljande punkter: 

-mediabestand 

-organisering av bocker 

-fysisk utformning av miljon, som t ex belagenhet av ungdomsrum och inredning 

-personal 

-marknadsforing 

-om biblioteket speciflkt vander sig till en viss ma.Igrupp 

-aktiviteter 

-samarbete med intema och extema krafter 
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Metod och uppliggning 

Uppsatsen bestar av ett teoretiskt kapitel om ungdomskultur, ett mindre avsnitt om tidigare 

forskning angaende ungdomar pa folkbibliotek, och min egen undersokning pa Skara stifts

och landsbibliotek. 

Navet i hjulet ar min kvalitativa studie pa Skara stifts- och landsbibliotek. Det teoretiska 

avsnittet om ungdomskultur ska ge en inblick i ungdomars omgivning och deras utveckling, 

vilket hor samman med hur man utformar bibliotek sa att ungdomar kan och vill nyttja deras 

resurser. 

I avsnitten om ungdomskultur har jag anvant mig av litteraturstudier, och for 

Skaraundersokningen kvalitativa intervjuer och observationer. 

Teoriavsnitt om ungdomskultur 

Teoriavsnittet om ungdomskultur ska fungera som en teoretisk referensram till det ovriga 

materialet. 

Nar det giiller litteraturen om ungdomskultur har jag framst last och spunnit vidare pa tysken 

Thomas Ziehes ideer. Hans forskning ar banbrytande, och enligt min asikt otroligt intressant. 

A ven svenska forskare som fHitat ihop sin forskning med Ziehes tankegangar far en stor plats i 

teoriavsnittet. 

Jag har valt att inte alltid ga till forstahandskiillan nar det galler anhangare av Ziehe. I de 

berorda fallen beror det pa att rorfattarna forst refererar Ziehe, och sedan bygger pa med sina 

egna tankar och funderingar. Jag ser dock ingen fara i detta eftersom ny forskning ofta bygger 

pa gammal, och jag har aven last sa gott som alia refererade backer och kapitelstycken i 

efterhand. For att lasare av uppsatsen ska veta vems forskning forfattaren . hat. byggt sina 

resonemang pa, namns berord f6rstahandskiilla. 

Att knyta an min ungdomsstudie i Skara och den litterara granskningen av Holmliaprojektet 

med ett teoretisk resonemang om ungdomskultur, gors for att man ska forsta min studie och 

framf6r allt ungdomar i vastvarlden pa ett battre satt. 
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Skara-undersokningen 

I min studie Higger jag speciell tonvikt pa punk:ter som mediabestand, organisering av bocker, 

fysisk utformning av miljon, sa som beHigenhet av ungdomsrum och dess inredning, personal, 

marknadsforing, om biblioteket specifikt vander sig till en viss malgrupp, aktiviteter och 

samarbete med interna och extema krafter (se bilaga 2-4). 

I undersokningen pa Skara stifts- och landsbibliotek ar inte avsikten att mata ungdomars, 

personals eller politikers asikter. Det primara syftet ar att uppna en djupare forstaelse, och 

darfor anvandes inte fasta svarsaltemativ. 

Valet av just Skara stifts- och landsbibliotek grundar sig pa att fa biblioteksstudier produceras 

i Skaraborgs Ian. Eftersom jag ursprungligen kommer fran lanet valde jag darfor att forlagga 

min undersokning tilllansbiblioteket. 

Under en fyra veckors period, fran den 7:e november till den 2:a december 1994, besokte jag 

stifts- och landsbiblioteket i Skara. Forsta veckan blev jag visad runt och presenterad for olika 

avdelningar och viktiga arbetsmoment i organisationen, for att kunna se institutionen som en 

helhet. De resterande tre veckorna agnade jag mig helt at observation av biblioteket och 

kvalitativa intervjuer med ungdomar i den aktuella malgruppen och berord personal. 

Intervjuema med politikema skedde vid tva olika tillfallen som infoll senare. 

For att kunna undersoka och bedoma forhallandena i biblioteket vandrade jag omkring i hela 

trevaningsbyggnaden. Ett antal kvallar stannade jag kvar extra lange, och jag besokte aven 

biblioteket pa en lordag. Dessutom hoppade jag alltid over min lunchrast, for da dok det upp 

skockvis med skolungdomar som hade lunchrast och samtidigt passade pa att ga till 

biblioteket. .Aven pa eftermiddagen, efter det att ungdomama slutat skolan och en bit framat 

kvallen, kom manga potentiella intervjuoffer. Det var svarare att komma till tals med 

ungdomama nar de var pa lunchrastbesok for da letade de efter bocker, anvande sig mycket av 

bibliotekspersonalen och var allmantjaktade och rastlOsa. Pa kvallen da ungdomama satt kvar 

langre var det daremot lugnare, men i gengald blev det varre att fa tag pa nya intervjuoffer. 
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Min ambition var trots alit att befinna mig i biblioteket pa olika tider for att Ia. kunna upptacka 

eventuella skillnader och erhalla basta mojliga urval. 

Valet att diskutera Skara stifts- och landsbiblioteks ungdomsverksamhet med unga som 

besoker biblioteket ar medvetet. Jag ar intresserad av anvandarnas och be.sokamas 

kommentarer och asikter om hur bam- och ungdomsavdelningen och biblioteket som helhet 

fungerar och tas emot. Det kan vara svart att ha asikter om en verksamhet som man inte sjalv 

nyttjar. 

Nar intervjuema med ungdomama var klara, kunde jag konstatera att jag turligt nog aven 

intervjuat personer som kande sig tvingade av skolan att besoka bibliotek, eller knappast 

aldrig gick till denna institution i vanliga fall. 

Jag gjorde inte mycket vasen av mig i biblioteket, utan onskade helt enkelt smalta in i miljon. 

Min bandspelare med tillhorande mikrofon bar jag mestadels dold i en tygpase. Mitt urval 

gick helt enkelt till sa att jag diskret tjuvtittade pa folk bakom en bok, eller under tiden jag 

antecknade. Ganska snabbt kunde man konstatera om personen verkade befinna sig i lamplig 

alder, och om det framstod som troligt, narmade jag mig dem och fragade om alder och om de 

kunde tanka sig att bli intervjuade. 

Jag var noggrann i mitt urval av intervjuoffer for att Ia. en sa representativ samling som det var 

mojligt av ungdomama i Skara med omnejd. Kriterier i urvalet av intervjuoffer var grundat pa 

alder, niva pa deras ljudvolym i biblioteket, beteende och signaler som t ex klader gav. Hip

hoppare, hardrockare, gaphalsar, personer tysta som moss, unga som uppforde sig oklanderligt 

och andra somjagade varann runt hylloma, alia kategorier finns med i mitt intervjuunderlag. 

Detar tamligen latt att avgora flickors och pojkars alder upp till 14 ar, genom att lyssna pa 

deras spra.k:, observera vad de soker efter i biblioteket och titta pa deras klader och fysiska 

utseende. Svarare var det enligt mitt tycke att bedoma om en flicka var 15-16 ar eller 17-18 ar. 

Vid nagra tillfallen tog jag fel pa alder, men i flera fall blev de tillfragade intresserade av mitt 

arbete sa ett samtal kom till stand i alia fall. Dessa samtal med personer som faller utan for 

alderskategorin 13-16 ar, finns dock inte redovisade i denna uppsatsen. 

I borjan hade jag tankt boka tid for samtalen med ungdomama, men det visade sig att de fiesta 

hade tid att stanna direkt och bli intervjuade. Alia, utom en flicka i de yngre tonaren som sade 
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sig ha brattom hem, stiillde upp pa utfragningen. Jag ratade vissa ungdomar vars kamrater 

redan intervjuats, eftersom jag ville fa asikter ur de olika giingen som uppenbarligen fanns i 

Skara. 

Det var aven i forvag bestamt att jag skulle intervjua en i taget, men ett ombeslut togs redan 

efter nagra timmar pa biblioteket, eftersom de fiesta kom tillsammans med sina kamrater. I 

borjan fruktade jag att bara nagon av de intervjuade skulle tala tor dem alla, men det 

problemet uppkom bara under tva-tre intervjuer. De som kom tillsammans var nara vanner 

och ibland "bastisar". Jag upplevde snarare att ungdomarna sporrade varann till att tanka efter 

och sma diskussioner uppstod vid flera fn1gor, aven om ungdomarna som kom i sallskap 

oftast tyckte likartat. 

Jag hade forst planerat att genomfora intervjuema pa bottenvarungen vid det oppna 

magasinets sittplatser, eller i ett sammantradesrum pa overvarungen. Orsaken var att jag ville 

kunna intervjua ungdomarna enskilt i lugn och ro dar inget storde eller paverkade dem, men 

det behovdes inte for det var lugnt i ungdomarnas rum och i hela biblioteksbyggnaden fanns 

det gott om sittplatser dar man ostOrt kunde sla sig ner. 

Viktigt att papeka ar att Skara stifts- och landsbibliotek inte har en speciell avdelning for 

ungdomar, utan den ar integrerad med barnavdelningen. Jag har dock valt att kalla det fysiska 

utrymmet for ungdomarna som delvis ar avskilt fran barnens utrymme for ungdomarnas rum. 

Innan undersokningsperioden borjade utfordes en pilotintervju tillsammans med .min bror, 

som da fortfarande var 16 ar gammal. Vi kopplade bort vart syskonskap och en serios 

testintervju genomfordes. 

Fore varje paborjad intervju presenterade jag mig och berattade om min undersokning. 

Samtalen later relativt informella pa kassettbanden och det kandes som om nagot slags 

fortroende uppstod emellan oss. Nagra av flickoma sneglade misstiinksamt pa bandspelaren i 

borjan, men efter de tva-tre forsta fragorna hade de kopplat bort den. Sa gott som alla tog vara 

samtal pa allvar, och de funderade och tiinkte efter en god stund pa vissa fragor. Intervjuema 

tog emellan 30-45 minuter. Alia punkter i intervjumanualen berordes, dock inte lika mycket 

eftersom alia givetvis inte hade lika mycket att saga om varje punkt. 
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Till min gHidje fortsatte en del samtal efter det att bandspelaren stiingts av, och nagra redan 

intervjuade ungdomar borjade halsa pa mig nar jag strovade omkring i biblioteket 

Tre personer sokte spontant upp mig efter nagon dag och ville prata igen. Dessa informella 

samtal, som ibland inte alls handlade om ungdomar och bibliotek, har jag inte direkt anvant 

mig av i uppsatsen. Mycket av det som sades bekraftade bara bilden som borjade ta form. I 

och med den viktiga kontakten med ungdomarna tycker jag mig kunna skonja ett monster 

bland de tilltalade pa Skara stifts- och landsbibliotek. 

Jag har sammanlagt genomfort 24 stycken intervjuer och 38 ungdomar ar inblandade i dessa. 

Det kan tyckas mycket att redogora for sa manga kvalitativa intervjuer i denna undersokning, 

men jag har valt att tamed dessa eftersom vissa ungdomars roster aterkommer endast ett fatal 

ganger. A v olika skal kunde jag inte avsluta mina faltstudier efter tre veckor, vilket 

resulterade i att jag fortsatte med mina intervjuer och observationer i ytterligare en vecka. Den 

sista veckans intervjuer blev mest bekraftelser pa de tidigare genomforda intervjuema, men 

vissa kommentarer som falldes ar klart varda att namnas. 

Parallellt med intervjuema av ungdomar genomfordes sammanlagt fern intervjuer med berord 

personal pa Skara stifts- och landsbibliotek. 

De tre anstallda pa barn- och ungdomsavdelningen deltog i intervjuema, liksom 

vuxenavdelningens chef och kultur- och bibliotekschefen. Tva stycken har titeln 

biblioteksassistent och de andra tre ar utbildade bibliotekarier. Dessa intervjuer varade mellan 

50-60 minuter. Jag hade samtalat med nastan alia av de intervjuade i personalen redan den 

forsta veckan, sa vi kande till varandra. 

Tillaggas bor aven att jag Ia.tt information om bl a serie- och skrivarlager av barn- och 

ungdomskonsulten pa lansavdelningen, Eda Ekendahl. 

I valet av politiker fick jag hjalp av kultur- och bibliotekschefen. Politikema Lars Johansson 

(s) och Lisbeth Karlsson (c) sitter bada i Skara kommuns kulturnamnd. 

En av intervjuema genomfordes pa Skara stifts- och landsbibliotek och den andra pa den enes 

arbetsplats. A ven dessa samtal varade runt en timme och spelades in pa kassettband. Genom 

att anvanda sig av bandspelare blev samtalen mycket ledigare och man kunde vara 

uppmarksam och stalla passande foljdfnigor pa ett helt annat satt an om man hade antecknat. 
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S jalvreftektion 

Hur ar jag som betrak.tare och hur paverkar detta min undersokning? Denna fraga har jag 

funderat en del over. 

Jag ar ung och det ar inte sa manga ar sedan jag sjalv och min yngre bror tillhorde min 

aktuella mMgrupp. Ett natverk bestaende av goda kontakter med ungdomar har jag ocksa, 

kanske framst genom var idrottsklubb. Jag ar studerande och har aldrig arbetat pa ett 

bibliotek, men har daremot besokt atskilliga av dessa institutioner och tillbringat mycket tid i 

bibliotekslokaler. Mina personliga erfarenheter av ungdomsverksamhet pa bibliotek ar inte 

odelat positiva, men detta ska givetvis inte farga min uppsats. 

2. UNGDOMSKUL TUR 

Kulturbegrepp 

Den etnologiska forskningstraditionen ser kultur som "en folkgrupps eller samhalles livsform 

eller livsmonster", enligt Ingrid Jonsson m fl. (1993, s 21), och refererar till Mats Lindqvist. 

Intresset for kultur kan riktas mot det "yttre"; mot foremM, seder och bruk, sagner eller mot 

det "inre"; manniskan och hennes varderingar, tankeformer och forestallningar. Foljden blir 

enligt forfattarna att ungdomskultur kan omfatta ungdomars livsmonster, varderingar, 

tankeformer, forestallningar och handlingar, men aven kulturprodukter som ar skapade av 

ungdomar och/eller riktar sig till ungdomar. 

Begreppet kulturmonster avser tre aspekter, (a a, 1993, s 22-23, 164). Den forsta aspekten ar 

existensbetingelser; d v s livsvillkor uttryckt genom klass- och konstillhorighet, den sociala 

miljon man vaxer upp i samt dagliga samhalleliga erfarenheter som gors t ex i skolan, pa 

fritiden och i motet med foreteelser som media och kultur. Aspekt tva ar medvetandeformer. 

De avser hur ungdomar sjalva tolkar och ger mening at sina livsvillkor, vilket Ieder till olika 
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handlingsmonster och strategier. Den sista aspekten iir ungdomars handlingsmonster; d v s val 

av strategier under livet. 

De tre aspektema bildar i relation till varandra kulturmonster. 

Manniskors uppfattningar om smak bildar gemensamma monster. Bakom dessa ligger 

faktorer som uppvaxtvillkor och levnadsforhAI.lande, d v s social klass. 

Niir det galler kultur ar det andras pastadda smakloshet som bygger upp den egna 

smakfullheten, och smaken hailer distans mellan olika samhallsklasser, enligt Olle Holmberg 

(1994, s 35) som aberopar Pierre Bourdieu. 

Gallande ungdomskulturens livsstilar hanvisar Holmberg (1994, s 39) till Bo Reimer som 

menar att ungdomars livsstilar inte ar beroende av ekonomisk status och utbildning som 

Bourdieu ha.vdar. Enligt Reimer iir valet mer personligt och mindre klassbundet. Ett exempel 

pa detta kan vara 50- och 60- talets rockkultur dar skolungdom och arbetande ungdomar 

forenades i ett intresse, vilket Gestur Gudmundsson (1990, s 310) tar upp. 

Ungdomamas kultur ar inte homogen, utan olikheter existerar som en foljd av att ungdomar 

fonnas och maste handskas med olika existensbetingelser. I de val ungdomar gor av 

utbildning, livsstil och smak, maste hansyn tas till ungdomars skilda livsvillkor, paverkade av 

faktorer som klass, kon, segregation i boendet, etnicitet, generation och «llder, havdar Jonsson 

m fl (1993, s 21). 

Johan Fomas och Hillevi Ganetz (1991, s 74) menar att alia unga har en ungdomskultur, inte 

bara iogonfallande eller avvikande individer och grupper. V arje manniska har sin egen stil 

som fonnedlar ett budskap. Ungdomar i dagens samhalle har dock vissa gemensamma 

erfarenheter och livsvillkor tvars over kons- klass- och rasgranser, vilket gor att vissa 

kulturella uttryck har gemensamma drag. 

Anders Lofgren och Margareta Norell (1991, s 11) talar om Paul Willis "Fostran till 

lonearbete" som utkom 1983, dar Willis menar att ungdomar som iir vana vid ett aktivt 

forhallningssatt till musik, bilder, media och t o m reklam, finner den etablerade kulturen 

alldeles tor statisk.. Med detta menas inte att enbart marknadskrafter och reklam ger den enda 

"riktiga" kulturupplevelsen for ungdomar. Diiremot tycker forfattarna liksom Willis att dens k 

finkulturen bor forsoka anvanda sig av populiirkulturens kanaler for att fa en storre spridning. 
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Holmberg (1994, s 20) menar dock att manga mmmiskor idag blandar sin konsumtion av 

ku1tur, man skiljer inte Hingre pa "erkfuld" ku1tur och "popu1ar" k.ultur som tidigare. 

Centralk.ulturens betydelse har minskat till fOrman for delk.ulturer. 

Ungdomsku1turen betraktas dock som mer mangfacetterad an nagonsin av Fomas och Ganetz 

(1991, s 87), som sHger att det ar bade sviirt och spannande att vara ung. 

Sonja Svensson (1987, s 29) anser att ungdomsk.ulturen framstar alltmer som "en sjalvstii.ndig 

och i vuxnas ogon egenartad ku1turrorelse". 

Kort historisk tillbakablick pa fenomenet ungdomskultur 

Jonsson m fl (1993, s 19) berattar att under medeltiden blev bam vuxna utan att ha passerat 

nagon egentlig ungdomstid. Sjalva begreppet ungdom kom med den tidiga kapitalismen i 

samband med uppkomsten av den borgerliga samhallsklassen under 1700- talet. Bengt Sandin 

(1991, s 18-19) sager att en ny skollagsstiftning under 1800- talets senare halft innebar en ny 

bamdom, i och med att bamen inte lrutgre kunde vara hemma och skota olika sysslor eller 

skaffa ett arbete i samma utstrackning som tidigare. 

Anette Ellefsen, Anna Erixhagen och Leena Wikstrom (1990, s 23) pekar pa att efter andra 

varldskriget forbattrades familjers ekonomi, vilket ledde till att bamens arbetsinsats inte blev 

lika betydelsefull och fler borjade studera. Pa 50- talet skapade det ekonomiska valstandet den 

nya gruppen ungdomar i samhallet, och de unga hade till skillnad mot sina jamniiriga under 

andra tidsperioder tillgang till pengar och fri tid. 

Attvara ung 

Att vaxa upp innebar att man vaxer in i ett samhalle och i en k.ultur som har bestamda 

traditioner, symboler, roller, normer, varderingar och beteendemonster. Dessa varderingar och 

livsmonster moter bamen forst och framst genom olika mmmiskor som finns i deras narmaste 

omgivning. Personema kommer mer eller mindre medvetet att gora det mojligt for bamen att 

tillagna sig dessa monster; att socialiseras, sager Oddbjom Evenshaug och Dag Hallen (1992, 

s 31). 
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Ungdomsperioden ar en socialt, psykologiskt och kulturellt sarpraglad fas i manniskors liv, 

samt en period av rorelse, menar Holmberg (1994, s 42) och refererar till Magdalena 

Czaplicka. Den unga personen borjar rora sig fran sin ursprungsfamilj in i nya kanslomassiga 

och sociala relationer. Individen gar genom utbildningsvasendet ut pa arbetsplatser, och fran 

ekonomiskt beroende till egen forsorjning. Under ungdomsperioden pagar en inre psykisk 

rorelse som provar olika forhallningssatt och identiteter pa vag mot "en nagot stabilare 

vuxenhet". 

Nar det galler kanslolivets omrade kan man saga att en tonanng befinner sig i speciellt 

psykiskt tillstand som Barbro Goldinger (1986, s 151) beskriver som oppna dorrar mot det 

egna inre reviret. Det finns en slags naturlig sjalvupptagenhet och kontakt med det inre livet, 

som ibland ger upphov till kanslor av isolering och ensamhet, nagon gang t o m angest och 

panik. F omas och Ganetz ( 1991, s 77) sager att alla ungdomar genomgar mer eller mindre 

psykiska konflikter med intensivt identitetssokande och frigorelse fran foraldrar. Att 

ungdomsperioden ar en socialt, psykiskt och kulturellt oppen och rorlig fas i livet beror pa att 

unga inte har en massa vanor och rutiner att falla tillbaka pa som aldre manniskor, och har 

darfor en tendens att reagera snabbare. 

Upplevelser och erfarenheter som gors i ungdomen bidrar till att forma jaget d v s det ligger 

till grund for hur vi uppfattar och definierar oss sjalva och aven vart satt att handskas med 

verkligheten vi lever i. Manniskan fortsatter dock att formas och utvecklas aven efter 

barndomen och ungdomsperioden, papekar Jonsson m fl. (1993, s 18) och hanvisar till Johan 

Esseveld. 

Holmberg (1994, s 51) refererar till Kirsten Drotner nar han diskuterar det okade 

realitetstrycket. Ungdomar idag befinner sig i en motsagelsefull och kravfylld situation. De 

ska vara rationella och malmedvetna i skolan, de bor valja ett yrke och sedan konkurrera pa en 

alltmer hardnande arbetsmarknad, samtidigt som framtiden kanns osaker. Dartill kommer att 

personens tidigare normer ar i gungning och identitetsarbetet for unga idag ar alltmer 

komplicerat. 
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Begreppet ungdom kan avgransas fysiskt, psykiskt, socialt och k.ulturellt och dessa behover 

inte nodvandigtvis sammanfalla, enligt Fomas och Ganetz (1991 s 70-71). De menar att 

konsmognaden har en biologisk och en psykologisk sida. Den biologiska sidan kallas 

pubertet, medan den psykologiska kallas for adolescens. 

Forfattarna (a a, s 71) betecknar adolescens som "bamets gradvisa psykiska overgang fran 

foriildrarberoende till en storre individuell sjiilvstandighet". Identitetsutveckling pagar hela 

livet, men ar som mest intensiv under adolescensen. Inte heller pubertet och adolescens 

behover sammanfalla tidsmassigt. 

Papekas kan att frigorelsen fran foriildrama inte ar fran sjalva personema, utan fran beroendet 

och tryggheten de statt som givare av och representanter for, enligt Goldinger (1986, s 64). 

Pa 1900- talet har tva motsatta utvecklingstendenser agt rum, enligt Jonsson m fl (1993, s 18). 

Fysiologiskt har konsmognaden sankts fran 16 ars aldem till 12-13 ars aldern, medan 

adolescensen har hojts. 

Fomas och Ganetz (1991, s 73-74) tar aven upp ungdomen som en social kategori. I 

beteckningen inryms att andra manniskor och sociala grupper behandlar ungdomen pa ett 

speciellt satt, och att de unga har sarskilda beteendemonster i forhallande till andra. 

Nar man ser till den sociala ungdomsaspekten har samhiillet regler och lagar for icke myndiga, 

de f'ar t ex inte rosta i de politiska valen, inte kopa ut alkohol pa Systembolaget, och inte kora 

bil. Vissa sociala avgransningar ar dock luddiga, anser forfattama. A vgransningama kan 

omfatta t ex manniskor som studerar eller inte flyttat hemifran, vilket kan gora att en person i 

30 ars aldern socialt anses som ungdom, aven om man fysiskt och psykiskt ar vuxen. Gransen 

for att vara socialt vuxen har flyttats alit hogre upp i aldrama. Synen pa vuxenhet som en 

fardig och given social roll ar pa vag att upplosas. 

Begreppet ungdom kan aven avgransas kulturellt och da i forhallande till symboler, stilar och 

deras betydelser. Med detta menas att manniskor som ser unga ut och/eller sysslar med nagot 

som k.ulturellt uppfattas som ungdomligt i k.ulturell mening anses vara, atminstone delvis, 

ung. 

I var vasterlandska kultur ar det positivt att t ex kla sig ungdomligt och ha ungdomliga 

intressen. Att verkligen. vara ung och begransas av regler, lagar, tvang, och sakna makt och 

resurser ar inte lika efterstravansvart, aven om vuxna romantiserar ungdomstiden och 

forknippar den med frihet, rorlighet, oppenhet och granslOshet. 
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Samtidigt kan papekas att gransen for begreppet ungdom har flyttats ner i aldrama. Redan vid 

skolstarten ser bam pa TV -nyhetema, ar modemedvetna och borjar uppfora sig pa ett satt som 

kulturellt forknippas med ungdom. Hur man an valjer att avgransa ungdomstiden har perioden 

forlangts. Nufortiden gar man tidigare in i ungdomstiden och lamnar den senare. 

Tonar, pubertet, adolescens, ungdom och ungdomlighet ar alltsa inte samma sak, trots att de 

ofta overlappar varandra och har vissa samband. 

"Marginalposition " 

Ungdomens situation i det modema industrisamhallet har benamnts "marginalposition", enligt 

Holmberg (1994, s 44) och Fomas och Ganetz (1991, s 74). Med termen menas att tonaringar 

befinner sig mellan tva grupper utan riktigt faste i nagon av dem. Man ar varken bam eller 

vuxen och situationen praglas av social osakerhet och kanslomassig· instabilitet. Tonaringens 

roll i samhallet ar perifer och kan betecknas som en ansvarslos mellanstallning. Man har ingen 

plats i produktionen, man saknar direkt socialt ansvar och man ar inte efterfragade i samhallet 

av andra an larare, socialarbetare och personer som ser till att de unga har sysselsattning innan 

de blir "vuxna". Avskarmningen fran inflytande och paverkan av samhallet de ska ta over, kan 

skapa kanslor av isolering och maktloshet. 

Ungdomstidens centrala konflikt mellan frihet och beroende har skarps pa senare tid, enligt 

Holmberg, Fomas och Ganetz. Friheten har okat pa sa satt att det tycks finnas en frihet till 

andra liv och andra karriarer an de foraldrama har haft. Dessutom finns tillgang till mer 

kunskap idag och ungdomen har mer pengar an tidigare generationer. Samtidigt har 

ekonomiska och sociala beroendeforha.Ilanden okat tidsmassigt i forha.Ilande till foraldrar, 

larare och myndighetspersoner genom bl a langre skolgang. 

Systemvarlden 

Holmberg (1994, s 22-25) refererar Jiirgen Habermas vid · sin genomgang av vad 

systemvarlden i:ir. Habermas skiljer mellan systemvi:irlden, som bildas av marknaden och 

staten, och livsvarlden som bestar av familjemedlemmar, vanner och arbetskamrater. 
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Enligt Habermas dominerar marknaden och staten bilden av vart modema samhalle i allt 

storre utstrackning. "Systemvarlden 'koloniserar' livsvarlden" alltmer genom att marknaden 

griper in i vara liv pa flera omraden och staten reglerar verksamheter som tidigare fanns inom 

livsvarldens ramar. T ex har flera av familjens tidigare funktioner tagits over av tjansteman i 

skola, bamomsorg och socialforvaltning eller av foretagare pa den kommersiella marknaden. 

Det kommersiella marknadssystemet har under 1900- talets andra halft vaxt till en stor sektor 

som borjat rikta in sig mot unga och omfatta alit fler livsomraden. Fomas och Ganetz (1991, s 

78-79) anser att det foreligger en risk i att ensidigt rikta in livet pa konsumtion och agande, 

och att detta frantar manniskor makt att gora saker sjalva. Fordelen ar tillgangen till nya 

mojligheter, erfarenheter, kunskap och upplevelser som tidigare endast varit Ia. forunnade. 

Fomas och Ganetz talar ocksa om statens roll i ungdomars liv. De menar att atskilliga 

omraden utsatts for pedagogisering och detaljplanering fran myndigheters sida. Kommuner, 

skolor och bidragsgivande organisationer planerar ungas fritidsverksamhet i alit storre 

utstrackning och ungdomar rar resurser och uppmarksamhet de tidigare saknat. Risk fmns 

aven har for minskat eget skapande. 

Marknadens och statens inflytande kommer av en gradvis uppluckring av aldre traditioner i 

vardagslivet, havdar F ornas och Ganetz. 

Thomas Ziehe 

Thomas Ziehe ar en tysk ungdomskulturforskare som kommenteras av atskilliga forskare som 

studerar ungdomar. 

Enligt Fomas och Ganetz (1991, s 79) ser Ziehe ungdomar som kansliga matare som ger 

tidiga och tydliga utslag om vart samhallet ar pa vag. 

Kulturell fristillning 

Ett begrepp som Thomas Ziehe tar upp ar kulturell fristallning. Med kultur menar Ziehe den 

anglosaxiska betydelsen; manniskors symboler, identitetsmonster och tolkningar. 
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Under efterkrigstiden paborjades den omfattande kulturella fristallningen i industrilandema, 

men de stora forandringama kom forst pa 1960- talet. Nutiden kan betecknas som en 

overgangsperiod, och kanske ar vi pa vag in i ny epok. Alia berors av moderniseringen, 

speciellt unga som saknar minnen fran en annan tid, minnen som kan skapa buffertar mot det 

framtrangande och det nya, enligt Erling Bjurstrom (1986, s 60) och Holmberg (1994, s 25-

26). 

Enligt Ziehe (1986, s 15-16) har det traditionella samhallets gemensamma referensramar 

minskat i betydelse, genom tva sammanhangande utvecklingstendenser som dels slar sonder 

var kulturella verklighet och delvis tar upp den och forandrar den. Forsta tendensen ar okad 

teknokratisering av olika livsomraden, och den andra ar nedbrytning av traditioner som yttrar 

sig i storningar i den nediirvda kulturen. 

Den kulturella fristiillningsprocessen innebar en upplosning av traditionella sociokulturella 

norm- och vardesystem, som tidigare defmierade individers satt att organisera sitt liv. 

I fristallningsprocessen iir det inte liingre sjiilvklart att overta tankesatt och normer som om 

dessa vore de enda naturliga och utan altemativ. Processen erbjuder nya mojligheter att skapa 

sig ett annat liv an det som erbjods foraldrama och ungdomama befrias fran traditionens 

formande kraft, vilket okar deras mojligheter att skapa sitt eget liv och sin egen identitet. Idag 

hamtas alit farre monster och forebilder fran fasta sedvanjor och inrotade tankesatt niir det 

galler normer, forestiillningar och miinniskors satt att se pa sig sjalva och framtiden, menar 

Jonsson m fl (1993 s 29-30). 

Foljden av den kulturella fristiillningsprocessen har blivit att moralkodexen forandrats inom 

t ex familjeformer, uppfostringsmonster, installning till auktoriteter och samhiilleliga 

institutioner, anser Holmberg (1994, s 21-22). 

Regression och progression 

Forr i tiden fanns inte, som tidigare papekats, samma valmojligheter i livet for unga 

miinniskor. It ex yrkesval var man paverkad av uppvaxtfamiljens sociala stiillning i samhallet. 

Samtidigt med den kulturella frigorelsen och okade valmojligheter skapas inre konflikter och 
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frustrationsupplevelser over vern man ar, vart man ar pa vag, och om det man onskar sig gar 

att forverkliga, menar Jonsson m fl (1993, s 29-30). 

Stravan finns att ha.Ila fast vid det man har och soka trygghet dar, men aven viljan att ta risken 

och bejaka forandringar och skapa en ny framtid; regression och progression. 

Progression har att gora med forandring och :framsteg, och viljan att lara sig nya saker och 

kunna mer. Regression handlar om trygghet och oforanderlighet. Genom att vanda tillbaka till 

det kanda och aterupprepa det standigt likadana undviks kraven och utmaningarna. 

Progression star for identitetsutveckling och :framatanda, och regression for aterskapande av 

det forflutnas njutningar och minnen, sager Holmberg (1994, s 52-53). 

Avmystifiering 

Nar Ziehe talar om avmystifiering av varlden, anvander han sig av begreppen reflexivitet och 

gorbarhet. 

Reflexivitet betyder ett okat sjalviakttagande, och en okad uppmarksamhet pa den egna 

identiteten. Ziehe anvander sig av en liknelse med ett manuskript. Han menar att ungdomar 

"har ett i forvag skrivet manus for livet", med vars hjalp de jamfor sina nya erfarenheter. 

Ungdomar i dag har ett utforligare manus jamfort med deras foraldrar, vilket gor att det blir 

svarare for barn och ungdomar att gora egna genuina forstahandserfarenheter i livet. Man 

tolkar inte erfarenheten, utan istallet blir tolkningen man redan tillagnat sig en sekundar 

"erfarenhet". Ungdomarna blir bradmogna i en for dem kanske avmystifierad varld, men 

tillgangligheten till de vuxnas erfarenheter okar deras formaga till kritik, anser Ziehe (1986, s 

39-40) och Jonsson m fl (1993, s 30). 

1-forvag-vetande om vuxenlivet beror pa att barn och ungdomar i storre utstrackning f'ar ta del 

av de vuxnas liv, erfarenheter och hemligheter, menar Ziehe (1986, s 35), och dessutom 

fungerar media som en kunskapskalla. En viss avmystifiering har pagatt anda sedan 

upplysningstiden, men aldrig natt vardagslivet, aterger Bjurstrom (1986, s 65). 

Idag behover manniskor inte acceptera vissa saker som folk forr i tiden gjorde. Holmberg 

(1994, s 27) menar att man forvisso maste finna sig i saker aven nu, men en okad gorbarhet 

20 



finns. Relationer, konsroller och kornmunikationsf6nnagor ar exempel som tas upp, men 

aven, utseende och kropp ar inte fastlagt och fardiggjort utan kan ifragasattas och kanske 

f6randras. Nya mojligheter att f6rverkliga sig finns, men samtidigt okar pressen pa individen 

och risken f6r misslyckanden okar, menar Ziehe (1986, s 30). 

Fornas refereras hos Holmberg (1994, s 28) i hans synsatt pa unga manniskors f6randrade 

tidsuppfattning. Livet ar inte "ett lineart projekt mot ett avlagset framtida mal", utan man lever 

mer har och nu. Framtiden anses oppen och gorbar, om an osaker. Fomas sager att traditionen 

har f6rlorat sin traditionella roll som riktningsgivare och meningsskapare. Bitar ur historien 

kan dock anvandas som byggnadsmaterial i skapandet av nuet och framtiden. 

Zieh~ (1986, s 40) anser ocksa att det ar svarare f6r dagens f6raldrar att havda att deras 

f6rsprang i ruder skulle vara ett f6rsprang i verklighetsf6rstaelse. Inte heller tycker han att 

hogre levnadsalder medf6r hogre kompetens nar det galler problemlosning i livet. 

Kompetensen ar i varje fall svarare att bevisa. Donald Broady (1986, s 231-232) havdar tom 

i sann Ziehe anda att ungdomars livsvillkor idag ar sa annorlunda p g a sociala och kulturella 

omvandlingar, att f6raldrars och larares hagkomster fran sin egen uppvaxt inte duger som 

tolkningsmonster. Istallet handlar det om vilken levnadskompetens f6raldrama visar har och 

nu, och vad man kan lara sig av dem idag. 

Kritik av Ziehes forskning 

Thomas Ziehe har :fatt en del kritik angaende sin forskning. De fiesta verkar dock overens om 

att hans studier ar ytterst relevanta och banbrytande, men somliga anmarker pa hans 

tillvagagangssatt. 

Kritikema tar i stort satt upp detsarnma som Gudmurson (1990, s 303). Hon anser att Ziehes 

samhallsteori ar f6r "grovkornig", och hoppet fran en allmant ha.Ilen kulturanalys direkt till 

individuella existensproblem ar f6r stort. Ziehe f6rsvarar sig bl a med att han intresserat sig 

tor gemensarnma f6randrade villkor f6r bam ur samtliga samhallsklasser, sager Broady (1986, 

s 238). 
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Fritidsaktiviteter 

Studien jag onskar referera i mitt avsnitt om fritidsaktiviteter ar genomford av Ingrid Jonsson, 

Mats Trondman, Goran Amman och Mikael Palme (1993, s. 39-78). Den bygger pa enkater 

om skolerfarenheter, fritids- och kulturaktiviteter, utdelad tilll 600 hogstadieelever i tre olika 

socialt, kulturellt och ekonomiskt sammansatta orter (kallade Villastad, Mellanstad och 

Bruksort). Aven ett antal intervjuer med ungdomar pa de olika ortema har gjorts, som 

tillsammans med enkatema knutits till tidigare forskning och forfattamas egna teorier. 

Ekonomiska, sociala och kulturella forhrulanden i uppvaxtmiljon ar avgorande for vilka 

erfarenheter ungdomar f'ar i skolan och har betydelse fOr hur skolerfarenheter tolkas och 

bearbetas, enligt forfattama. Dessa upplevelser paverkar ungdomars sjalvuppfattning och 

tillsammans spelar de roll for rorstaelsen av ungdomars fritids- och kulturaktiviteter i och 

utanfor skolan. A ven foraldrars syn pa uppfostran har stor betydelse, och det ar inte ovanligt 

att fritids- och kulturaktiviteter bland ungdomar fran hogre socialgrupper fungerar som ett 

sorts komplement till skolan. Jonsson m fl menar att detta innebar att de unga tillagnar sig 

vissa forhallningssatt och umgangesvanor som ar vardefulla att beharska i vuxen ruder, och att 

fritidssysselsattningar blir darmed investeringar for framtiden. (a a, s 45-46) 

I de yngre rudrama tillbringas en storre del av fritiden oftare i organiserad form an i tonaren da 

skolarbetet blir mer kravande och konkurrens fran musik, teater, pojk- och flickvanner upptar 

mer tid av fritiden. 

I studien agnade sig toniiringar at annat an organiserade aktiviteter storre delen av sin lediga 

tid. Nar ungdomar spontant formulerade vad de ville gora efter skolan svarade de fiesta: 

idrotta, umgas med vanner, lyssna pa musik eller att bara slOa och inte gora migonting sarskilt. 

Besok pa fritidsgard, ga i affarer, spela musikinstrument, lasa serie- och veckotidningar, titta 

pa TV och video, lasa, sy eller att bara vara hemma var andra fritidssysselsattningar som 

namndes. Ungdomama gor ofta flera olika saker samtidigt och tillsammans med kamrater. 

Manga favoritsysselsattningar delades av olika sociala grupper bland ungdomama i 

undersokningen (a a, s 50, 52). 
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I huvudsak var det arbetarklass- och lagre tjanstemannaungdomar som dagligen vistades pa 

fritidsgardar och de var oftast dar for att traf:fa kompisar, inte for att deltaga i arrangerad 

verksamhet som de besokande ungdomarna ur medelklassen. 

Enligt undersokningen ar inte arbetarklass- och Uigre tjanstemannabarns fritid lika planerad 

som hos de hogre socialgrupperna. De forstnamndas aktiviteter ligger langre bort fran skolans 

varld och kompenserar ibland en minde framgangsrik skolsituation, och foraldrarnas paverkan 

i val av fritidsaktivitet ar inte lika sjalvklar. Arbetarklassungdomar var i likhet med de andra 

ungdomarna engagerade i foreningar och organiserade sysselsattningar, men huvuddelen av 

fritiden agnades dock inte at organiserad fritids- eller kulturaktiviteter (a a, s 46). 

Flickoma i studien var mer kulturellt intresserade an det andra konet. De gillade att Hisa 

becker, ga pa bio, teater och konserter, medan pojkarna foredrog datorer, rollspel och motorer 

(a a, 52-53). Nar ungdomarnas favoritsysselsattning relaterades till social klass ar traditionellt 

kulturella uttrycksformer som att lasa becker, ga pa teater och spela musikinstrument, oftare 

frekvent aterkommande aktiviteter hos ungdomar fran hogre sociala skikt. Papekas kan enligt 

Jonsson m fl (a a, s 76) att vuxna i hogre sociala skikt i stOrre utstrackning "utnyttjar 

samhallets erbjudanden av fmkulturellt slag", men aven att de sociala skikt och det 

kulturmonster som ar dominerande pa en ort tar ett visst inflytande aven pa andra sociala 

grupper. 

Farhagor om okad passivitet bland dagens ungdom angaende mediakonsumtionen styrks inte 

av aktuell forskning, havdar Jonsson m fl (a a, s 57). Undersokningar pekar pa en mer varierad 

konsumtion av media. Ungdomar laser nagot farre dagstidningar, veckotidningar och serier an 
tidigare, men boklasandet har inte minskat enligt de generella tendensema. 

Bio ar det allra vanligaste arrangemang som ungdomar deltagit i och biobesok a.r jamnt 

spridda i hela ungdomsgruppen, oavsett socialklass. Nar det galler musik menar Jonsson m fl 

(a a, s 63-65) att barn och ungdomar idag i princip vaxer upp med pop och rockmusik. 

Ett inlagg kommer fran Hans-Erik Olson (1991, s 58-68) som menar att de senaste 100 aren 

har samhallets kontroll av var fritid okat. Da storre Stader vaxte fram borjade samhallet ta alit 

storre ansvar for ungdomars fostran. Foreningsliv uppmuntrades och ungdomsgardar 

oppnades. Ett effektivt styrmedel inom fritidspolitiken var och ar fortfarande bidrag och 

anlaggningsstOd, och speciellt gynnad har tavlingsidrotten varit. Statligt och kommunalt stod 
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ar en stravan efter kontroll i betydelsen styrning, och innebar ett offentligt ingripande i 

fritidsmarknadens fria spel, enligt Olson. 

Alla samhiillen har sina icke-respektabla revolutionarer, utopister och huliganer som utmanat 

det etablerade samhiillet, menar Olson. Alia generationer har klagat och klagar pa de unga, 

eftersom det oftast ar de som bryter sig loss fran etablissemanget och ar djarvast. 

Media 

Parallellt med den kulturella fristallningsprocessen f6rmedlar konsumtionsindustrin, 

samhalleliga institutioner och medier en rad fardiga bilder och forestallningar om sakers 

tillstand och natur, vilka vi ar, vad vi ska gora och hur vi ska leva. En foljd av detta ar att 

ungdomar kan karma behov av att dra sig undan och skaffa sig en frizon fritt fran samhalls

och foraldrarinflytande. I frizonen kan mote mellan kommersialism och ungdomskultur ske. 

Ziehe ser inte kommersialism som nagot enbart negativt, eller att ungdomar ar offer for 

kommersiella krafter. Istallet menar han att varuproducenter bade skapar behov och tangar 

upp de ungas behov. Kommersiella produkterna har ett bytesvarde och ett bruksvarde, och kan 

anvandas som redskap nar ungdomar reflekterar over sig sjalva och handskas med den nya 

livssituationen, sager Jonsson m fl (1993, s 30). 

Media har en formedlande funktion mellan olika varldar i ett fragmentiserat samhalle, anser 

Holmberg (1994, s 47). 

Genom media kan man lara och forst!, och ungdomar erbjuds ocksa ett mangfacetterat 

ramaterial for sitt sokande efter en egen identitet. Medierna tillhandahaller stilar, 

tankemonster, livsutkast och identiteter som kan utprovas, stiliseras, sattas samman, anvandas 

och overges. 

Industrins produktutvecklare vander sig ofta till unga i sitt utbud, och vissa kritiska roster har 

hojts och havdat att unga nastan ar tvungna att varja sig emot hur medier pastiir att de bor 

vara. Fornas och Ganetz (1991, s 76-77) sager daremot att ungdomar inte bara passivt tar 

emot, utan aktivt botaniserar i ett brett marknadsutbud dar de plockar vissa bitar fOr att 

anvanda som ramaterial. 
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Holmberg hanvisar till Reimer som menar att media binder samman olika sfarer och bildar en 

lank mellan den privata och den offentliga sfaren. Media har blivit en naturlig del av vart 

vardagsliv. I Holmbergs (1994, s 24) genomgang av Habermas forskning framkommer att 

media antingen ar en auktoritar potential eller en emancipatorisk potential. 

Det f6rsta har med marknadens och statens mojligheter att forma och styra genom massmedia 

och det andra kommer fran media anvandningens mojligheter till utveckling av livsvarlden. 

3. UNGDOMAR OCH BIBLIOTEK 

Nordisk statistik 

Fran Statistiska Centralbyran (SCB) fick jag beskedet att den enda vasentliga statistiken som 

kunde relateras med min magistersuppsats var "Kulturvanor i Norden" (1993, s 29-35). 

Eftersom det ar ovanligt att lata barn under 16 ar deltaga i SCB:s undersokningar, finns inte 

hela min mMgrupp medtagen, men studien indikerar trots alit viktig statistik i samband med 

ungdomar och kultur. 

V anan att besoka bibliotek avtar starkt i samband med stigande alder, vilket ar gemensamt f6r 

de nordiska landema (se bilaga 5). I undersokningen Iiiknades besok pa bade folk- och 

skolbibliotek under ett ar som biblioteksbesok. Nar det galler ungdomar i Mdrarna 16-19 ar i 
Norden, hade mellan 72-95% besokt bibliotek. I Sverige var siffran dryga 80%. 

Aldersgruppen klassades som den relativt sett vanligaste boklasarkategorin, men kopte minst 

antal bocker. V anan att ga pa bibliotek hade ett starkt sam band med personemas 

utbildningsniva. 

Lan av fack- och skonlitteratur var vanligast ide yngsta befolkningsgruppema (se bilaga 6). 

Vid Ian av facklitteratur var kopplingen till utbildning stark. 

Sverige var det nordiska land dar flest invanare, 21%, laste tidningar och tidskrifter pa 

bibliotek, men i Finland, Island och Sverige avtog tidningslasandetju aldre aldersgruppen var. 

Ui.sandet var f6ljak.tligen storst i den yngsta Mdersgruppen, och skillnaden mellan konen var 

sma. Utbildningsniva var aven har av betydelse. 
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Bibliotek och ungdomar 

Nar jag satte mig ner for att lasa om ungdomsverksamhet pa bibliotek sag jag att framsteg 

gjorts sedan ungdomarnas roll pa bibliotek borjat diskuteras pa allvar under den senare halften 

av 1980- talet. Storre bibliotek har bl a borjat inreda speciella ungdomsrum. 

Ett exempel pa projekt speciellt riktade mot ungdomar, ar det engelska folkbiblioteket i 

Bradford. De var tidigt ute med sitt ungdomsprojektet "Xchange", dar man ar 1985 tog 

initiativ till att imeda ett enskilt rum for ungdomar over 13 ar. 

Nagra biblioteksstuderande i fran Boras har i sina specialarbeten berort vad ungdomar onskar 

sig av bibliotek, och ungdomars attityder till bibliotek. 

Charlotte Hardebom och Boel Sjoberg (1989, s 4) intervjuade ungdomar om bibliotek. De 

tick svaret att institutionema idag ar for stela och trakiga. Miljon upplevdes ovanlig, unga 

ansag att bibliotekarier hade en negativ installning till dem, och de kande osakerhet infor 

bockemas uppstallningssystem. Ungdomarna kande sig for stora for barnavdelningen och for 

sma for vuxenavdelningen, men verkade overens om att en speciell ungdomsavdelning skulle 

kunna vara vagen tillbaka for ungdomarna till biblioteken. De unga efterlyste mysig 

imedning, skona och bekvama mobler i varma Hirger och levande vaxter i en atmosfar av lugn 

och ro. OnskemM om backer uppstallda efter enklare system fanns, och satt att gora framsidan 

pa backer synliga. Dessutom ville ungdomarna enligt undersokning ha mer boktips, bade 

personliga och per video. Samtidigt som de ville ha en avskild plats for sig sjalva efterlyste de 

musikskivor att lyssna pa, och noter for hemlan. Personalen bor vara kunnig och personlig, 

och heist ska ett cafe ligga vagg i vagg med biblioteket dar folk kan traffa vanner och lasa 

tidningar. 

Enligt Alverlin (1990, s 4) har det satsats mycket kraft och resurser pa barn- och 

ungdomsverksamhet. Hon sager att barnverksamheten i de fiesta fallen finns kvar och har i 

vissa fall utvecklats, men ungdomsverksamheten har stagnerat. Anledningar tror Alverlin kan 

vara ett okat fritidsutbud for ungdomar, ekonomiska svarigheter, och stelnat biblioteksarbete 

som har fastnat i rutiner. Annars skiljer sig inte Alv~rlins slutsatser fran Hardeboms och 

Sjobergs. 
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Marianne Hiort-Lorenzen, dansk bambibliotekarie med erfarenheter av konsult:Verksamhet i 

biblioteksutveckling, intervjuas av Barbro Blomberg (1988, s 206). Hon tror att stelnat 

biblioteksarbete fastlast i gamla rutiner kombinerat med en mlingd f6rdomar ar orsaken till att 

alit fane ungdomar soker sig till biblioteken. I bl a Frederikssund. pa Sjalland har hon varit 

med om att starta ett f6regangsbibliotek. Ambitionema var att sudda ut grlinsema mellan 

bam-, ungdoms- och vuxenavdelningen. Utgangspunkt f6r f6rsoket var de manga pastaendena 

om de ungas minskade intresse fOr Hisning (1989, s 114). 

Hiort-Lorenzen tycker att inte sa mycket har hlint pa biblioteksfronten sedan 1960- talet. Hon 

tror inte att fel sorts mlinniskor slagit in pa yrket, men sager att bibliotekariema aldrig f'ar 

chansen att omsatta sina ideer i praktiken. Dessutom ar det latt att drabbas av 

husmorssyndromet, allt ska vara pa sin plats, ordning och reda. 

Vidare spekulerar hon i om det f6rekommer en generationsmotsattning dar bibliotekarier ar 

radda f6r att ungdomar ska inkrakta pa deras omrade. Detta kan resultera i att 

bibliotekspersonal inte ar lyhorda f6r impulser som inte kommer fran dem sjalva, och bara 

slapper fram ungdomar i hanterliga projekt som latt kan avbrytas da ungdomama blir f6r 

besvarliga. Kanske oppnas dorrama till biblioteket f6r ungdomar bara pa bibliotekets villkor. 

Hiort-Lorenzen (a a, s 51) sager att en biblioteksinredning bygger pa valgrundade, 

genomarbetade beslut och rutiner, men understryker att bade van or och strukturer ska vara 

dynamiska f6r att inte bli till system som latt Ieder tilllivloshet och institutionalisering. 

Forslag fran Hiort-Lorenzen (a a, s 122-129) som ska skapa laslust hos unga ar bl a 

okonventionella inventarier och dekorationer. 

Otraditionella inventarier bryter institutionsmiljon, och verkar stilbrytande. Rummet ska heist 

befmna sig i en stlindig lindringsprocess, och omvaxlande vara en overraskning eller en 

provokation. I Frederikssund anvlindes bl a vinlador i olika storlekar som bokhyllor, man 

restaurerade och kopte gamla mobler, och man placerade ut ett stort antal vaxter och mycket 

belysning. Dessutom ordnades det med malningar pa vaggar, dorrar och element, men dessa 

f'ar inte bli permanenta varnar Hiort-Lorenzen. Hon havdar att besokare vlinjer sig fort vid 

visuella intryck. Har man skyltat med en bok i fyra dagar pa samma plats klinns som den alltid 

har statt dar. Ett dagligt plockande med mediasamlingen och lokalema ar nodvlindigt nar det 

galler ungdomar. Forlindringsarbetet behover inte bli dyrt, och det ar viktigt att utnyttja bade 

anvlindares och personals erfarenheter. Angaende personalen ar det bra om den vaxlar och inte 

ar densamma. Pa sa satt blir det fler mlinniskors ideer, impulser, och erfarenheter. 
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Aven ett annat stort projekt riktat mot ungdomar har genomforts i ett av vara grannliinder. 

Huvudprojektet, som paborjades 1987 och avslutades 1990, har kallats Holmliaprojektet eller 

projektet "Ungdom og bibliotek". Syftet har varit att gora folkbibliotek mer attraktivt for 

ungdomar, och pa sikt stimulera ungdomars Hisning. MMgruppen var klassema 7, 8 och 9 vid 

Holmlia ungdomsskole i Norge. 

Holmlia ar en av huvudstaden Oslos storsta stadsdelar. Ar 1990 hade stadsdelen ca 26 000 

invanare registrerade och beraknas oka ytterligare till ca 40 000 invanare fram till ar 2005, 

enligt Gunhild Gjevjon (1991, s 29). 

Personalen experimenterade med bade traditionella och otraditionella medier, exponering av 

media, placering av sjalva ungdomsrummet, inredning av ungdomsrummet, 

bokpresentationer, och utbud av fritidsaktiviteter. Effekten av de olika initiativen och 

ungdomars lasvanor och biblioteksbruk kartlades under projektets gang med hjalp av enkater 

och intervjuer. 

Projektet anses ha lyckats i kampen mot "biblioteksdropping", och ar representativt for norsk, 

men aven till viss del nordisk biblioteksforskning iscensatt i praktiken. En av projektledarna, 

Astrid Skjaerseth (1991, s 16), sager att i Skandinavien ar barn upp til113 ar storforbrukare av 

bibliotekens tjanster, men darefter sker en nedtrappning. De projektansvariga tror att detta kan 

bero pa att folkbiblioteken traditionellt delar upp sin anviindare i tva kategorier; barn (0-13 ar) 

och vuxna Mediaurval, inredning, och personalens kompetens inrattar sig sedan gentemot 

detta, och dessutom har manga bibliotekarier dMiga erfarenheter av gruppen ungdomar, vilket 

skapar framlingsskap och osakerhet. 
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4. SKARA STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEK 

Skara stad och kommun 

Skara stad uppstod efter samspel mellan kyrka, kungamakt och kopenskap for dryga 1000 ar 

sedan, och formades diirefter som stifts- och skolstad (Nationalencyklopedin, 1995, s 508-

509). Numera betraktas Skara kommun som en jordbrukskommun. Jfunfor man med 

riksgenomsnittet i Sverige har kommunen ett hogt antal sysselsatta inom jordbruket, och aven 

flera stora foretag pa orten har anknytning till jordbruk. 

Kommunens landareal ar idag 439,4 km2
• Vid arsskiftet december 1994 - januari 1995 hade 

kommunen 18 727 invanare, varav 10 702 personer bodde i Skara stad (= Skara tatort). I 

aldem 10-14 ar fanns 1 189 personer, och i aldrama 15-19 ar var antalet 1 110. 

I nara anslutning till Skara stifts- och landsbiblioteket ligger de tva hogstadieskoloma 

Teglaskolan och Djakneskolan, med 479 respektive 239 antal elever. Aven gymnasieskoloma 

Viktoriaskolan och Katedralskolan, med sammanlagt 1 100 elever, finns i bibliotekets narhet. 

Presentation av biblioteket 

Biskop Bengt den gode lat pa 1100- talet anskaffa bocker till kyrkan och lade darigenom 

grunden till en av landets storsta samlingar som kom att , anvandas av bade kyrkan och 

laroverket. Detta ar den forsta kanda bokanskaffningen i Sverige, och Skara stifts- och 

landsbibliotek hyser idag delar av medeltida samlingar som tillhort domkyrkans bibliotek. I 

samlingen ingar bl a Skara-missalet, en pergamentskrift fran 1100- talet, klassad som den 

aldsta bevarade bok som skrivits i Sverige. 

Pa 1600- talet fick Skara gymnasium ett eget bibliotek, som dock integrerades med 

Domkyrkolibrariet pa 1700- talet. Samlingen vaxte och ar 1859 byggdes det "gamla 

biblioteket" som stod till tjanst fram 1987 da det "nya" lansbiblioteket stod fardigt. "Det nya 

huset" ar huvudbibliotek for Skara kommun och lansbibliotek med regionala funktioner, samt 

inrymmer kulturforvaltningens kansli. I det "gamla huset" forvaras aldre samlingar, 

handskrifter och bocker, och dessutom ges service till framfor allt lokalhistorisk forskning. 
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Skara stifts- och landsbibliotek trefaldiga uppgift ar, enligt Arne Strang (1990 s 35), att ge 

infonnation, kunskap och kulturupplevelser. 

Ytan paden "nya" byggnaden ar 2 500m2 och det "gamla" biblioteket ar 1 500m2
• Den "nya" 

biblioteksbyggnaden ligger intill den "gamla", snett emot Skara domkyrka (se bilaga 7). 

Det nya biblioteket ligger pa tre plan och ar ett souterranghus (se bilaga 8-10). I entren mots 

man av receptionsdisken, och fortsatter man rakt fram fmns ett stort infonnationstorg som ar 

runt till sin fonn. Torget, med sina vaggar av tegel och kalkstensgolv, ger en kansla av att man 

befinner sig utomhus. Runt omkring fmns valvade fonster som vetter ut mot torget och det ar 

mycket hogt i tak. Nere pa infonnationstorget fmns lampor som liknar gatljus, och 

"uteskyltar" som pekar in i bakom valvda oppningar runt torgen dar de olika bokrummen 

finns. Infonnationstorget har en gammal anstrykning, men ar anda fritt fran det larda och det 

tunga, anser kultur- och bibliotekschefen. 

Pa det oppna torget forvaras uppslagsbocker, tidskrifter, kommunala handlingar, material fran 

riksdag, lansstyrelse och landsting, konsumentupplysning och dar finns tillgang till 

datorbaserad infonnationssokning. Torget ar till for allmiinkulturell verksamhet, konserter, 

diktuppUi.sning och mindre teaterforestallningar sa bokhylloma pa golvet ar flyttbara, allt 

enligt Strang (1990, s 35). Ett antal runda bord med stolar och ratoljliknade stolar finns 

utplacerade. 

Bokrummen kring torget ar malade i olika farger, men har alla vitt som basfarg. 

Facklitteraturavdelningen har inslag av gront, den skonlitterara blatt och bam- och 

ungdomsavdelningen har strak av rott. Over hela biblioteket vilar kanslan av oppenhet. 

Statistik 

Jag utforde min undersokning fran den 7:e november 1994 och fyra veckor framat i tiden, 

vilket ar en hektisk period for biblioteket. 

I november 1994 mattes besokssiffran for manaden till 12 980 personer med hjalp av 

rakneverket i ingangen till biblioteket. Medelvardet per dag blir ca 566 miinniskor, enligt 

personalen i receptionsdisken. Den aktuella lOrdagen da jag besokte biblioteket lag 
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genomsnittssiffran pa 270. Ser man tillovriga manader ligger novemberstatistiken nagot over 

genomsnittet, och sommarmanadema nagot under. 

Under 1994 hade bam- och ungdomsavdelningen pa huvudbiblioteket 217 000 kronor att kopa 

bocker for, enligt inkops- och katalogchefen. I summan ingar kassettband och diabilder, men 

inte tidskrifter och arsbocker. 

"Pa gransen hyllans" inkop (hylla med skonlitteratur for bade ungdomar och vuxna pa 

informationstorget) ligger pa ungefar 5 000 kronor per ar. 

Under 1993 lanades 42 311 skonlitterara bocker pa bam- och ungdomssidan och 6 514 

fackbocker. 

Nar det galler antal bocker som ar klassificerade som bam- eller ungdomsbocker under 1993, 

kan bestandet uppdelas i antal titlar och antal exemplar. 

Referensbocker 

Skonlitteratur 

F acklitteratur 

Antal ex 

299 

35 490 

7 447 

Antal titlar 

135 

11 245 

4 037 

Ar 1994 hade vuxenavdelningen tilldelats 598 000 kronor for inkop och inte heller dar 

inrak:nas tidskrifter och arsbocker. 

Utlaningsstatistiken under 1993 pa huvudbiblioteket av vuxenbocker lag pa 42 095 utlan for 

skonlitteratur, och 50 982 utlan for facklitteratur. 

Papekas bor att till utlaningsstatistiken pa bam- och ungdomsavdelningen samt 

vuxenavdelningen tillkommer talbocker, videoband och annat audio-visuellt material. 
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Iakttagelse av "ungdomarnas del" i biblioteket 

Med rubriken "Iakttagelse av 'ungdomarnas del' i biblioteket" syftar jag framst pa 

ungdomarnas rum, "Tysta rummet" och "Pa gransen hyllan''. Det oppna magasinet omnamns 

ocksa. Givetvis ar biblioteket oppet och till for alla, men jag upplever att de tre forstnamnda 

delarna speciellt har med gruppen ungdomar att gora. 

Iakttagelsen bygger overvagande pa observation fran min sida, men aven fragor stiillda av mig 

till ansvarig personal. A vsnittet ar med for att fOrsoka ge lasaren en bild av de tre 

funktionema. Texten overlappar nagot stycket med de anstiilldas intervjuer, men tas med for 

att ge en tydligare framstallning. 

Barn- och ungdomsavdelningen ar integrerad, men ungdomarna har ett fysiskt utrymme till 

sitt forfogande i ett rum bredvid barnens. Rummet kan dock inte klassas som ett akta 

"ungdomsrum" (d v s med all media for ungdomar placerat i rummet), och personalen har 

ingen avsikt att gora det till ett sadant. 

En dorroppning (utan dorr) forbinder barnens och ungdomarnas utrymmen. En annan vag in 

till ungdomarnas rum finns via det s k "Tysta rummet". 

Vaggarna i ungdomarnas rum ar vita och dekoreras av nagra harder i en rod nyans. Tva 

vaggar, i det nastan fyrkantiga rummet, tacks av stora fonster utan gardiner vilket gor rummet 

ljust. Trabokhylloma ar forsedda med lampor, och pa tva av dem ar speglar fastade pa 

gavlarna. I rummet star ett runt trabord med tillhorande soffa och fern stycken stolar, och 

framfor en av fonstervaggarna ar tva vita korgstolar placerade och lika manga golvlampor. 

Intill de oppna dorrarna till det "Tysta rummet" finns en toalett med en knipande Alfons 

Aberg pa dorren, samt ett schackbord. Vid sidan av spelbordet fmns ett stort klotterblock dar 

ungdomar skriver vad helst som faller dem in. lngen dator finns i ungdomarnas rum, men 

daremot i barnens rum. Den framsta platsen for uppstiillning och exponering av bocker ar 

langs med fonstren dar bankar ar placerade. Annars ar det bocker utlagda lite har och var, som 

om nagon tagit ut en massa bocker ur bokhylloma for att lasa och sedan glomt dem kvar. Ett 

antal grona vaxter fmns utplacerade pa olika stallen i rummet, och en bonad foresta.llandes en 

vy over en aktiv liten stad (Skaras danska vanort) pryder vaggen ovanfor soffan. 

Forutom nagra hastbocker finns fi1 fackbocker placerade i ungdomarnas rum. 
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Till "Tysta rununet" kan man ta sig genom ungdomarnas rum, eller genom ingangen precis 

efter entren. Bada ingangarna kan slutas med dorrar, och dessa kan overtackas med hjalp av 

draperier. A.ven ett stort farggrant draperi ar fast i taket med hjalp av skenor, vilket tidigare 

anvants till den numera borttagna teaterscenen. 

Liksom i barn- och ungdomsavdelningen ar rununet malat i en ljus farg, men har finns det 

mer tomma ytor pa vaggarna, med undantag av en plansch pa forfattarinnan Astrid Lindgren. 

I ett slutet skap finns en gammal stereoanlaggning, och i ett hom star en soffgrupp, och intill 

den m1gra laslampor. 

"Pa gransen hyllan" fmns placerad pa informationstorget. En relativt stor handskriven lapp 

forkunnar hyllans namn. Sjalva hyllan bestar av tva sektioner dar forfattare sa som Agatha 

Christie, Marianne Fredriksson, Jonas Gardell, Jan Guillou, Stephen King, Selma Lagerlof, 

Vilhem Moberg, J D Salinger, Olov Svedelid och J R R Tolkien, finns representerade. 

Manga av inkopen till hyllan sker direkt i den lokala bokhandeln och omslagen far gama vara 

"glassiga", och heist ska man kunna kanna igen sig i bockemas innehall. 

Hyllan ar till for alla aldersgrupper, aven om jag fick intrycket av att den ar speciellt bra for 

ungdomar som har svart att fmna en bok bland alia bibliotekets skonlitterara ungdoms- och 

vuxenbocker. 

Atta stycken stora hyllsektioner finns i undervarungens oppna magasin, fyllda med bam- och 

ungdomsbocker, vilket blir en ansenlig mangd bocker. 

Enligt personalen lanas dessa bocker relativt flitigt av ungdomar som kanner till magasinet. 

Speciellt flickor laser bocker placerade i magasinet som deras modrar laste nar de var unga. 

Nar det galler placering av monografier i magasinet handlar det om en bok som har skralt med 

utlan trots sin icke sa hoga alder, och ibland bocker som det finns flera exemplar av. 

Biblioteket ar ocksa lansbibliotek i Skaraborg, och dartOr forvaras har aven bocker som 

manga andra bibliotek har gallrat ut, eller aldrig kopt in. 
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5. UNGDOMSVERKSAMHET PA SKARA STIFTS- OCH 

LANDSBIBLIOTEK 

Alla intervjuade, tmgdomar, personal och politiker, blev informerade om vad jag skulle 

anvanda intervjuema till. Samtalen bandades med bandspelare, och personal och politiker har 

last igenom sammanstiillningen. (Angaende fragemanual, se bilaga 2-4) 

I foljande kapitel ar endast de intervjuades asikter redovisade, och inte min syn pa saken. Vad 

jag tycker och tanker kommer forst in i diskussionsavsnittet. 

Intervjuer med bibliotekspersonal 

Syfte och mal 

Ar 1974 tillkom barn- och tmgdomsavdelningen pa Skara stifts- och landsbibliotek, vilken 

placerades pa varung tva i det "gamla huset". 

Enligt en av biblioteksassistentema var avdelningen nagot av en tmgdomsgard. Personalen 

fungerade som discjockeys och det forekom manga fortroliga samtal om besvarliga modrar 

och karleksbekymmer, istii.llet for ett mer traditionellt biblioteksarbete med tmgdomama. 

Det "gamla huset" har en pragel av lard miljo och for att bara komma in i sjalva huset maste 

en stor trappa och en ttmg dorr forceras, vilket kanske skramde tmgdomama. Dessutom lag 

avdelningama pa olika vaningar och ibland upplevde bibliotekspersonalen inte verksamheten 

som en helhet. I planeringen av ett nytt bibliotekshus onskade darfor de anstallda att 

biblioteket skulle ligga pa ett plan, och dessa onskningar forverkligades 1987 i och med det 

"nya huset". (Visserligen bestar biblioteksbyggnaden av tre plan, men den huvudsakliga 

samlingen ligger pa entreplanet.) 

Hela huset ar byggt for att passa bade bam, tmgdomar och vuxna, men nagra av de intervjuade 

tror att det kanske speciellt tilltalar tmgdomar. 
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Ett syfte sam namns med ungdomamas rum ar att ha ett separat rum skilt fran de mindre 

bamens, och ett annat ar iden att slussa ungdomar mellan de olika avdelningama. 

Enligt ledningen var ett av mMen art ha ett nara samarbete mellan bam- och 

ungdomsavdelningen och de andra avdelningama, och dessutom ville man f6rdjupa 

samarbetet mellan skoloma och erbjuda regelbundna klassbesok. 

Fran planeringsstadiet och fram till nu 

En av bibliotekariema sager att barn- och ungdomsavdelningen blev sam de tankt. Den 

foregaende chefen pa bam- och ungdomsavdelningen hade en klar bild av hur han ville att 

avdelningen skulle fungera, sa redan pa ett tidigt stadium var personalen med och gemensamt 

planerade tillsammans med ark.itektema. Viktigt var att bam- och ungdomsavdelningen 

harnnade pa samma plan sam vuxenavdelningen, men ocksa skild fran den sistnamnda p g a 

ljudniva och mer uppsluppna aktiviteter. 

Ett visst missnoje framkommer dock has bam· och ungdomspersonalen. Att ha ett riktigt 

ungdomsrum med framst andra mobler och aven storre yta till rorfogande samt 

musikavlyssningsplatser, var onskemal sam inte uppfylldes. 

Somliga ur personalstyrkan vill att "Tysta rummet" ska inredas endast for ungdomama, vilket 

det inte enbart ar avsett f6r nu. 

Strategiflirindringar 

Personalen papekar att det givetvis finns ideer sam inte fungerat, eller inte vidarutvecklats. 

Fran bot.jan fick bam- och ungdomsavdelningen tilldelat en storre yta an den nuvarande. 

Personalen ville ocksa ha ett ordinarie ungdomsrum, men det ansags bli f6r dyrt. 

I planeringsstadiet onskade man laga soffgrupper och !atoljer till bam- och 

ungdomsavdelningen sam bam i alia rudrar kunde krypa upp i, men inredningarkitekten valde 

istallet pinnstolar och en soffa till ungdomamas rum. 
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I "Tysta rummet" fanns fran borjan en teaterscen, men rummet kom att kannas for litet for 

teaterverksamhet, sa scenen togs bort och draperiets skenor i tak:et andrades. I rummet har 

liven placerats en gammal soffgrupp som en av bibliotekarierna sjlilv medtagit. 

For nagra ar sedan tick en grupp ungdomar tillatelse att flytta om hylloma i ungdomamas 

rum, och placerade liven ut speglar och nagra vaxter. Dessa ungdomar var hogstadieelever 

som personalen kande som aktiva biblioteksanvandare. 

For tillfallet sager personal en pa bam- och ungdomsavdelningen att de inte har nagra direkta 

planer for ungdomsverksamheten, p g a det ekonomiskt kiirva lliget. Just nu diskuteras vad 

som lir basverksamhet, och kommunens bamkulturgrupp hailer pa att omarbeta sina 

mMslittningar eftersom man inte lyckats upprlitthMla de gamla. 

Ansvar 

Pa fragan om vem som ansvarar fOr gruppen ungdomar pa Skara stifts- och landsbibliotek, 

svarar en av bibliotekariema att uppdelningen lir konstlad. 

Frlimst bibliotekarien och assistenterna pa bam- och ungdomsavdelningen har ansvaret for 

ungdomar upp till 16 ars aldem, men bibliotekarien som har hand om vuxenavdelningen vill 

ocksa vara med och arbeta dlir. Hon anser att klassbesok lir en inkorsport till 

vuxenavdelningen, och dessutom har hon intresse och goda erfarenheter av arbete med 

ungdomar. 

Klassbesok ska ske i ak 8, men alia klasser kommer inte pa dessa. Chefen for 

vuxenavdelningen brukar ta hand om bibliotekskunskapen pa klassbesoken och delar ut rena 

studieuppgifter till elever i halvklass. De ska sedan hitta den ak:tuella boken pa hyllan, inte 

bara i datak:atalogen, for att ia praktisk anknytning till ovningen som lir studie- och 

bibliotekssysteminriktad. Chefen for bam- och ungdomsavdelningen har bokprat om skon

och facklitteratur under tiden med den andra hlilften av halvklassen, och sedan byter elevema 

ovning. 
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En av assistentema uppfattar det som om ungdomar ar en grupp som "hanger i luften" och ar 

svargreppad. Ofta vill de inte ha nagon omkring dem som tjatar, utan vill hara sitta och hanga 

med sina kamrater pa avdelningen. 

Vissa funderingar finns pa att horja arheta utifrAn medier istiillet for Alder, men dessa ideer 

hefinner sig an sa lange pa planeringsstadiet. 

Ungdomamas rum 

Inspiration till ungdomamas rum kommer huvudsakligen frAn den danska hihliotekarien 

Marianne Hiort-Lorenzen och olika hihliotek i Danmark. Idag anser emellertid inte ledningen 

att Danmark ar ett lika starkt foregAngsland langre, utan nu faller hlickama istallet pa Norge 

som ligger lAngt framme. Flera av de intervjuade papekar dock att det inte ar mojligt att flytta 

ett projekt frAn en ort till en annan. Bihliotekspersonalen maste hygga upp verksamheten 

utifrAn den egna hemkommunen. 

Bam- och ungdomsavdelningen ar integrerad, och hihlioteket ar oppet till sin karaktar, sa det 

ar latt att slussa hesokare mellan de olika avdelningama. I ungdomamas rum fmns inte mAnga 

fackhocker, utan man ar framst hanvisad till "de vuxnas" fackhocker eller de som finns inne 

hos hamen. Valet ar medvetet och anledningen ar att ungdomar och vuxna anvander sig i stor 

utstrackning av samma hocker, och da ar det hattre att placera fackhockema i ett speciellt 

hokrum. 

Nagra anstiillda tycker attungdomama tar over hihlioteket med sina arheten vissa.tider under 

dagen, framst lunchtid och framat eftermiddagen. Ungdomamas rum ar annars ett stalle dar 

man kan f1 vara ifred och vara anonym, och mAnga vill hotanisera for sig sjalva och vill inte 

alltid ha hjalp. 

Ungdomama sjalva har inte haft nagon direkt medhestammanderatt nar det galler utformning 

av miljon. Som tidigare namnts fick ett antal ungdomar tilliitelse att andra om hokhylloma och 

inforskaffa lite krukvaxter, men som en ur personalen papekar kan man inte slanga ut dyra 

mohler for att ungdomama har synpunkter pa dem. Hon onskar att de mohler som foreslogs 
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fran borjan till inredningsarkitekten hade kopts in, och inte dessa lite fantasilosa och trlliga 

som istallet inforskaffades. 

Det storsta inflytandet har ungdomarna nar det galler inkop av bocker. 

Om man allmant ser till beslutsfattanden sager nagra ur personalen att de vill att ungdomarna 

ska veta vad anstallda anser om vissa overgripande saker. Ett exempel ar ljudnivan i 

biblioteket. Om de anstallda vill att nagra ska dampa sig upplyser de vederborande och 

papekar for dem att de stor de andra i biblioteket. 

Utstallningar forekommer i betydligt mindre utstrackning inom ungdomsverksamheten, 

jamfort med barnverksamheten. En aktiv biblioteksbesokare har sjalv kommit och fragat om 

han fick stalla ut. Pojken har ett intresse av fantasy och rollspel, sa han kopte figurer som han 

malade och sedan visade upp pa biblioteket under en period. 

Vid papekande fran min sida om att det inte pa langa vagar ar lika manga besokare i 

ungdomarnas rum som i ovriga delar av biblioteket, f'ar jag till svar av en bibliotekarie att man 

ska ta till sig biblioteket som helhet och denna "tarm" inte ar av sa stor betydelse. Hon menar 

att rummet inte kan fylla en annan funktion p g a de ekonomiska nedskamingarna, och att 

situationen skulle vara en annan om man kunde placera bocker for ungdomar i "Tysta 

rummet". 

"Tysta rummet" 

"Tysta rummet" anvands till Uisrum, klassbesok, sagostund och ibland till barnomsorgens 

mOten, vilket en anstalld klassar som motsagelsefullt och onskar att rummet kunde praglas 

mer av ungdomar. Resten av personalen sager att utrymmet anvands efter behov, och att vern 

som helst kan sla sig till ro dar och lasa, prata och lyssna pa musik. 

Under en viss period kan ett visst ungdomsgang vara frekvent aterkommande i lokalen. Ett 

antal invandrarungdomar, framst pojkar, brukar ofta rummet efter k117.00. 

Nagon utvardering av just "Tysta rummet" har aldrig gjorts. 
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En assistent tycker art "Tysta rurrntJ.et" ar nagorlunda bra, eftersom tona:r:ingar dar kan ia sitta 

ifred och Uisa ostort. Heist skulle hon vilja inreda rummet som ett "riktigt" ungdomsrurn., men 

anser det omojligt p g a de andra ak:tivitetema i lokalen. 

NAgot som framb!lls i intervjuema ar att framst mobleringen vore nltgot man kunde Uigga ner 

resurser pa En av kvinnorna sager dock att det f6r tillfallet kanns lite hopplost att ha planer 

f6r rummet nar man har samtal om vad man hamast ska skara ner pa i verksamheten. 

Nagra veckor innan min undersokning genomfOrdes i november 1994, hade "Tysta rurn.met" 

varit last under en period. Ett gang ungdomar hade pa hog ljudvolym lyssnat pa sina egna 

musikkassetter dar inne, och stangt dorrama in till rummet. Nar de sedan gatt var det 

nerskrapat med kaffemuggar, kolapapper och utspridda backer. Genom tillslutningen av 

dorren ville bibliotekspersonalen markera allvaret i ungdomamas beteende. En av 

bibliotekariema berattar att manga besokare inte tror att det syns vad de sjalva gor i denna 

oppna institution. Folk kanner sig helt enkelt lite anonyma Lasningen av rurn.met hade effekt, 

eftersom manniskor fragar efter skalet och personalen da iar tillfalle att forklara varf6r. 

Personalen menar att harman val vamat ungdomama f6r f6ljder av ett beteende maste man 

sedan sta f6r det. Ett viktigt papekande som gors ar att det inte bara ar stOkiga ungdomar som 

saboterar utan aven t ex pensionarer som ibland river blad ur bocker, tidningar, och tidskrifter. 

Personalen har i efterhand med kraft papekat att "Tysta rurn.met" inte ar en bas f6r 

tonarsverksamhet, utan att det ar en slump att rummet utvecklat sig i denna riktning. Vilken 

:funktion rurn.met ska ha i framtiden ar under utredning. 

Ungdomsrummets placering 

Receptionen, som finns direkt innanfOr entren, har viss kontak:t med ungdomarnas rum via 

"Tysta rurn.met", vilket en bibliotekarie tycker ar bra. Hon sager att ungdomarna darigenom 

inte kan busa alltfor mycket eller gora vad som heist darinne, men betonar att det inte ar tal 

om direkt overvak:ning. 
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Den andra vagen in till ungdomamas rum ar genom bamens rum. En av assistentema tror att 

det kan vara skont f6r ungdomama att ha ett rum lite vid sidan av f6r sig sjalva dar ingen har 

direkt kontroll pa dem. 

Att ungdomarnas rum hamnade intill barnens, och inte bredvid vuxenavdelningen, har att gora 

med att de bada avdelningama ar integrerade. I "gamla huset" lag barn- och 

ungdomsavdelningen pa andra vAningen separerad fran de ovriga, diirf6r har man ingen vana 

av att ha avdelningama samlade pa sa gott som ett plan. ldag med bokrummen placerade runt 

informationstorget, ar det :fa vuxna som klagar pa f6r hog ljudniva, vilket annars kan vara ett 

problem nar flera bam och ungdomar samlas pa ett stalle. En assistent tillagger att det ar 

svarare med daghemsbesok dar ljudnivan ar betydligt hogre an ungdomamas. 

Forslag till forandringar 

Flertalet av de intervjuade skulle vilja samarbeta med en grupp ungdomar, och anvanda dem 

som referensgrupp. 

Speciellt personalen pa bam- och ungdomsavdelningen ar av asikten att inredningsarkitekten 

inte riktigt lyckats med moblema pa deras avdelning. De menar att stolama pa avdelningen ar 

fina, men inbjuder inte ungdomar att sla signer, eftersom sittdonen ar stela, trakiga och inte 

heller siirskilt bekviima. Personalen sager samstammigt att det istallet skulle varit mysiga, 

posiga och inbjudande soffgrupper i rummet. A ven lite liigre soffbord hade varit pa sin plats, 

eftersom ungdomama iinda studerar vid vuxenavdelningens bord. En anstalld tycker det skulle 

vara lattare om man fick sliinga ut all inredning och borja om fran borjan. En annan vill iaktta 

hur det ser ut pa andra folkbibliotek f6r att inte riskera att bli hemmablind. 

Eftersom "Tysta rummet" har olika funktioner gar det inte att ha hyllor liings med vaggama, 

men nagra tycker f6rst och friimst att en mysigare homa borde ordnas. Nagon uttrycker 

asikten om att "Tysta rummet" aldrig riktigt blivit som bam- och ungdomspersonalen tiinkt sig 

p g a kombinationen av anviindningsomraden. 

En bibliotekarie onskar att "Tysta rummet" gors om till ett fik, dar besokare kan sitta och lasa 

dagstidningar. Vidare skulle hon vilja prenumerera pa fler kvalitetsmassigt bra 

ungdomstidskrifter, och aven se till nya medier. Mojlighet att arbeta med videokameror, 
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datorer, CD-ROM-skivor och ha kontak:t med andra ungdomar via det varldsomspannande 

datanatet "Internet", ar forandringar bibliotekarien vill se och utveckla tillsarnmans med en 

grupp ungdomar genom ett nara samarbete. Om ungdori:lar vill att biblioteket ska 

tillhandahaJ.la musik vet hon inte, men hon skulle gama vilja hora ungdomamas asikter. 

De fiesta av de tillfragade ur personalen tror inte att ungdomar tanker pa vad de vill forandra, 

utan reagerar forst om nagot plotsligt ar nytt. De sager sig inte direkt ha samtalat med 

ungdomama om hur de vill att verksamheten ska se ut. 

"Pa gransen hyllan" 

"Pa gransen hyllan" bestar av tva hyllsektioner pa informationstorget, och har funnits i ca fyra 

ar. Genom ett gemensamt arbete och kombination av kunskap mellan chefen pa bam- och 

ungdomsavdelningen och vuxenavdelningens chef, har hyllan vuxit fram och utvecklats. En 

del ovanliga ungdomsbocker om bl a homosexualitet, anorexia och karlekshistorier finns att 

tillga pa hyllan, men aven vuxenbocker. De ansvariga sager att pa "Pa gransen hyllan" star 

ungdomsbocker som ar sa bra att de bor lasas av vuxna och vuxenbocker som bamen borde 

lasa. 

"Pa gransen hyllan" ar valutnyttjad, och nagon tror att det kan bero pa att det ar lattare att hitta 

godbitama pa hyllan an t ex i ungdomamas rum som kan karmas for kompakt. Dessutom .firms 

det en del som ser sig for gamla for ungdomamas rum. 

I datakatalogens placeringsfaltet star termen "Pa gransen" och tva exemplar inkops ibland, 

varav det ena placeras pa "Pa gransen hyllan" och det andra pa bam- och 

ungdomsavdelningen eller vuxenavdelningen. 

Planer pa att utoka hyllan har diskuterats, men det ar svart att finna passande bocker, och an sa 

lange hiller den sina egna matt. 
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Media 

Barn- och ungdomspersonalen anser att exponering av bocker ar viktigt. Vid bord dar man 

kan sla sig ner och vid fonstren fmns bade tidningar och bocker placerade en och en, i hogar, 

eller uppstiillda med framsidan exponerad. V arje dag plockar personal en om och stiidar bland 

dessa bocker. Ungdomarnas rum ser avsiktligt lite rorigt ut eftersom man efterstravar att 

avdelningen ska se anvand ut. Personalen tror att blir mer rotation pa bestandet, och att 

somliga hittar bocker som de annars kanske aldrig funnit om t ex ungdomspsykologi. 

Bockema pa ungdomsavdelningen ar klassade enligt Sveriges Allmanna Biblioteksforenings 

klassifikationssystem (SAB). Endast ett :fatal fackbocker fmns i rummet, istallet dominerar 

skonlitteraturen och en del seriealbum. Nagra tycker att det skulle vara skont att strunta i 

SAB-uppstiillningen, men anser att det da skulle bli svart att hitta. Man har dock brutit ut 

temat hastbocker och samlat bade fack- och skonlitteratur om hastar pa en hylla. 

Ytterst :fa pocketbocker kops in, och nar det sker kan bero detta pa att boken inte finns i nagot 

annat format, att boken har kort aktualitet eller valjs for att den har ett mycket trevligare 

omslag an den inbundna boken. Eftersom pocketbocker slits fort har inkop av dem inte satts i 

system. 

Triviallitteratur 

Triviallitteratur, aven kallad massmarknadslitteratur pa Skara stifts- och landsbibliotek, finns 

pa biblioteket fast inte i nagon stor mangd. 

Personalen medger att man tanjer lite pa kvalitetskraven. Om det forekommer en stor 

efterfragan pa en speciell bok koper man ibland in ett exemplar, men finns redan ett ex kops 

inte fler in. Efterfragan pa t ex bocker om TV -serien "Beverly Hills" har funnits, men dessa 

koptes ej in eftersom biblioteket hade en likvardig bokserie. Annars har det inte varit sa 

manga forslag till inkop av triviallitteratur fran ungdomarnas sida. 

Chefen pa barn- och ungdomsavdelningen poangterar att t ex "Kittybockema" ar 

kulturhistoria som generationer levt med, och det ska man inte forakta. Det finns en trygghet, 

som kan vara tilltalande under en viss period, i att veta att boken har ett ljust slut. 
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Triviallitteratur behover inte vara skadlig utan kan fylla en funktion hos vissa Hisare, aven om 

man kan diskutera bockemas litterara varde. En klar grans gar dock vid rasistiska inslag, och 

en annan grans gar vid f6rfattarinnan Jackie Collins som personalen anser skriver om 

valdspomografi och overgrepp som ar ovanligt osmakliga. Virginia Andrews bocker ar ocksa 

bannlysta trots efter:fulgan, eftersom personalen anser att hon malar en totalsvart bild av 

vuxenvarlden. En av assistentema sager att det ar val sa viktigt med kvalitetskrav f6r bam och 

ungdomar eftersom de inte sorterar bort "skit" lika Hitt med sina referensramar som vuxna. 

En del bocker ser "glassiga'' ut pa utsidan, medan de innehallsmassigt inte behover vara det. 

Ansvarig inkopspersonal sager annars att bockema gama f'ar ha "glassiga" oms lag f6r att dra 

till sig lasama, da utseendet ibland spelar roll. 

Tillaggas bor att ungdomsbocker sa som "Kitty"- och "Fembockema" finns placerade i det 

oppna magasinet. 

CD-audio-skivor ocb videofilmer 

For Skara stifts- och landsbibliotek var det inte ekonomiskt eller tidsmassigt mojligt att 

erbjuda utlan av bade CD-audio-skivor och videofilmer. 

Personalen f6rde en diskussion om vilket ansvar de hade f6r CD-skivors musiktexter, och de 

bilder som f6rmedlas fran filmer. Slutligen valde man att hyra ut videofilmer som 

barnfamiljer skulle kunna kanna sig trygga med. Dessutom fanns det filmintresserade i 

personalstyrkan, medan det inte var likadant med musiken, och med hjalp av sakkunnig 

personal sparar man bade pengar och tid. 

Forsta aret inf6rskaffades ett bra basbestand av filmer, och nu finansierar verksamheten sig 

sjalv genom en avgift pa 20 kronor per film. Eftersom man ar myndig vid 18 ar ar en 

aldersgrans satt dar, f6r ibland f6rekommer trots alit ruggiga scener och en del av ansvaret 

ligger pa den som lanar filmen. 

Personalen pa bam- och ungdomssidan ar involverade i videoinkopen, men det finns ett klart 

overvagande antal barnfilmer till utlan jamf6rt med ungdomsfilmer. 

Att borja med inkop av CD-audio-skivor ligger langt fram i tiden. Det finns dock en 

skivsamling i magasinet, men inget ar nyinkopt efter flytten till det "nya huset". Personalen 
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poangterar trots allt att det skulle var betydligt lattare att hantera CD-audio-skivor jamfort mot 

de gamla som var storre och inte lika taJ.iga. 
I 

I det "gamla huset" stormade elever in pa raster for bl a musikavlyssning med horlurar, men 

nu har varenda unge sin egen bandspelare, kommenterar en av assistentema. 

Informationsteknologi 

Nar det gilller datorisering av biblioteket ar man villig att ga langt for att inforskaffa samma 

hjalpmedel som ungdomar anvander sig av i skolan. Chefen for bam- och 

ungdomsavdelningen papekar dock att det ar viktigt med en balans mellan utspridda datorer 

och datorfria zoner. En snabb datorisering ar viktig for att inte missa ungdomars behov, men 

datorer kan skramma vuxna. 

Nar det galler informationsteknologi (IT) med bl a multimedia och "Internet" tycker man att 

skolan ligger fore, och en strategi for IT -utrustning och program ska laggas upp, men det ar en 

ekonomisk fraga. Personalen tycker det ar av vikt att inte hamna pa efterkalken och tappa 

annu mer, och har darfor borjat resonera om att se hur Katedralskolan (gymnasieskolan) 

arbetar, och aven inhiimta vetande fran biblioteket i Ronneby som ligger vill framme pa detta 

omrade. 

Databasen "Artikelsok" finns att tillga i informationsdisken, men man planerar att placera 

"Artikelsok" och nagra uppslagsverk pa CD-ROM-skivor ute i biblioteket. Funderingar fmns 

aven pa en terminal i bamens rum dar man kan spela dataspel. Ordbehandlare for allmant bruk 

i ett separat rum ar tiinkbart, men fragan ar i vilket rum. 

De intervjuade verkar eniga om att det finns ett ansvar att ha IT -utrustning pa bibliotek sa att 

folk kan utnyttja och anvanda sin kunskap. Att stifta bekantskap med den nya teknologin 

under overinseende av kunnig personal ar ocksa positivt, men dilemmat ar inte viljan att 

hang a med i utvecklingen, utan bristen pa pengar. 
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Traffpunkt och/eller Ianeinstitution 

Utlansstatistiken pa Skara stifts- och landsbibliotek har okat med 15-20 % varje ar under en 

trearsperiod, dock ej pa barn- och ungdomssidan. Det ar utlaningssiffran pa facklitteratur som 

stigit bl a fdratt fler utbildar sig idag, medan skonlitteraturens siffror sjunkit lite. 

En assistent sager att det ar viktigt att man tycker biblioteket ar ett smatrevligt stalle att 

besoka, tor ratt var det ar tar man med sig en bok hem. Ofta nar skolklasser kommer ar det 

alltid nagon eller nagra som inte hittar nagot de villlana hem. Da har assistenten lust att saga 

att alia kan inte alska att lasa. Man kan helt enkelt komma till biblioteket och lasa tidskrifter, 

umgas och dricka kaffe. 

En bibliotekarie sager att det ar roligt att mycket folk ror sig pa biblioteket. Hon anser att 

utlan ar en bisyssla, och menar att hoga utlan betyder att det ar manga besokare och mycket 

besokare ger hoga utlamngssiffror. 

Bibliotekarien namner att hon ibland f'ar agera kurator. Det har hant att nagon plOtsligt 

kommer forbi och sager att han/hon inte vill inte leva langre. Detar svart att ga ifran i alia 

lagen t ex om man sitter i informationsdisken, men bibliotekarien brukar saga att de kan talas 

vid efter passet i disken. Att de unga vander sig till bibliotekspersonal tror bibliotekarien beror 

pa att ungdomarna vet vern hon ar. Forhallandet ar aterkommande och de unga tycker pa satt 

och vis att de kanner henne, men anda ar inte relationen for nara. 

Kommunikation 

Ungdomar ar ofta ganska vilsna nar de kommer till informationdisken och personalen tycker 

att de unga skulle kunna strukturera sitt sokande annorlunda, men fragar samtidigt; vilka 

ungdomar kan det? Manga fragor ar kopplade till deras studier, och de ar ofta luddigt 

formulerade, vilket de intervjuade anser hero pa att skolan brister. 

En bibliotekarie tror att elever efter nagra besok pa bibliotek forstar att de maste ha exaktare 

uppgifter. Vill elevema t ex ha litteratur om svensk renassans, maste de veta inom vilket 

omrade. Uppfostran, undervisningen, hovlivet, arkitekturen eller kladmodet? 
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En klyfta i kommunikationen kan uppsta nar en ovantad helklass dyker. upp, och personal en 

inte kan hjalpa elevema fullt ut. Pa grund av tidsbrist hinner partema inte kommunicera och 

fora en tillfredsstallande dialog, vilket blir en besvikelse for alia inblandade. 

Vuxenavdelningens chef vill ta alia chanser som f'as till samtal med ungdomar. Hon och en 

annan kvinna brukar t ex ringa och prata med ungdomar nar utliiningstiden pa deras becker 

har gatt ut. Med detta vill de visa att de bryr sig om de unga, och aven forklara bibliotekets 

kosystem. 

Personalen anser att en viss klyfta alltid fmns mellan generationer. Nar en av assistentema 

hade egna bam i den aktuella aldem var det lattare med jargongen och "de ungas spra.k", men 

hon menar att det ar viktigt att inte glomma anvanda "spraket" fast man blir aldre. Hon 

papekar dock att det till stor del beror pa hur man ar som manniska, och att det ar behandigare 

att tala med unga en och en. 

Bibliotekspersonalen tycker sig .fa mycket respons pa verksamheten. Ungdomar i Skara med 

omnejd ar fma, och den allmanna stamningen ar inte provokativ mellan ungdomar och 

anstallda. De unga manniskorna vill uppfora sig hyfsat och personalen tycker sig komma till 

tals med dem. De tror att kommunikationen ar samre i storstader, och tva bibliotekarier sager 

sig ha erfarit detta vid tidigare anstallningar. 

Huvuddelen av responsen kommer fran enskilda ungdomar, inte grupper, och ar mer 

kamratbaserat. De tillfragade tycker sig vara lyhorda pa fragor och enskilda forslag, trots 

avsaknad av referensgrupp. !bland hander det t ex att nagon kladdar ner en asikt skriftligen pa 

blocket i ungdomamas rum. 

Personalen har utvardering sinsemellan for att se om nagot inte fungerat, och i sa fall vad 

skalet kan vara. 

Marknadsforing 

Nar det galler marknadsforing brukar biblioteket kontakta lokaltidningen vid speciella 

aktiviteter, och dessutom brukar man annonsera i tidningars bam- och ungdomsbilagor. 
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Chefen f6r barn- och ungdomsavdelningen talar pa f6raldramoten, och det f6rekommer 

utskick till skoloma i omgivningen. Anslag om biblioteksverksamheten har aven satts upp i 

stadens bowlinghall. 

Skara stifts- och landsbibliotek ar man om att praoelever f'ar vara med och arbeta pa ett 

meningsfullt satt pa de olika avdelningarna i organisationen, och efter va:rje period utvarderas 

vistelsen tillsammans med dem. 

Det finns ingen riktad marknadsf6ring till nagra speciella ungdomar inom sjalva gruppen. 

Mojligen kan arbetet pa fritidsgarden Tellus uppfattas som specifikt, eftersom ungdomarna 

som besoker stallet ofta inte ar flitiga biblioteksbesokare. En baktanke har varit att 

ungdomarna som finns dar ska bli intresserade och vilja komma till biblioteket, men det har 

inte riktigt fungerat. 

Biblioteks- och kulturchefen framhaller att det galler att vara trovardig och leva upp till det 

man annonserar om. Hon sager att det viktigaste ar att lantagarna f'ar vad de vill ha nar de 

kommer till biblioteket, och att de blir bemotta pa ratt satt. Va:rje lantagare ska bli tagen pa 

allvar, vad det an galler. 

Samarbete 

I Skara stad finns fritidsgarden Tellus dar biblioteket "hyr" en hylla. En av 

biblioteksassistentema som har mangarig erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet, har 

arbetat dar nagra timmar i veckan, men nu har hon inte varit dar pa ett tag och det ar osakert 

om verksamheten ska aterupptas. 

Nar det galler samarbete med skolan finns en etablerad kontakt med Djakneskolan, men med 

den andra narliggande skolan, Tegla, ar samverkan inte lika bra trots f6rsok. 

F orutom skolan f6rekommer aven samarbete med barnomsorgen. Chefen f6r barn- och 

ungdomsavdelningen tycker det ar viktigt att borja med f6rskolegrupper sa tidigt som mojligt. 

Det ar inte alltid f6rskolebarnen i sig som ar viktigast, utan f6raldrar och personal pa f6rskola 

och grundskola, enligt henne. 
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ldag finns en skolpool for lag- och mellanstadiet till vilken skoloma far betala en summa 

pengar. Ett inkop gors varje ar till backer for gruppHisning, och till olika arbeten i skolan. 

F oreslag till en liknade pool har :framlagts for hogstadiet, men de har inte visat intresse. En 

sadan pool hade annars kunnat tillhandaha.Ila olika ternan som t ex andra varldskriget. Idealet 

vore utbildade bibliotekarier ute pa skoloma som tillhandaholl skolbiblioteksmaterial till 

elever, och att Skara stifts- och landsbibliotek bara anvandes som ett kompiement. 

Organiserade traffar mellan bibliotekarier och Iarare pa hogstadiet forekommer inte, men det 

ar en personfraga Det ga1ler att fa tag pa nagon Uirare att etablera kontakt med, sager bam

och ungdomsbibiiotekarien. 

Biblioteket har anordnat julspel tillsammans med frikyrkor, och aven en mangkuiturell dag 

har arrangerats tillsammans med bl a lansmuseumet. Bibiioteket visade backer, da framst 

sagobocker, medan de andra arrangorema satsade pa dans, mat, och hantverk. 

Aktiviteter 

Personaien pa bam- och ungdomsavdelningen anser att det ar mer tacksamt att hitta pa 

aktiviteter for sma bam an for ungdomar. 

Gruppen kanns svargreppad och bade tid, resurser och ork tryter, enligt bam- och 

ungdomspersonalen. Dessutom tycker de att det ar svart att fa ungdomar att deitaga om man 

t ex paboJ.jar en lasklubb, medan aktiviteter for mindre sa som sagostund ar valetabierade. En 

bibliotekarie sager att inte vilket aktivitetsutbud som heist gar att erbjuda, utan heist ska 

kanda, och tyvarr dyra, musiker upptrada. 

Bam- och bamavdelningens budgetkvot ar stor i Skara enligt biblioteks- och kulturchefen. De 

ekonomiska nedskamingar som nu maste goras kommer inte drabba ungdomar specifikt, utan 

det blir proportionellt mindre for alia. Bam och ungdomar kommer att skyddas nar Skaras 

kulturnamnd sparar och det ar mer foreningar och studieforbund som drabbas, men pa sikt gar 

det ut over alia samhallsgrupper. 

Inget direkt aktivitetsprogram finns for narvarande for ungdomar, men sportlovsaktiviteter har 

anordnats for unga upp till 13-14 ars a.Idem. For nagra ar sedan var temat spokerier under ett 
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lov, och da berattade man bl a spokhistorier for varandra. Detar annars latt att aldre tonaringar 

bara fmner aktiviteter f'aniga, tror de ansvariga, och menar att det ar mest umgange med 

kamrater som galler under t ex lov. 

Tre ar i rad har dock serie- och skrivarliiger arrangerats, och forfattarbesok i skoloma har 

forekommit aven pa hogstadiet. 

Serie- och skrivarlager 

I slutet av 1970- talet botjade Karlstad med att arrangera en vecka for ungdomar dar forfattare 

och dramapedagoger deltog, och Halland och Harnosand hakade pa. Sedan dess har flera Ian 

anordnat skrivarlager. 

I Skara ansokte lansavdelningens bam- och ungdomskonsult Eda Ekendahl om bidrag fran 

landstinget for att kunna arrangera ett litteratur- och skrivarlager den 14-18:e juni 1992, med 

ungdomar fran Grastorp, Gotene, Lidkoping, Mariestad, Skara och Vara. Bidrag beviljades, 

och i Sjolunda hyrdes atta fritidsstugor som stalldes till deltagamas forfogande. 

Deltagarsiffran var 30 stycken ungdomar, varav en overvaldigande majoritet var flickor, hela 

29 stycken. Tva forfattare varav en ar journalist besokte lagret dar alla skrev berattelser. Aven 

ett studiebesok gjordes vilket ungdomama fann inspirerande, och bara okade deras skrivklada. 

En atertraff anordnades senare pa biblioteket. 

Andra gangen var det ostra del en av lanets tur. Lagret lades i Munkaskog, Habo, · och dar 

framstalldes aven en lagertidning. Tredje gangen ordnades ett serielager som var oppet for 

hela lanet. Anmalningssiffran blev 32, varav 20 stycken var pojkar. Deltagamas alster 

cirkulerade senare omk:ring pa bibliotek dar de stalldes ut. 

Dessa lager ar viktiga for ungdomama for dar kan de leva ut sina kreativa lustar, kanske 

speciellt for flickor som ibland inte blir tagna pa allvar och trycks ner i svenskundervisningen, 

sager Eda Ekendahl. 
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Skara kommuns ungdomsundersokning 

Tack vare kultur- och bibliotekschefen i Skara kom jag i kontakt med en 

ungdomsundersokning som genomfordes i Skara kommun 1994 av Samradsgruppen, vilken 

bestar av polisvasende, skola, bibliotek och socialtjanst. Syftet med undersokningen var att 

den skulle ligga till grund for en ungdomsplan i kommunen. Enkater delades ut till ungdomar 

i aldrarna 15-22 ar. De 71 fragoma berorde bl a boende, fritid och utbildning. En av fragoma 

lod ( se bilaga 11-13 ); 

-Ar du intresserad av det utbud som kulturforvaltningen ansvarar for, t ex 

biblioteket, teater, musikskola o s v? 

Dar svarade ca 28 % av flickoma mellan 15-16 ar att de var "ganska intresserade". I samma 

aldersgrupp svarade ca 38% av pojkama att de var "ganska ointresserad". Under 5% hos bada 

konen sade att de var "mycket intresserad". 

Pa fragan om de skulle vilja engagera sig for att vara med och paverka/utveckla 

kulturverksamheten for ungdomar i kommunen, var intresset svalt. Cirka 20% av pojkarna 

svarade att de var "ganska intresserad" , medan procentsatsen var annu lagre hos flickoma. 

Daremot vill bade flickor och pojkar i aldrama 15-22 ar att fler fritidsaktiviteter skulle 

anordnas. 

''Biblioteksdropping'' 

Biblioteket ska vara till for alia och ungdomar ar en lika viktiga grupp som bam, sager chefen 

for vuxenavdelningen. Daremot ar praktiskt dagarbete med bam viktigare fortsatter hon, men 

biblioteket som helhet ar ytterst betydelsefullt. Man borjar som bam med att komma till 

bibliotekets sagostund, och fortskrider fram till tonaren med gymnasiestudier. 

Att :fa en biblioteksvana och kunna komma till ett stalle dar man kan skaffa information till 

sina uppgifter och vara forsorjd med bocker ar viktigt, menar chefen for barn- och 

ungdomsavdelningen. Finns inte biblioteksvanan anser hon att det ar svart att ga ut till t ex 15 

ariga pojkar som ar intresserade av flickor och mopeder och plOtsligt !a dem att komma till 

biblioteket, men sager att det inte ar omojligt. Dessutom anser bibliotekarien att det inte alltid 

ar ett misslyckande nar ungdomars besoksfrekvens sjunker, och menar att man inte kan tvinga 
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sig pa dem. Grunden fdr biblioteksanvandning fran skolaren fdrsvinner inte hux flux. Hon tror 

att ungdomar llmar mindre, men studerar mer och sager att det ar helt naturligt som tonaring 

att inte lana 30 bilderbocker som vissa barn gor. 

En assistent sager att ungdomarna ar en "himla" viktig grupp, men havdar sedan att har man 

va1lyckats med barnen ar det inte sa mycket bekymmer nar de blir ungdomar eftersom de da 

skoter sig sja1va. Missar man barnen daremot ar det svarare att reparera skadan. !bland nar 

personalen fragar om de unga vill ha hja1p svarar de nej, de tittar bara. Assistenten menar att 

ungdomar ofta vill vara ifred och inte ha nagon som tjatar "ta den har boken, ta den", eftersom 

hon anser att det har de tillrackligt av i skolan. Biblioteket maste inte vara sa ambitiost och 

ordna och ordna, utan kan vara ett sta1le att ga till och bara hanga. 

Biblioteks- och kulturchefen anser att ungdomarna ar en oerhort viktig grupp, bl a eftersom 

det ar i den aldem som man "tappar" dem. I grundskolan ar det naturligt att ga med klassen till 

biblioteket och sedan dyker gymnasister upp med sina specialarbeten, men vad sker fdr 

ovrigt? Hon fruktar att de fiesta som slutar besoka bibliotek inte kommer tillbaka, men ar 

medveten om att man kan fdrsoka att gora saker som paverkar dem att atervanda efter nagra 

ar, och se till att halla kvar de som fortsatter att nyttja bibliotek. Hon anser att ungdomar ar 

lika viktiga som bam, men papekar att det kanske inte ar en egen avgransad grupp. Vissa 

byter snabbt over till vuxenavdelningen, nagra stannar kvar langre pa bam- och 

ungdomsavdelningen an andra, medan en del andra helt enkelt fdrsvinner. 

Ungdomskultur 

Sa gott som alia av de intervjuade ur personalstyrkan pa Skara stifts- och landsbibliotek menar 

att ungdomskulturen ligger lite vid sidan av "vanlig" kultur, lite fdr sig sja1v. 

K.lader, musik, MTV (Music Television), att se pa film och sja1v gora film namns i samband 

med ordet ungdomskultur. Flertalet tror inte att bocker intar en stark stilllning, men daremot 

att tidningar och tidskrifter spelar en storre roll ide ungas liv. Oroande ar dock den allmanna 

tendensen av okade inslag av va.Id i bocker och film. 
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Nagon sager att det ar synd att det ar uppdelat mellan ungdomskultur och de vuxnas kultur. 

Varst tror hon klyftan kan bli i stader mellan olika generationer, och menar att ungdomar pa 

landsbygden harmer vana att prata med vuxna an stadsbarn har. 

Ungdomskultur ar att ge ungdomarna frihet, lite revolution tror nagon annan. 

En tredje menar att termen innebar en enorm explosion av ideer, destruktivitet, och kreativitet 

i en stor blandning. Hon framhaller att denna blandning maste ges uttryck, men aven finna en 

form och att vuxna kan hjalpa unga med denna form. Ungdomarna ska !a vara som de ar, men 

det ar ingen o~anst att forma lite har och var och satta lite granser. Man ska forsoka stodja 

ungdomarna i sokandet av sin identitet, aven om det ar svart. Det galler att ga till motes sa 

langt man kan genom att hitta vagar, broar, och olika kommunikationssatt. 

Intervjuer med politiker 

Intervjun med Lisbeth Karlsson genomfordes pa Skara stifts- och landsbibliotek den 9:e 

december 1994, och den andra intervjun med Lars Johansson gjordes pa dennes arbetsplats 

den 3:e februari 1995. 

Lars Johansson ar socialdemokrat och ar sedan den 1 :a januari 1995 ordforande i Skara 

kommuns kulturnamnd. Lisbeth. Karlsson ar ledamot i k.ulturnamnden dar hon representerar 

centerpartiet. Johansson arbetar pa Lansarbetsnamnden i Skovde, och Karlsson ar 

lagstadielarare. 

Bade Johansson och Karlsson besoker Skara stifts- och landsbibliotek privat, men anser sig 

inte vara flitiga lantagare. Istallet brukar Johansson besoka filial en i V 8mhem, och Karlsson 

foljer sina yngre barn till bibliotek samt kommer i kontakt med litteratur genom sitt yrke. 

Ingen av politikema har avlagt besok i ungdomarnas rum i Skara som boklanare, men har 

varit dar som kultumamndsledamoter. 

Syfte och mal for ungdomsverksamheten ar enligt Lars Johansson att lagga grunden till goda 

biblioteksvanor, och mojligheten att lara sig finna olika informationskallor och sedan anvanda 

sig av dessa. Lisbeth Karlsson ar inne pa samma tankegangar nar hon talar om bibliotekets 

funktion som kunskapskalla och mojligheten till lasupplevelser. Hon namner dessutom att 
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ungdomar kan lara sig att hitta i det stora biblioteket genom ungdomamas rum, och 

darigenom kanna sig hemma. Rummet ska aven vara en slags traf:fpunkt. 

Johansson sager sig inte ha funderat pa direkta f6randringar angaende ungdomamas rum och 

"Tysta rummet". Daremot talar han om attityder och pekar pa den hogtidliga stampeln att det 

ska vara sa tyst i bibliotek, och att man maste tassa omkring i lokalema. Denna stampel vill 

Lars Johansson tvatta bort, och menar att man ska kunna satta sig ner skont och lagga upp 

f6ttema utan att det ska kommas med en massa pekpinnar. Att det ska vara sa tyst pa bibliotek 

hanger fortfarande kvar, framst hos den aldre generationen, tror Johansson, och befarar risk 

f6r fortplantning av denna attityd till yngre. Biblioteket ska vara en tillgang och ett naturligt 

inslag, betonar Johansson. 

Lisbeth Karlsson sager sig inte rent konkret ha tittat pa ungdomamas rum, men skulle kunna 

tanka sig att man ordnar en mysig horna dar ungdomar skulle kunna lyssna pa musik och 

kanske aven ha mojligheten att lana hem CD-audio-skivor. Dessutom tycker hon att det ar 

viktigt att satsa pa videofilmer och tidskrifter. Bade tidskrifter och bocker ar dyra i dagens 

lage, och da kan det betyda mycket f6r ungdomar om de kan lana dessa pa bibliotek. Nar det 

galler tidskrifter ar det bra om ungdomars speciella intressen kan tackas sa som motor, musik 

och sport, och tidskriftema ska gama f6rvaras i ungdomamas rum. Karlsson pekar aven pa det 

konkreta f6rslaget att dekorera vaggar och tanker da speciellt pa "Tysta rummet". Hon f6reslar 

konstplanscher som attraherar ungdomar, men tycker inte att idolbilder ska sattas upp. 

Karlsson tror att ungdomar har ungefar de onskema.I om f6randring som hon sjalv papekat, 

medan Johansson sager att han tror det kan vara svart f6r ungdomar att formulera vad de 

saknar. 

Att introducera nyheter som intresserar ungdomar och anpassa medier efter tidens anda ar 

betydelsefullt, sager Johansson, men papekar att det inte ska kannas frammande att strosa 

omkring pa informationstorget. Johansson tala: ocksa om skolans roll som intressevackare f6r 

informationsteknologi (IT), och att biblioteket kan tillhandahalla utrustning som inte 

privatpersoner kan skaffa sig. Dock finns inga konkreta planer an pa IT -utveckling. 

Karlsson anser att det ar bra att knyta samman kunskap som finns med hjalp av datorer. Det 

konkreta exemplet ordbehandlare klassar Lisbeth Karlsson som en moderrl skrivmaskin 

lamplig f6r studerande pa bibliotek, ·men tycker inte man ska valja bort bocker f6r datorers 
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skull. Problemet vad det galler IT -utveckling enligt Karlsson, ar att inte tillrackligt med 

resurser finns. 

Vid samtal om bibliotekspersonalens roller menar Lisbeth Karlsson att de anstallda ska hjalpa 

de unga med att bl a hitta over till vu:xenbockerna. Hon tycker att utbudet av skonlitterara 

ungdomsbocker verkar bra, men menar att det inte ar latt att hitta en passande bok utan hjalp. 

Dessutom ar det personalens uppgift att uppmarksamma ungdomar, och !a dem att kanna sig 

valkomna. 

Lars Johansson talar om fenomenet "Mderspuckel" som han sjalv upplevt pa sitt arbete, och 

tror inte att bibliotek som arbetsplats skiljer sig fran andra arbetsplatser. Man vaxer ifran 

ungdomar med Mdem, talar inte samma sprak, och har inte samma varderingar. Detta kan leda 

till att man kan prioritera olika, ha andra tankar och visioner, och dessutom vardera olika 

livskvaliteter pa annat satt an nar t ex Lars Johanssons generation var tonaringar. I fraga om 

bokval och inkop kan det darfor vara bra med rad fran yngre bibliotekarier. 

Apropa att barns besoks- och utlaningsstatistik sjunker i tonaren sager Lisbeth Karlsson att det 

inte betyder att de unga aldrig mer atervander. Hon tycker att gruppen ar oerhort viktig, men 

papekar att det ar en snav Mdersgrupp. Om biblioteket har hog utlaningsstatistik har man 

automatiskt en hog besokssiffra, och om inte den senare statistiken ar bra ar ungdomama 

formodligen missnojda med utbudet, tror Karlsson. 

Biblioteket ska vara som ett snabbkop dar man kan ga omkring och plocka fran hylloma, 

tycker Lars Johansson. Att ungdomar inte kommer i sa stor utstrackning kan hero pa att de 

saknar nagot, och bibliotek maste vara medvetet om att man hela tiden maste fomya sig. Han 

onskar att ett antal ungdomar kunde verka som referensgrupp och darigenom fa tips om hur 

man kan fomya sig, och kanna av stromningar som finns. Betraffande lanestatistik sager han 

att den inte ska vara ett sjalvandamM, och man ska kunna gora annat an att bara lana becker 

pa bibliotek. Johansson papekar att det ar mycket besok i forhMlande till utlan nar man ser till 

Skara stifts- och landsbibliotek och tror bl a att det kan ha med den va.Jkomnande miljon att 

gora. 

I och med att det nya bibliotekshuset kom till finns det plats for kulturaktiviteter vilket ar bra 

reklam for biblioteket, sager Karlsson. Hon tycker det ar viktigt att det arrangeras 
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kulturaktiviteter som motvikt till det kommersiella utbudet. Karlsson foreslar att nagon 

popular artist sa som Lisa Ekdahl skulle kunna spela och sjunga pa bibliotek. 

Nar det galler samarbete tycker Lisbeth Karlsson att det ar viktigt att alia kulturinriktade 

organ arbetar tillsammans med varann. 

Lars Johansson tycker man graver sin egen grav utan marknadsforing. Trots detta forekommer 

inga speciella marknadsforingsaktiviteter, men han vill att folk ska veta att biblioteket finns 

tillgangligt, och biblioteket bor visa att det behovs. Pa t ex fritidsgardar ar det betydelsefullt 

att ha personal som kan informera och tala for bibliotekets sak, eller ha personal som kommer 

ut och informerar unga. Regelbundna besok fran skolan hela vagen upp till gymnasieskolan 

eller Komvux ar onskvart, och Johansson tycker att larare borde informera sina elever mer om 

biblioteks resurser an bara infor specialarbetet i ak 3 pa gymnasiet. Nar det galler aktiviteter 

tror Lars Johansson att unga har halrum i tidsschemat till arrangemang pa bibliotek, men 

problemet ar att biblioteket har knappa resurser. 

Redan idag kommer mycket besoksgrupper till biblioteket, men Johansson vill ha annu mer 

besok och fler mojliga dagar tillsatta for besok. Biblioteket ska ocksa vara oppet och 

valkomnande for barn och deras foraldrar. 

Skara stifts- och landsbibliotek sags ha bred kontakt med olika organisationer, men de bada 

politikema har svart att komma ihag vilka. 

Angaende aktiviteter som erbjuds ungdomar ar det egentligen bara fritidsgarden Tellus som 

kan tas som konkret exempel. Bada politikema ar overens om att de vill na unga som inte 

besoker bibliotek, men ar medvetna om svangheten eftersom dessa saknar vanan att ga till 

bibliotek. 

Nar det galler ekonomiska nedskarningar sager Lisbeth Karlsson att dessa redan drabbat 

ungdomar och namner musikskolans atstramning som exempel. Karlsson och Centerpartiet 

som hon representerar, var inte for sa stora besparingar som nu genomfors och ska 

genomforas. Personaltjanster kan vara i farozonen och Karlsson undrar om Skara stifts- och 

landsbibliotek som ar sa stort klarar sig med mindre personalstyrka 

Lars Johanssons parti, socialdemokratema, var daremot med och drev igenom det ekonomiska 

beslutet. Han kommenterar fragan om nedskarningar i budgeten med att han inte vet om de 

kommer att paverka ungdomar. Ur bildningssynpunkt ar det viktigt att unga far goda 
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informationsvanor. Tillvagagangssattet nar det galler de aktuella nedskarningarna ar att 

f6rsoka spara mer rakt over och inte spela ut grupper mot varandra. 

Nar det galler respons sager Karlsson sig ha ett bra kontaktnat, och hon uppskattar nar folk 

sjalva tar kontakt. Johansson har tre soner i tonaren som han kan fa referenser ifran och har 

bra kontakt med deras kamrater, dA ej direkt i rollen som politiker. 

Lisbeth Karlsson sager att ungdomskultur ar att leva sitt liv. Kanske ar det att extra viktigt f6r 

en tonaring att synas. Dessutom tror hon musik ingar i tonaringars ungdomskultur. 

Aven Lars Johansson tror att ungdomskultur ar mycket musik. Han sager att rock var en tydlig 

ungdomskultur torr, men tycker sig se att musikstilarna idag ar fler och mycket bredare. For 

ovrigt har det mycket med anvandandet av teknik att gora sa som datorer, fll.m och video. 

Besi:iks- och anvandarintervjuer 

Malgruppen vars synpunkter och omdomenjag intresserat mig f6r, ar ungdomar i aldrarna 13-

16 ar. 

Istallet f6r att lagga fram intervju efter intervju med varje person, har jag beslutat mig f6r att 

redogora f6r en intervjufraga i taget. (Se fragemanual i bilaga 4) 

Jag ar ute efter ungdomars asikter som grupp och inte enskilda individer, men tack vare att jag 

dopt ungdomarna till olika fingerade namn kan man f6lja vissa enskilda personers tankar och 

ideer. 

Redogorelsen av vad de fiesta anser och/eller vad vissa tycker om en bestamd f6reteelse, sker 

i texten, och aven ungdomars enskilda kommentarer ar medtagna. Dessa ar citerade ordagrant 

f6r att exakt aterge vad ungdomarna svarade, vilket jag tycker ar vardefullt. Eftersom den 

kursiverade texten exakt aterger vad de intervjuade sade, f6rekommer en del slangord och det 

svenska spraket ar inte alltid grammatiskt korrekt. 

Tillaggas bor ocksa att jag valt att ibland lagga in mangdord sa som "manga", "flertalet" och 

"alla", trots att detta ar en kvalitativ undersokning. Orsaken ar att ett ungefarligt antal av en 

viss asikt kan vara av intresse i nagra fall. 
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Har foljer de refererade ungdomarnas fiktiva namn samt alder; 

David, som snart fyller 13 ar. 
Anna, snart 13 ar gamma!. 

Rickard, nyss fyllda 13 ar. 
Tva flickor, Ulrika och Veronica, 13 ar gamla. 

Tva pojkar pa 13 ar, Kristian och Fredrik. 

Malin och Nina, 13 ar, samt 14 anga Pernilla. 

Olov, 14 ar gamma!. 

Leif, nyss fyllda 14 ar. 
Susanne, 14 ar gamma!. 

Tva flickor, Louise och Regina, 14 ar gamla. 

Hanna 14 ar, samt Ylva och Asa, bada 15 ar. 
Tre 15 anga pojkar, Gustav, Jacob, och Simon. 

Tva flickor, Kajsa och Catrin, 15 ar gamla. 

Anders och Bjorn, bada 15 ar gamla. 

Max, 16 ar gamma!. 

Tva flickor pa 16 ar, Ingela och Gunilla. 

Carl, 16 ar. 
Tva flickor, Erika och Frida, bada 16 ar gamla. 

Ulf, 16 ar fyllda. 

William, 16 ar. 
Jenny, 16 ar gamma!. 

Beatrice och Theresia, 16 ar. 
Erik, 16 ar gamma!. 

Tom, 16 ar. 
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Biblioteksvanor 

I mitt urval har jag nastan exakt lika manga biblioteksvana ungdomar som de som gor 

sporadiska besok. 

Under intervjuema diskuterades det om ungdomama gjorde farre besok pa bibliotek nu som 

tonaringar an tidigare under deras uppvaxt. Svaren pa denna :ftaga varierade. En tendens kan 

dock ses; de ungdomar som inte ar boende i Skara stad, utan ute pa landsbygden, besoker 

Skara stads- och landsbibliotek tidsmassigt mer i samband med sin skolgang inne i Skara stad. 

Allmant kan ocksa sagas att ju aldre de intervjuade ungdomama var, ju storre behov av 

bibliotek hade de for att kunna finna fakta till sina skoluppgifter. Sa gott som alia foredrog 

Skara stifts- och landsbibliotek :ftamfor skol- eller filialbibliotek, da de ansag att 

huvudbiblioteket har fler, och ibland aven battre fackbocker an de andra biblioteken. 

Bade Williams och Kajsas modrar tog med sina bam till biblioteket varje vecka, vilket blev 

till en vana. Kajsa tycker detta ledde till att en bestaende vana grundlades, och hon ar 

fortfarande en flitig biblioteksbesokare. William daremot slutade komma regelbundet da han 

var for gammal for att ha mamma med sig enligt sitt eget tycke. 

Anna daremot tyckte inte om att lasa backer nar hon var yngre, men ar idag en riktig 

storlasare och upplever biblioteket som sin oas. 

I ett antal intervjuer kom problem med ett specifikt skolbibliotek upp. Ungdomama upplever 

platsen som den anstalldas territorium, och undviker darfor lokalen. 

Precis som Jacob, Gustav, och Simon ar manga ungdomar ofta pa bibliotek, eftersom det ar 

mer sjalvstandiga arbeten pa hogstadiet. 

Jenny var tvingad att ga till biblioteket nar hon var liten och fann det "saaa trakigt". Nu nar 

hon slipper tvanget kanns det nagot battre, men ordet bibliotek ar sa starkt forknippat med 

skolan att det skapar obehagskanslor, och darfor blir besoken !a. 

Erika och Frida sager i kor att de aldrig skulle lana en bok :ftivilligt, och att det enbart beror pa 

en skoluppgift att de befinner sig i biblioteket just idag. 

Carl resonerar likvardigt; "Man har eft arende nar man gar till biblioteket. !bland kanner man 

aft man inte vill ga hit, men det iir hiir bockerna finns". 
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Inte ens halften av de intervjuade kom f6r att lana skonlitterara bocker. Facklitteratur till 

skolarbete som tidigare namndes, och Hisning av tidningar och tidskrifter verkar vara 

popularare. 

Ointresse och tidsbrist angavs som skal till att inte fler ville ta sig an skonlitteratur. Flertalet 

sade dock att de onskade att de kunde sla sig till ro med en skonlitterar bok. 

David tar sig en titt i det oppna magasinet vid varje besok pa Skara stifts- och landsbibliotek 

f6r att kika efter gamla bocker. 

Associationer till bibliotek 

Ett av de givna orden som associeras till bibliotek ar bocker. Dessutom svarade sa gott som 

alia lugn och ro. 

Jacob, Gustav och Simon sade; "Tra.ldgt, nej det tir taskigt. Det var mer safarr". 

Jenny ar inne pa samma spar; "Ett ratt trakigt stalle med mycket backer. Detar inte kul att 

lasa en bok eftersom det oftast ar en skolbok". 

"Jag farknippar ordet med nagot positivt. Det luktar sa gott om backer, gam/a som nya", sade 

Susanne. Aven Erika och Frida talar om boklukter. 

Louise och Regina svarar; "Manniskor som tanker eller arbetar". 

"Kunnande och intellekt", associerar Ulf ordet bibliotek med. 

Placering av ungdomamas rum 

De fiesta tycker inte att placeringen av ungdomarnas rum ar sa vasentlig. Nagra har aldrig ens 

anvant sig av ungdomarnas rum, sa de har ingen asikt i fragan. 

Louise och Regina onskar att ungdomarnas rum istallet var placerat intill vuxenavdelningen. 

"Det springer bara omkring en massa ungar jamt". 
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Aven Ulrika och Veronica tycker likvardigt. "Detar jobbigt med skrikiga barn, speciellt nar 

de kommer ut friin 'Tysta rummet' och har haft sagostund. Tank om avdelningen lGg vid 

vuxen istallet och var mycket storre". 

Hanna, Asa och Ylva anser att placeringen av rummet inte ar oaven. "Detar bra att vara i 

rummet intill smllbroderna sa man kan ha uppsikt over dem. Dessutom kan man gil in genom 

"Tysta rummet" om man inte vill passera barnavdelningen. Visst pratar barnen en del, men 

man ar sa van aft hora ljud andll i omgivningen sa man blir inte sa stord sa man inte kan sitta 

dar". 

Aven Kajsa och Catrin tycker att placeringen ar riktig. "Man tanker sig att avdelningen ska 

vara dar. Detar inte sa stort hopp mel! an barn- och ungdomsavdelningen". 

Anna svarar; "Det hade varit svllrt att hitta avdelningen om den legat intill vuxenavdelningen 

for det ar sa stort darute". 

Hanna, Asa och Ylva papekar; "Det ar ett fint bibliotek bade inne och ute. Om det hade varit 

gammalt och trist hade man inte stannat kvar efter man har lllnat". 

David sager daremot; "Placeringen ar val bra, men det viktiga iir att inte bara sitta hiir utan 

man ska gil omkring pll hela biblioteket nar man ar har." 

Rickard arden ende av alla tillfn\gade som brukar ga till biblioteket for att traffa vanner. 

Ungdomarnas rum 

"Mysigt rum, harligt med stora fonster, mjuk so .!fa", sager Hanna, Asa och Ylva samstammigt. 

Kajsa och Catrin tycker ocksa att avdelningen ar mysig. "Det kiinns luftigt, man har inte 

triingt ihop en massa gamla backer. Det kiinns lite hemmaaktig med korgstol och speglar, 

dessutom finns ungdomsbockerna hiir, man vet vart man ska leta". 

David onskar att rummet var storre sa tjockare bocker fick plats. 

Anna tycker det ar bra att de nyaste bockema exponeras. Hon tror namligen att hon inte skulle 

hitta dem annars. 

Max tycker att miljon pa bam- och ungdomsavdelningen ska paverkas av bockemas innehall. 

"Om man t ex laser om Barbapappa borde en Barbapappa hang a i taket". 
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Ulf arden ende av de intervjuade som drar sig for att gain i rummet. "Det kiinns lite barnsligt 

dar inne". Ulf tror annars att det ar tryggt med ett eget rum dar man kanner igen personalen. 

"Det dr sa stort annars". 

Ingela och Gunilla skulle vilja att man flyttade in andra bocker i ungdomarnas rum t ex bocker 

ommusik. 

Anders och Bjorn ar inte ofta pa barn- och ungdomsavdelningen. "Dar ar inge ball. Bockerna 

ar sa trakiga. Stephen King ar battre". 

Ett gemensamt onskemai angaende ungdomarnas rum fmns; fler skona soffor. 

Nar vi diskuterade hur det skulle vara med ett "riktigt" ungdomsrum var det flera som 

uttryckte radsla for att det ska bli alltfor stokigt, men fann det ocksa lockande. 

"Tysta rummet" 

"Tysta rummet" ar ett rum som flitigt anvands, och da allra framst till att sitta och lasa i. Ett 

Ia.tal uppgav att de aven satt och pratade inne i rummet. 

Flertalet av de ungdomar som bor utanfor Skara stad kommer ofta till rummet for att lasa 

tidningar i vantan pa bussen hem. 

Speciellt flickoma tycker att det ar ett kalt och trist inrett rum. De efterlyser mer sittvanliga 

och skona mohler, samt bilder och farg till vaggarna. 

Leiftycket det ar ett trakigt rum. "Sitter bara en massa gamla dar inne och klagar". 

Enligt Kajsa och Catrin ar det aldrig speciellt ljudlost i "Tysta rummet". De anser att lokalen 

bara ar en genomfart in till ungdomarnas rum. 

Fredrik brukar lasa tidningar dar, annars laser bade Fredrik och Kristian mindre nu nar vissa 

attraktiva och stoldbenagna tidskrifter star bakom receptionsdisken. 

Ulrika och Veronica brukar tillbringa nastan varje eftermiddag pa biblioteket, men det ar 

sallan som de ar i "Tysta rummet". De onskar att man fick stanga dorren om sig. 

Olov sitter aldrig pa biblioteket och laser. "Jag lanar mina backer och aker hem. Mojligtvis 

att jag siitter mig en stund pa target". 
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"Pa gransen byllan" 

"Pa gransen hyllan", som ar placerad pa informationstorget, verkar mycket omtyckt av de 

ungdomar som kanner till den. Over en tredjedel uppgav dock att de inte hade en aning om att 

"Pa gransen hyllan" existerade. Aven nagra av de flitigaste besokarna och lantagarna hade 

missat hyllan. 

Kajsa och Catrin tycker att en del bocker som finns pa hyllan ar lite for svarHi.sta. 

David sager att han alltid brukar ga till hyllan efter att han har letat efter bocker pa vuxen- och 

ungdomsavdelningen. Beatrice och Theresia brukar styra kosan till "Pa gransen hyllan" da de 

vill vara bekvama och da de inte orkar leta efter en bra bok varken pa vuxenavdelningen eller 

barn- och ungdomsavdelningen. 

Mediabestand 

Skonlitterara ungdomsbocker och facklitteratur 

Vid fragan om skonlitterara ungdomsbocker och facklitteratur, var det mest asikter angaende 

skonlitteraturen. 

"Ganska bra ungdomsbocker", svarar manga av de tillfragade, men aven en hel del kritiska 

roster fanns, framst bland 15- och 16 aringarna. 

Jacob och Simon sager; "Det behovs inga tontiga ungdomsbocker. Man kan isttillet lasa 

barnbocker upp till 14 ars alder och darefter las a vuxenbocker, som att ga uppfor en trappa". 

Hanna, Asa och Ylva konstaterar samstammigt; "Ungdomsbocker ar sa trakiga. Vi tanar dem 

nastan aldrig for de har sa trakiga framsidor. Dessutom ar bockerna sma och lojliga. 

Framsidan ar sa viktig". 

Ingela och Gunilla tycker inte om ungdomsbocker. "Detar alltfor utplockade problembitar. 

Bockema handlar om Annorexia-Kajsa och Mobbi1:zg-Klas. Det alltfor forut~agbart". 
Carl laser mest skonlitteratur for vuxna. Nar han stoter pa ett svart ord brukar han stryka under 

det och lagga en lapp dar sa han senare kan sla upp ordet. 

62 



Knappt nagon har asikter om triviallitteratur, utan ungdomarna verkade acceptera att dessa 

bocker vanligtvis inte aterfinns pa bibliotek. 

Kajsa och Catrin sade; "Man saknar den inte, utan man hittar nagot annat att las a". 

Hanna har sokt bocker av f6rfattaren Virginia Andrews, men fick svaret att alla goda var sa 

jattevackra i bockema och de andra bara var fula, sa hon fick tipset att sjalv kopa bockema. 

Manga ungdomar sager sig nastan bara lana facklitteratur i syfte att anvandas som 

skolmaterial. Flertalet kanner sig helt beroende av Skara stifts- och landsbiblioteks utbud av 

facklitteratur, eftersom de anser att deras filial- eller framf6r alit skolbibliotek inte racker till. 

Hannas, Asas, och Ylvas svar ar; "Riitt bra bocker, men det iir svart med fackbocker pa 

engelska. Det iir bra att man far kopiera nagra sidor gratis ocksa". 

Videofilmer 

Anders och Bjorn hyr ofta filmer, men da inte pa Skara stifts- och landsbibliotek. "Det bara 

blir inte sa". 

Det ar overhuvudtaget fa ungdomar som valjer att hyra sin videofilm fran biblioteket. En 

naturlig orsak ar att det finns en aldersgrans pa 18 ar, men ungdomama framhaller ocksa 

bibliotekets stangningstid pa kvallama som ett bidragande skal. 

Hanna f6rklarar: "Man tycker det verkar vara bra filmer, men man planerar inte att hyra en 

videofilm tidigt pa dagen. Det blir "Pressbyran" istiillet pa kvallen". 

Tidningar och tidsk.rifter 

Manga ungdomar slar sig ner i biblioteket pa olika raster samt i vantan pa en buss, och da 

valjer de oftast att lasa en tidning eller en tidskrift. 

"Veckorevyn" verkar omattligt popular bland flickoma, fast nagra har missat att den atravarda 

tidningen numera finns bakom disk. Pojkar laser mer sport- och datatidskrifter. En pojke, 
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Carl,. tycker att det ar toppen att fa Hisa "Illustrerad vetenskap" och "Dagens industri" gratis pa 

biblioteket. 

Ulf sager: "Man hinner inte satta sig och lasa tidskrifter. Man hamtar det man vill ha. Detar 

som att ga till affaren". 

Seriealbum 

Bland mina intervjuoffer ar det mest pojkar som uppskattar seriealbum, men de verkar ha last 

de fiesta albumen som biblioteket hyser. Undantag fran detta ar Malin, Nina och Pemilla som 

alskar serier, men aldrig lanar hem nagra album. 

Musik 

ldag finns ett litet antal kassetter for utlan, men inga CD-audio-skivor har kopts in. 

Manga ungdomar uttrycker onskemal om ett stalle dar de ostorda kan sitta och lyssna pa sin 

favoritmusik. 

Asa sager: "Jag skulle vilja lyssna pa nya skivor, inte klassiska. Bast vore med ett rum dar det 

inte hors ut. Dar skulle man kunna sitta och lyssna samtidigt som man laser eller arbetar". 

Hanna och Ylva inflikar: "Det kan ju inte vara en samlingslokal heller for det kan man ju inte 

ha pa bibliotek. Man far inte fora ovasen, men fa sitta och lyssna". 

Kajsa och Catrin skulle inte komma dit for musikens skull, men betonar att det skulle vara 

roligt. De kommer med forslaget att lyssna pa musik genom horlurar for att inte stora andra. 

Spel 

Hanna, Asa och Ylva sager i kor: "lnga spell Vi kommer inte hit for att spela Fia. Sant ar mer 

for mindre. Mojligtvis rollspel for killar, men da sitter de ju dar i fyra timmar och da kommer 

man ju aldrig at dem". 

64 



Ulrika och Veronica onskar mer avancerade spel an de som finns idag pa biblioteket, men de 

kom inte pa nagra forslag till inkop. Om spelen lostes ut i informationsdisken vore det inga 

problem med stolder och stii.dning, tycker flickoma. 

Forslag till indringar 

Helt uppenbart ar att ungdomama nastan aldrig reflekterat over mojligheten att be 

bibliotekspersonalen andra pa nagot de tycker ar mindre bra, eller helt enkelt f6resla en bra ide 

som de sjalva iatt. Overhuvudtaget accepterar de att alit har sin gilla gang, och funderar inte 

over potentiella mojligheter. Huvudsakligen ar det tre skal som anges: ungdomama har inte 

tii.nkt pa mojligheten, de tror inte att denna mojlighet fmns, eller saar de radda f6r att ia en 

predikan om kostnader som svar. Susanne sager; "Man tanker, ah, det ar anda inte sa viktigt". 

Simon svarar som manga andra; "Finns val det man vill ha". 

David anvander sig inte ails av bibliotekspersonalen. Hans tillvagagangssatt att finna en 

specifik bok ar att f6rst titta i datakatalogen, sedan pa bibliotekets bokhylla f6r sakerhets 

skull, och finns inte boken dar, gar han till bokhandeln och koper den. David har aldrig bett 

personalen kopa in en bok. 

Efter lite funderande kom en del f6rslag till andringar upp. 

Allmant onskar man att det fanns mer yta tillganglig specifikt f6r ungdomar, och att 

nyutkomna becker koptes in snabbare till biblioteket. Onskan om ett grupprum dar man kan 

prata fritt fmns ocksa. Ylva papekar att det i och f6r sig finns sittplatser pa vuxenavdelningen, 

men dar maste man vara tyst f6r att inte riskera en tillsagning. 

Vissa klagomal finns pa att "Tysta rummet" anvands som genomfart in och ut fran 

ungdomsavdelningen. Manga onskar att det var tillatet att stanga dorrama in till rummet. 

Ulrika och Veronica hyser Asikten att rolig konst borde pryda vaggama, kanske graffiti. 

Kajsa och Catrin anser att ungdomsavdelningen skulle kannas mer ombonad om lite konstverk 

och farg kom upp pa de nu sa kala vaggama. 
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Louise och Regina vill ha en hel avdelning med 11Pa gransen bocker" och onskar att olika 

skonlitterarabocker placeras in under ternan som t ex romantik, skrack, och spanning. En lista 

kan aven hangas upp pa ungdomsavdelningen dar man tipsar varandra om bra bocker. 

Malin, Nina och Pernilla har en uppmaning till alla besokare. Flickoma tycker det ar trist nar 

de vill fortsatta att lasa en bok i en serie, eller hittar en spiinnande bok i datakatalogen, och 

sedan finns boken inte pa hyllan p g a stold. "Att folk kan stjtila nar man kan lima ... 11
• 

Forslag pa inkop av ungdomstidskriftema 110kej" och "FRIDA" lades fram. Speciellt Ylva var 

pa hugget, men sade; "Man kan inte med att .fraga. Da blir det en forelasning om kostnader. 

Det racker inte om en klagar, man far nastan skriva pa en lista". 

Jacob, Gustaf, och Simon tyckte forst inte att ungdomsavdelningen var ett viktigt rum, men 

blev sedan eld och lagor nar vi diskuterade ett 11akta11 ungdomsrum. De ville ha 

musikanlaggning, CD-skivor, dataspel, tidningar, och serier for da skulle de borja komma till 

biblioteket pa sin fritid. 

Max har asikten att musik lockar fler ungdomar till bibliotek vilket ar bra, men II opassande" ar 

att de inte kommer dit for att lasa, vilket borde vara primarsyftet. 

Pa Beatrices onskelista finns ett cafe, medan Theresia tror att ett cafe blir for brlligt. "Det 

maste komma ratt manniskor, sadana som gillar backer och te. Risken finns att nagra far 

cafet som stamstalle och 'tar stallet '. Det far inte bli sa att man maste vara superkulturell for 

att vaga sig dit." 

Malin, Nina, och Pernilla gar i samma klass och de tycker att biblioteket oppnar for sent. De 

f'ar alltid skoluppgifter pa morgonen, speciellt i amnet samhallsorientering, och da ar det 

meningen att arbetet ska paborjas omedelbart. 
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Aktiviteter 

En av de fragor somjag har f'att fl.est reaktioner pa ar fragan om ak.tiviteter pa bibliotek. 

Somliga ar av asikten att bibliotek bor liimna ungdomsverksamhet till fritidsgardar och dylikt, 

och andra menar att biblioteket skulle kunna vara ett komplement till fritidsforeningar. Fa av 

ungdomarna saknar asikt i fragan. 

Knappt nagon kan erinra sig om deltagande pa sin fritid i ak.tiviteter pa Skara stifts- och 

landsbibliotek, forutom sagostund. Sportlovsak.tiviteter med tema spoken, forfattarbesok och 

jazzkonsert niimns, men ungdomarna sager att det har varit engangsf6reteelser. Daremot har 

sa gott som alla varit pa klassbesok i biblioteket. 

Max sager att det beror helt pa utbudet om biblioteket ska arrangera aktiviteter i sjalva 

biblioteket. Susanne; "Man skulle kiinna sig mer hemma om aktiviteter ordnas. Dessutom 

kunde bibliotekarierna pass a pa att visa backer". Anna onskar att fler forfattare kom pa 

besok. 

Hanna, Asa och Ylva sager: "Nar vi gick i sjuan hade det funnits tid, men inte nu i nian". 

Kajsa har varit med pa serielagret som ordnades sommaren 1994. Hon tycker att det ar roligt 

nar det ordnas nagot for de som ar lite aldre, och onskar att det forekom mer ofta "Det finns 

all tid nagon som vill komma". 

"Jag tycker aft jler ska masa sig till biblioteket", sager David bestamt. Ulrika och Veronica 

tror sig inte ha tid att komma till biblioteket pa vardagar, men vill att verksamheter ska 

anordnas pa Ioven. 

Carl som idrottar skulle gama vilja att biblioteket anordnade studiecirklar eller forelasningar 

om t ex kostrad, som han tycker dagens ungdom borde ha mer kunskap om. Tom ar inne pa 

samma tankegangar. Han vill att biblioteket ska anordna studiecirklar som kan utga fran 

speciella intressen som ungdomarna har. 

Erika och Frida menar att ungdomsaktiviteter ska fritidsgardar ta hand om. "Det kan andra 

sk6ta battre an bibb/an". Bland annat Louise och Regina tycker inte heller att ak.tiviteter pa 

bibliotek ar en tilltalande tanke, eftersom ett bibliotek ar ett bibliotek, och dar lanar man 

bocker och inget annat. 
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Personal 

Sa gott som all personal klassades som snail och hjalpsam av ungdomarna. 

Dock fanns det nagra fa ungdomar som inte sade sig ha kommit i tillracklig kontakt med 

bibliotekspersonalen for att kunna uttala sig om dem. Trots det allmanna intrycket av 

tillfredsstallelse fanns en del asikter om vad som skulle kunna forbattras. 

Kristian sager; "En del iir vii/ bra medan andra iir mindre bra. Jag tycker att de gor fel niir de 

pratar. De borde prata normalt". 

Hanna, Asa och Ylva anvander sig mycket av bibliotekspersonalen, speciellt pa 

vuxenavdelningen. De tycker det kan vara svart att veta om boken star pa vuxenavdelningen 

eller barn- och ungdomsavdelningen, och dessutom sparar de tid om de her om hjalp istallet 

for att leta sjalva. Flickorna tycker inte att personalen verkar besvarad nar de her om 

undsattning eftersom det inte ar sa latt att hitta i biblioteket. Pa mellanstadiet fick de 

undervisning i bibliotekskunskap i skolbiblioteket, men den sager de sig inte minnas. De 

fortsatter; "Persona/en iir o.ftast iildre, kunde ju vara mera unga pa ungdomsavdelningen. 

Yngre for star biittre varfor man gillar sadana backer sam man gor, e.ftersom det inte var 

lange sedan de var unga. Aldre iir inte avskydda, men kan inte de vara pa vuxenavdelningen? 

Ta hit nagon mel/an 20-30 ar istiillet." 

Simon sager; "Nagon gang har en vuxen fatt ga fore. Idag fick en iildre herre betjiining fore, 

trots att jag stod forst. Han, bibliotekarien, gav mig inte ens en blick! ". Veronica har 

likvardiga erfarenheter. "De iir lite vresiga ibland. De tar jiimt vuxna fore mig. Jag tycker de 

borde ta mer hiinsyn till ungdomar for det iir mest vi sam iir hiir". Olov tycker personalen ar 

snail som hjalper till. "Men man blir inte riktigt behandlad sam en vuxen. Jag tror det har att 

gora med att persona/en tycker att ungdomar iir sa hogljudda och det ogillar de". 

Max tycker personalen bor komma fram som expediter gor i en affar. Nu tar man istallet sjalv 

leta upp dem. Jenny kan inte ga till biblioteket och tanka att idag skajag hitta en bra bok. Hon 

fragar istallet sina vanner om de har en bok att rekommendera. Om Jenny trots allt gar till 

biblioteket utan ett tips pa en bra bok, tycker hon sig aldrig hittar nagon rolig. 
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Marknadsfdring 

En handful! elever sager sig ha sett marknadsforing fran Skara stifts- och landsbibliotek. De 

fiesta har dock svart att paminna sig om i vilken form denna marknadsforing tog sig i uttryck. 

Forslag pa stallen dar marknadsfdring antraffats ar i Skaraborgs lokal-TV, och i Skaras 

lokaltidning, eller i sjalva biblioteket da det galler anslag om forfattarbesok. 

Pojkarna K.ristian och Fredrik minns reklamen for serieUigret sommaren 1994 som var uppsatt 

i ungdomarnas rum. 

Kajsa och Catrin sager; "Biblioteket borde vara pa mer. Lara sig stava tir som att lara barn 

att borsta ttinderna. Man for ut sa mycket av besoken om man viii". 

David var i ak 3 pa besok i Skara stifts- och landsbibliotek. "Persona/en visade backer och 

hur datorerna funkade. Sedan sa de kom gtirna hit pa fritiden:" 

En slags marknadsforing av biblioteket forekommer aven frim. grund- och gymnasieskolan, 

och av modrar till ungdomarna enligt de intervjuade. Carl sager att larare indirekt 

rekommenderat biblioteksbesok och Ian genom uppmuntran att lasa. 

Beatrice och Theresia sager att Skara ar en sa gammal och kand skolstad att biblioteket ar 

sjalvklart dar, vilket innebar att marknadsforing inte ar speciellt nodvandigt. De tror daremot 

att man i storstader behover mer reklam for att dar "finns mer som drar". 

Vandr tonaringar inte alltid ar sa pigga pa biblioteksbesok 

Av nagon anledning verkar en "tontighetsstampel'' sitta som ett haftplaster pa ordet bibliotek. 

Det verkar inte fullt ut vara accepterat att man besoker biblioteket for nojes skull. 

Andra sager att det helt enkelt beror pa tidsbrist. Skolan ar kravande och de maste lasa laxor 

pa kvallarna istallet for skonlitteratur, vilket leder till att ungdomarna helt enkelt inte soker sig 

till bibliotek. 

Jacob, Gustaf, och Simon sager: "Att ga ofta till bibb/an tir lika med plugghtist. Det tir 

negativt trots att alia maste ga till biblioteket for att finna material till skolarbete. Det tir mer 

accepterat att skolan tvingar en hit, tin om man tar sig tid och frivilligt kom till bibblan". 
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Ulrika och Veronica ar av liknande asikt; "Det iir larvigt att ga till bibliotek. Bara studenter 

och bokmalar gar dit". Carl som inte ar en flitig besokare tror att det ar manga tillbakadragna 

som har bibliotek och Hisning som intresse. 

Beatrice och Theresia sager; "Det iir inte inne att ga pa bibliotek. Man vagar inte erkiinna att 

man laser, da iir man en torris. Omkring en hander sa mycket och man har sa manga krav pa 

sig. Ungdomar iir riidda for en stiimpel, att inte pass a in i ganget man tillhor. Det ar lite tabu 

att vara biblioteksbesokare". 

David sager att det beror pa att man "hanger" mer ute pa stan och tittar i skyltfonster, och 

utovar sportaktiviteter. Alia i klassen tror att David ar bast i klassen for att han besoker 

biblioteket sa ofta. Han kallas for bokmal och ar allmant trist och udda for att han inte spelar 

fotboll, enligt honom sjalv. Davids gymnastiklarare sade i samband med Estonia-katastrofen 

att dar kvittade det om de nodstallda kunde engelska och matematik. Dar gallde det att vara 

stark, och darfor ska eleverna trana fysiskt varje dag. David tyckte lararens yttrande var 

hemskt, och tror att uttalandet hammar lasintresserade. 

Max tror att ungdomars biblioteksbesok minskat p g a att boken fatt konkurrens av andra 

medier. Dessutom ar det lattare att seen film an att lasa en bok, och han personligen valjer 

filmen i forsta hand. 

Louise och Regina sager att besoken reduceras eftersom ungdomarna lanar mycket bocker av 

sin umgangeskrets. 

Susanne tror att miljon ar en bidragande faktor. "Detar sa strikt och ordentligt pa bibliotek att 

man inte kiinner sig riktigt hemma". 

Vid foljdfragan om vad den statistiska nergangen beror p!, biblioteket och!eller ungdomarna 

sjalva, gar asiktema isar. Ungefar halften anser att det ar biblioteket och dess utbud som felar. 

"Har man tidsbrist ar backer bland det forsta som far stryka pa foten", sager Ulf. Han tror 

dock att ungdomarna senare i livet kommer pa hur bra bocker ar och aterkommer. 
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Vikten av ett eget rum, och bibliotek overhuvudtaget 

A ven om man inte ar en flitig biblioteksbesokare ar alla overens om hur bra det ar att 

biblioteket finns, och att det kanns tryggt med ett eget rum till sitt forfogande dar det 

dessutom ar Hittare att hitta. 

"Bibliotek ar ett stalle att hamta information ifrcm", sager Max, och Anders och Bjorn hakar 

pa. 

Malin, Nina och Pernilla pabot.jar en vild diskussion om vad man skulle gora om bibliotek 

inte fanns: "Tank om man skulle behova kopa alia backer man vill lasa. Inte varldens 

billigaste precis! Folk skulle lasa mycket mindre". Darefter fragar de osakert om vart 

medlemskap i EG/EU kommer paverka biblioteken. Om man var tvungen att betala for ett 

lanekort ar de inte sa sakra pa att folk vill betala. "Det har ju all tid varit gratis." Ulrika och 

Veronica tycker det ar bra med bibliotek, "Annars skulle man ju vara tvungen att kopa alia 

backer man laser sjalv och det vore ju onodigt". De fortsatter; " Det ar bra med eget rum, 

annars sitter bara en massa vuxna dar och ar trakiga". 

Anna bruk:ar lasa nar hon blir arg och soker sig da ofta in pa ungdoms rummet. "Dar slipper 

man alia som ar jobbiga." 

Tom menar att det ar svart att hitta utan ett eget rum, men att det ar en svanghet att ordna ett 

rum for aldre ungdomar eftersom man har sa manga olika intressen. 

Jenny avslutar med; "Vern som heist kan komma till ett bibliotek utan att kiinna sig for 

gamma! eller for liten". 

Ungdomskultur 

Syftet med fragan om vad ungdomskultur ar for de yngre tonaringama, stalldes for att se hur 

ungdomama uppfattar sin egen kultur, om det nu finns en specifik sadan. 

Kajsa och Catrin svarar; "Det nya, nya ideer. Det gamla och det nya ar lika viktiga, bada 

maste finnas". 
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Gustaf, Jacob, och Simon svarar: "Pa 60- talet var ungdomskultur forknippat med flower 

power och frihet. Pa 80-ta/et tiinkte alia skoltrotta att de kunde strunta i skolan och iinda fa 

jobb som byggare med bra /on. ldag maste man utbilda sig". 

Enligt Olov ar ungdomskultur hur det varit genom alla tider med ungdomar. "Musik 

foriindras. Forr dansade de fint. Nu iir det lite hipp happ. Ungdomsku/turen ar mer frigjord 

nu. Det var mer reg/er forr". 

Beatrice och Theresia berattar att deras foraldrar ingick i ett sammansvetsat mopedgang. 

Flickoma tycker inte att de sjalva sluter sig inom byn pa samma satt som foraldrama gjorde. 

Dessutom kanner de sig inte lika beroende av sin hembygd, eller har lika starka band till byn 

som deras modrar och fader. 

Louise och Regina tror att kultur for aldre ar konserter och konst, och bio och video for yngre. 

Ulrika tanker pa sommar och musik. Max sager att ungdomskultur forknippas starkt med 

popularkultur. "Sager majoriteten att nagot ar bra saar det det ". 

Jenny sager bestamt: "lnte ar det att lasa backer i alia fall!". Tva trettonaringar hailer inte 

med Jenny utan sager att det ar bocker som ar ungdomskultur for dem. 

"Detar en tid da man /etar och grejar at alia hall och riktningar, en tid da man inget vet. Vet 

inte vad man vi// eller vem man iir", sager lngela och Gunilla. 

Andra fOrslag pa ungdomskultur ar kabel TV -kanalen "Music television" (MTV), musik 

overhuvudtaget, kladstilar, att ga ut och roa sig, lyssna pa musik, och sitta och prata. 
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6. DISKUSSION 

I detta disk.ussionskapitel ar min avsikt att reflektera over och disk.utera de asikter som 

kommit fram i min undersokning pa Skara stifts- och landsbibliotek, och i mina 

litteraturstudier. Jag kommer aven att framfora egna personliga asikter, och ge forslag pa vad 

som kan goras for att :fa ungdomar att nyttja folkbibliotek i stOrre utstrackning, bade rent 

allmant pa folkbibliotek och specifikt pa Skara stifts- och landsbibliotek. 

Om jag konkret ser till Skara stifts- och landsbibliotek tycker jag att en del forandringar vore 

pa sin plats. Visst kan det vara svart att komma utifran och rekommendera olika atgarder nar 

man inte arbetar pa platsen, men efter fyra veckors observation och ett antal intervjuer med 

personal, ungdomar och politiker ftnns en del uppslag att komma med. 

I mina jamforelser med t ex Holmliaprojektet har jag inte for avsikt att visa pa att just detta 

projekt bor overflyttas till Skara stifts- och landsbibliotek, utan jag vill se till momenten och 

initiativen som togs och disk.utera detta apropa det s k fenomenet "biblioteksdropping". 

Nar det handlar om formedlingsmiljo menar Uno Nilsson (1994, s 70) att ordet inbegriper 

"alit det i miljon som paverkar mottagarens oppenhet for det som ska formedlas". Nilsson 

anser att det handlar om besokarens forforstaelse och forvantningar som paverkas av t ex det 

fysiska rummet och personalens bemotande. 

Ser man till byggnaden som rymmer Skara stifts- och landsbibliotek ar lokalen mycket fm och 

upplevs rymlig. Hela biblioteket ar oppet till sin karaktar, vilket sammanstralar med 

ledningens mal om att k.unna slussa besokare mellan de olika avdelningarna. Nar en lokal ar 

estetiskt tilltalande och samtidigt funktionell bidrar detta till att verksamheten upplevs mer 

trivsam, vilket de unga ocksa papekar. Hanna, Asa, och Ylva menar t o m att de aldrig hade 

stannat kvar i biblioteksbyggnaden efter utrattat arende om inte lokalema hade varit fina. 

Barn- och ungdomsavdelningen ar integrerad, men ungdomarna har ett eget utrymme till sitt 

forfogande som jag har valt att kalla ungdomarnas rum. Flertalet av ungdomarna uppfattar 

dock ungdomarnas rum som en egen separat ungdomsavdelning. 

Valjer man att bara koncentrera sig pa ungdomarnas rum ar utrymmet ca 40 m2 
• Rummet 

kanns svarmoblerat p g a dess storlek och de stora fonstren, men kanns a andra sidan ljust. De 
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tva korgstolama, speglama, och de levande vaxtema bryter till viss del den institutionsmiljo 

sam Hiort-Lorenzen vamar for. For ovrigt kanns rummet traditionellt inrett, men flera av 

flickoma tycker att det ar trivsamt och mysigt. 

Aven Nilsson (1994, s 73) tar upp fragan om foranderlighet i miljon. Han anser att en 

bibliotekslokal maste vara foranderlig, och att varje gang nagon besoker ett bibliotek ska 

personen upptiicka nagot nytt sam t ex en utstiillning. Hiort-Lorenzen (1989, s 51) vill att 

sjalva rummet ska befmna sig i en standig andringsprocess, eftersom besokare fort vanjer sig 

vid visuella intryck. Att dagligen se over mediasamlingen och lokalema menar han ar en 

nodvandigt nar man arbetar med ungdomar, och papekar samtidigt att forandringsarbetet inte 

behover bli ekonomiskt kostsamt. 

Just i ungdomamas rum pa Skara stifts- och landsbibliotek, anser jag att problemet ar att det 

fysiska utrymme ar svart att disponera, vilket skapar svangheter i forandringsarbetet. 

Frarnst flickoma vill liva upp ungdomarnas rum med farg och olika konstverk. Den ende av 

pojkama sam hade synpunkter pa inredningen, Max, vill att miljon ska paverkas mer av 

bockemas innehall. Manga efterlyser aven en mysig homa dar man kan sla signer, och detta 

onskemru verkar ocksa personalen ha horsammat. Tyvarr ar ungdomamas rum for litet for att 

kunna skapa en sadan homa, och man fmner det for dyrt att gora plats for en genom att kasta 

ut den nuvarande soffan med tillhorande moblemang. Ungdomama onskar sig dartill mjuka 

soffor, och detta onskemal finns ocksa has manga ur personalen. Forutom att det ar en 

kostnadsfraga finns aven problem med placering precis sam i myshomans fall. 

Flera av ungdomama papekar att det ar viktigt att veta var bockema for ungdomar ar 

placerade. Harman ett eget rum till forfogande underlattas denna sokprocessen. 

Ulf tycker att rummet kanns en aning bamsligt, men trots alit tryggt. Ute pa 

informationstorget och i de andra bokrummen kanns alit sa start. Manga av ungdomama ar av 

samma asikt, och politikem Lisbeth Karlsson tycker att just ett av malen ar att de unga ska 

lara sig att hitta ute i det stora biblioteket genom ungdomamas rum. 

I antal besok pa Skara stifts- och landsbibliotek dominerade de nyblivna gymnasieelevema, 

om man enbart utgar fran min malgrupp. Gymnasieelevema satt dock ute i biblioteket, och 

inte inne i ungdomamas rum. Detta kan bero pa att sittplatsema ar fler och battre ute i 

biblioteket, och dar finns aven facklitteraturen. 
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Jag kunde trots alit inte bortse fran att det var forvanansvart !a som besokte ungdomarnas rum 

under min :fyra veckor langa observationsperiod, trots av november och december ar 

biblioteksintensiva manader. Av de 38 ungdomar som jag intervjuade, motte jag ca en 

femtedel i ungdomarnas rum. I rummet lade jag ocksa marke till en klar overvikt av flickor i 

antalet besokare, men nagra ur personalen menade att detta var en tillfallighet. 

Om ungdomarnas rum ar underutnyttjat, eller om det var en ren tillfallighet att de unga 

uteblev under mina :fyra observationsveckor ar svart att svara pa. En av bibliotekariema sade 

att man ska ta till sig biblioteket som en helhet, och att denna "tarm" som ungdomarnas rum 

utgor inte har nagon stor betydelse. Att det har blivit sa beror pa bibliotekets harda sparkrav, 

och darmed ar ingen annan fu.nktion av rummet mojlig enligt bibliotekarien. 

Forst kfuldes det som en besvikelse att inte fler nyttjade rummet, men man ska ha i atanke att 

Skara stifts- och landsbibliotek har ordet grfulsoverskridande som malsattning. A ven om det 

bara ar en mindre grupp som nyttjar ungdomarnas rum, kan det trots alit vara viktigt att ha 

kvar utrymmet. Nar man ar ung kan det betyda mycket att ha nagonstans att ga. Ett stalle dar 

man tillats fly in i fantasins varld och kanske ra dromma bort ett tag, eller f'ar svar pa nagra av 

sina fragor. 

Ungdomarna har sjalva inte nagon direkt medbestammanderatt nar det galler den :fysiska 

miljon. Om besokarna fick vara med och bestamma finns det mojlighet att fler anvfulder sig 

av ungdomarnas rum, for det verkar som om rummet har utvecklingspotential. Overvagande 

delen av intervjuoffren var i alia fall positivt installda till ett eget utrymme, aven om de inte i 

dagslaget nyttjade det nuvarande. I Hardeboms och Sjobergs (1989, s 4) undersokning 

framkom att ungdomar kanner sig for stora for barnavdelningen och for sma for 

vuxenavdelningen. De unga i deras intervjuer verkade emellertid overens om att en speciell 

ungdomsavdelning skulle kunna vara vagen tillbaka for ungdomarna till biblioteken. 

I Holmliaprojektet flyttades ungdomsrummet runt. I borjan lag rummet intill barnavdelningen, 

men da tog farre ful vfultat tog rummet i bruk. De som kom var framst 11-12 Aringar, medan 

15-16 Aringar forsvann ivag till vuxenavdelningen. Ansvarig personal tolkade detta som en 

signal om att ungdomarna var ifard med att orientera sig mot vuxenvarlden. Efter flytten till 

ett annat rum borjade aven de aldre tonaringarna anvfulda sig av ungdomsrummet. Nar 

projektet efter tre ar avslutades och rummet slutligen var etablerat placerades ungdomsrummet 

fulda intill barnavdelningen. Personalen hade da kommit till slutsatsen att den :fysiska 
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placeringen inte var lika viktig som ett valkomnande bemotande fran deras sida, ett tillrackligt 

stort ungdomsrum och dess inredning. 

Eftersom barn- och ungdomsavdelningen i Skara iir integrerad iir det inte aktuellt att flytta pa 

ungdomarnas rum, men i intervjuema verkade flertalet av ungdomarna nojda med 

placeringen. Den kandes naturlig, aven om de mindre barnens ljudvolymen ibland var 

storande. Tillaggas bor att det framst var 13-14 aringar som kunde svara pa fragan om 

placering, eftersom 15-16 aringar inte lika ofta nyttjade ungdomarnas.rum. 

"Tysta rummet" i Skara iir diiremot ett rum som anvands flitigt av ungdomar. Det framkom 

bade i intervjuema och imina observationer. Sjalva rummet iir inte enbart till f6r ungdomar, 

men de nyttjar det flitigt till att framst sitta och lasa i. Speciellt patagligt var detta pa 

lunchraster och vid skolans slut vid tre-tiden, da manga satt i I111ll.met och laste tidskrifter. 

Flera sade att "Tysta rummet" var en bra plats att f6rdriva tiden pa i vantan pa bussen hem, 

och till rummet kom aven manga 15-16 aringar till skillnad mot ungdomarnas rum. 

En negativ synpunkt pa "Tysta rummet" var att rummet aldrig ar speciellt ljudlost, och att ljud 

utifran stor niir man ville sitta och lasa i lugn och ro. Ulrika och Veronica var inte ensamma 

om att onska att man fick stanga dorrama in till rummet. Pafrestande f6r vissa var ocksa att 

rummet kiindes som en genomfart till ungdomarnas rum. A andra sidan menade nagra andra 

ungdomar att det var positivt att slippa passera barnens rum f6r att komma till sitt eget. 

Speciellt flickoma fann "Tysta rummet" lite kalt och trist, och efterlyste skona mobler och 

bilder och farg till vaggarna. Aven politikem Lisbeth Karlsson hade synpunkter pa rummet, 

och funderade pa om man inte kunde inreda det trevligare. Personligen tycker jag att rummet 

sag halvfardigt ut, och inte speciellt inbjudande. Detta rum skulle lattare kunna mobleras an 

ungdomarnas rump g a farre f6nster, och fantasin kunde :fa sitt utlopp pa de rena och fria 

vaggytorna. Problemet ar dock att "Tysta rummet" inte bara ar ett lasrum, utan anvands ocksa 

till klassbesok, sagostund, och barnomsorgens moten. Jag anser likval att en uppfraschning 

bor ske av rummet, oberoende av alia olika funktioner. I sin nuvarande form passar inte 

rummet ihop med byggnadens ovriga inredning. 

Jag kan pa satt och vis f6rsta att personalen vantar eftersom man inte bestamt rummets 

framtida funktion, men da jag pa nytt var i kontakt med biblioteket hade fortfarande inte 

beslut tagits. 
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Jag inser att man inte kan kopa in mycket nya mohler, men en myshoma som efterlyses av 

bade ungdomar och viss personal skulle kunna arrangeras. Kanske kan aven 

musikavlyssningsplatser ordnas. Samtidigt, eller enbart, skulle man kunna satsa fullt ut enligt 

rummets namn. Efter vissa justeringar, som inte behover bli speciellt kostsamma, kan rummet 

tjanstgora som ett gemytligt tyst lasrum. Vid funderingar om hur rummet ska utformas kan 

personalen ta hjalp av bade ungdomar och vuxna. Inspiration finns ocksa att fa av drivkrafter 

och nyskapare som t ex Hiort-Lorenzen. Just hennes ideer faller inte bara ungdomar i smaken, 

utan hon har aven en hel del forslag nar det galler vuxna pa bibliotek. 

Nagra ur personalen onskade att ungdomama skulle pragla rummet mer, men ledningen 

papekade bestamt att "Tysta rummet" inte ar en bas for tonarsverksamhet. Sjalv anser jag inte 

att ungdomama behover ha monopol pa rummet, men en trevligare inredning och eventuellt 

musikavlyssningsplatser skulle uppskattas av alia aldersgrupper. 

Forslaget att gora om rummet till ett cafe forkastar jag daremot. Ett sadant tilltag vore synd 

eftersom det inte finns nagot tyst lasrum i hela biblioteket. Ute i ovriga bokrum hor man 

standigt ljud fran informationstorget, och pa grund av att det ar sa hogt i tak ute pa torget ekar 

det en del. Kanske borde man redan nu ra tillatelse att stanga dorrama in till "Tysta rummet" 

for att kunna skapa ett riktigt bra lasrum, eftersom ljuden fran receptionsdisken ar patagliga. 

Jag tror ocksa att ett cafe vagg i vagg med ungdomarnas rum skulle stOra ungdomarna, 

eftersom ett cafe aldrig ar speciellt ljudlost och dar maste man fa tillatelse att prata. 

"Pa gransen hyllan" ar ocksa ett trevligt initiativ for alia a.Idersgrupper. Hyllan kanns som ett 

spannande tilltag mellan de bada chefema pa bam- och ungdomsavdelningen och 

vuxenavdelningen. Hyllan ar placerad pa informationstorget, och cirkulationen pa utlaningen 

ar god enligt personalen. 

Bland de intervjuade som kande till hyllan var det flera som sade att det ar pa denna hylla som 

godbitama finns, och att det ar hit man gar nar man vill vara en "bekvam" lantagare. "Pa 

gransen hyllan" verkar exemplarisk for en tonaring som tycker sig ligga pa gransen mellan 

barn- och vuxenbocker, men aven for personer i alia a.Idrar som har svart att hitta en bra bok 

pa de olika avdelningarna. Litteraturen utgors av en blandning av klassiker, vuxen- och 

ungdomsbocker, gammalt, nytt, svart och latt. Sett ur detta perspektiv ar det trist att en 

tredjedel av de intervjuade ungdomarna inte kande till hyllan. Forvanande var att nagra riktigt 
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flitiga lantagare hade undgatt hyllan, men aven unga som enbart anvande biblioteket till 

skolarbete. Jag tycker att det tyder pa att en battre skyltning borde goras. Forutom en battre 

skylt som forkunnar hyllan namn, kan gama en kort presentation i anslutning till hyllan 

fmnas. Sjalva namnet avslOjar egentligen inte syftet med "Pa gransen hyllan", som ar vart att 

uppmarksammas. 

Eftersom hyllan verkar vara en sadan framgang kan man fraga sig om den borde utokas fran 

de for narvarande tva hyllsektionema. De som kande till hyllan var mycket positiva till det, 

och med tanke pa att den idag inte ar helt uppmarksammad verkar lantagarunderlag finnas. En 

av de ansvariga sager dock att det inte ar latt att utoka hyllan p g a svangheter att fmna 

lampliga bocker. Vid eventuell utvidgning fmns det dock en poang i att hyllan inte blir alltfor 

kompakt och stor. 

I den nordiska utredningen "Kulturvanor i Norden" (1993, s 31) konstateras att Ian av fack

och skonlitteratur var vanligast i den yngsta befolkningsgruppen, d v s 16-19 ar. Faktorer som 

paverkar statistiken ar att en majoritet av a.Idersgruppen befmner sig i en utbildningsperiod, 

men ocksa att dagens barn och ungdomar "vaxer upp" med bibliotek. De fiesta skoloma tar 

med barnen pa klassbesok i bibliotek, och elevemas skolarbeten kraver uppgifter fran 

bibliotek. 

I den nordiska utredningen kan man se att kopplingen mellan Ian av facklitteratur och 

utbildning ar stark. 

Ju aldre ungdomarna var som jag intervjuade i Skara, ju stOrre behov av bibliotek ansag de sig 

ha for att finna fakta till sina skoluppgifter. Flertalet foredrog Skara stifts- och landsbibliotek 

framfor sitt skol- eller filialbiblioteket. Skalen var att pa huvudbiblioteket finns fler och, enligt 

elevema, kvalitetsmassigt battre facklitteratur. 

Att det knappt inte fmns nagon facklitteratur inne i ungdomarnas rum beror pa att mer lattlast 

facklitteratur fmns placerad i barnens rum, medan det ovriga bestandet aterfinns i 

facklitteraturens bokrum. Eftersom Skara stifts- och landsbibliotek satsar pa oppenhet kan det 

vara en fordel att samla litteraturen pa ett stalle, och darigenom undvika att bockema sprids ut 

pa flera avdelningar. Annars ar det latt att man "missar" bocker, och tonanngar och vuxna 

anvander sig ofta av samma sorts facklitteratur. 
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Inte ens halften av de tillfragade lanade skonlittedira bocker. Facklitteratur, tidningar, och 

tidskrifter ansags popuUi.rare. Tillaggas bor att :fa sade sig lana facklitteratur av rent privat 

intresse. Skalen till att :fa lanade skonlitteratur var friimst ointresse och/eller tidsbrist. Manga 

sade sig dock onska att de kunde sla sig till ro med skonlitterar bok. 

De intervjuade ungdomarna hade i regel tre svar angaende de skonlitterara ungdomsbockemas 

kvalitet; "tontiga", "ganska bra", eller "dam iir val bra". 

Ungefar halften var nojda eller sa gott som nojda med det skonlitterara bokbestandet i 

ungdomarnas rum, men manga sade sig redan ha last de fiesta av bockema. Om de verkligen 

hade plojt igenom bokbestandet eller om det bara kandes sa for dem kan jag inte svara pa. 

Kritikema daremot holl med lngela och Gunilla som tyckte att problematiseringen i bockema 

ar for utplockad och specifik med t ex Annorexia-Kajsa eller Mobbing-Klas som 

huvudrollsinnehavare. Personligen kande jag precis som Ingela och Gunilla efter att jag ha 

passerat fjorton ars Mdem. Daremot tyckte jag mig marka en del nya amnen som t ex hur det 

ar att gora abort, att dricka sig berusad, och tom om att drapa en annan manniska. Jag har 

inga belagg, men det kanns som om dessa amnen var mer tabu under min tonarsperiod som 

inte var alltfor lange sedan. 

Jag tycker inte att det ar att fel att kopa in bocker som ar lattlasta och kanske bara tar upp ett 

specifikt problem, men ingar aven 15-16 aringar i ens ma.Igrupp pa avdelningen maste det 

ocksa finnas bra bocker som passar dem. Hanna, Asa, och Ylva lade ocksa till att skonlitterara 

ungdomsbocker overhuvudtaget har triliga framsidor, och ser sma och lojliga ut. 

Mest nojda med bokutbudet var nastan uteslutande 13-14 aringarna, medan de kritiska 

rostema tillhorde 15-16 aringarna. I den sistnamnda Mdersgruppen menade nagra t o m att de 

over huvudtaget inte hade nagot att hamta pa barn- och ungdomsavdelningen. Visst kan det 

vara sa att manga av de tillfragade kommit till en punkt da de lamnar ungdomsbockema 

bakom sig och borjar lasa skonlitterara bocker fran vuxenavdelningen istallet, men flera som 

hade en kritisk installning sade sig vara lassvaga. Kanske kan "Pa gransen hyllan" med sitt 

varierade utbud vara en bra losning for dem, eller annu hellre att man helt enkelt f'ar de 

tveksamma att uppmarksamma bocker som ar skrivna for aldre tonaringar genom t ex 

framstallda temahaften med bokrad och personliga tips fran personalen. 
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Bade Hiort-Lorenzen och ansvariga fOr Holmliaprojektet rekommenderar mycket plats for 

exponering av bocker, och i ungdomarnas rum finns utrymme pa en bank H:ingdsmed fonstren, 

pa sja.Iva fonsterhyllan, pa borden och pa bokhylloma. 

Personalen brukar enligt uppgift fran dem sjalva plocka om bland bockerna varje vecka, men 

under min fyra veckor langa observationsperiod var det manga bocker som hela tiden stod pa 

exakt samma plats. Harbor man ha Hiort-Lorenzens (1989, s 120-121) ord i atanke; harman 

skyltat med en bok i fyra dagar kanns det som den alltid har statt dar. Att behova skylta om 

var :fjarde dag kan kanske kannas extremt och vara mycket tidskravande, men vid narmare 

eftertanke var det manga lantagare som kom pa besok till Skara stifts- och landsbibliotek flera 

ganger i veckan. Dessa "stamgaster" lar uppskatta ett sadant tilltag, och speciellt nar manari 

tonaren vill man att mycket ska vara foranderligt. 

I Holmliaprojektet moblerades ungdomsrummet med snett lutande hyllor for att synliggora 

bockemas framsidor. Manga ungdomar anser, enligt Sandhaugen och Ostmo (1988, s 30), att 

de viktigaste faktorema som paverkar i val av bocker ar de yttre egenskapema, om boken ser 

spannande ut, om boken har en tilltalande titel eller intressant text pa baksidan, eller om man 

last nagot av forfattaren tidigare. 

Just i Skara ar de anstallda bra pa att lyfta fram aven gamla bocker som blivit aktuella igen, 

eller helt enkelt ar kvalitet~massigt bra. Greppet att lagga fram bocker lite "huller om buller" 

sa att rummet ser anvant ut, ar att rekommendera. Ofta handlar de framlagda bockema om for 

ungdomar ibland lite kansliga amnen, som t ex ungdomspsykologi eller sex och samlevnad. 

Tack vare detta initiativ blir det mer rotation pa bokbestandet, och an viktigare ar att 

ungdomarna fmner bocker som de annars kanske inte hade hittat eller vagat att leta efter. Nu 

kan de. lite i smyg sitta och lasa i de framlagda bockema. 

SAB-systemets uppsta.Ilning av bocker pa en barn- och ungdomsavdelning kan diskuteras, 

men det ligger onekligen en poang i att kunna anvanda sig av samma system pa ett 

folkbibliotek oberoende pa var man befmner sig i landet. Att bryta ut nAgra Ia. speciella amnen 

som hastbocker ar daremot positivt, e:ftersom de annars blir spridda pa manga olika hyllor och 

ma.Igruppen ar anda sa specifik. 

I nara anslutning till entren fmns en informationstavla. Trycker man pa en knapp intill menyn 

lyser en lampa i sja.Iva kartan, eller oversiktsbilden, och man kan se i vilket rum som 
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boksamlingen man soker finns. Detta ar en utmark:t orienteringstavla for en person som inte 

beharskar SAB-systemet, eller inte hittar i bibliotekets boksamling. 

Nar det galler triviallitteratur koptes sadan in som vanligtvis foll utanfor kvalitetskriterierna 

pa biblioteket i stadsdelen Holmlia. lnkopen skedde for mojligheten att triviallitteratur kan 

leda till okad Hislust, och aven fungera som en bro over till annan litteratur. I borjan var dessa 

backer efterfragade, men mot slutet av projek:tperioden var det mest vuxna som lanade dem. 

Audunson (1990b, s 22) papekar dock att man inte f'ar glomma bort att den Iilla mangd 

triviallitteratur som lanas ut pa ett bibliotek, kan spela en vasentlig roll i utvecklingen av en 

lantagares lasfardighet. 

Bland annat Holmberg (1994, s 20) menar att det idag forekommer en blandkonsumtion av 

"erkand" och "popular" kultur bland manga manniskor. Han (a a, s 54) tar darefter upp Ulf 

Boethius tankar och ideer att lasare tar leva ut sina skrackfantasier och forbjudna 

onskedrommar i popularlitteratur. Aterkommande fardiggjorda tankesatt och stereotyper 

lamnar stort spelrum for lasarens egna drommar och forvantningar, havdar Boetliius, och 

dessutom kan popularlitteraturen aven ha en funk:tion som motkultur i forhallande till skolan 

och vuxenvarlden. 

Chefen for barn- och ungdomsavdelningen pa Skara stifts- och landsbibliotek anser inte heller 

att man ska forak:ta triviallitteratur och dess betydelse for vissa barn. Att bockema standigt 

slutar lyckligt och ljust under en viss period i livet kan kannas tryggt. 

Dock maste man av ekonomiska och moralisk-etiska skal dra granser. Motstandare till 

triviallitteraturen brukar anvanda sig av argumentet att triviallitteratur ar billigare an 

kvalitetslitteratur, och darfor kan enskilda personer sjalva kopa dessa backer. Sjalv accepterar 

jag resonemanget i sin helhet, men vill andA papeka att man inte en bart kan kopa in 

kvalitetslitteratur utan att reflek:tera over ungas onskemru. De intervjuade ungdomarna i Skara 

verkade emellertid inte direk:t sakna triviallitteraturen, som i och for sig inte finns i nagon 

storre mangd pa barn- och ungdomsavdelningen. 

Att kunna ange ett bra skal till varfor man inte koper in en bok vid efterfragan ar vik:tigt. Lat 

ungdomarna slippa den dar moralpredikan om att biblioteket inte har rad, som de verkar sa 

radda for, och uppenbarligen ar trotta pa. Detta verkar dock personalen pa Skara stifts- och 

landsbiblioteket ha tank:t pa. 
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En assistent papekar att vuxna manniskor for det mesta har formagan att rensa bort skriip i 

litteraturen pa ett annat siitt iin barn och ungdomar, eftersom de har en annan referensram. 

Detta ar mycket viktigt att ha i atanke, iiven nar det handlar om andra medier. 

Skara stifts- och landsbibliotek har en del triviallitteratur som t ex "Kitty-bockema", men 

personalen har valt att placera flertalet av bockema i det oppna magasinet. Har man resurser 

till att forvara bocker pa detta siitt kan det vara en losning pa diskussionen om 

triviallitteraturens vara eller icke vara, nar ett visst antal bocker redan ar inkopta. Har maste 

man dock tiinka pa att informera besokarna om de "dolda" bockema. Sjiilv hade jag nog inte 

kommit pa tanken att som lantagare traska nerfor den smala trappan till bottenvaningen, om 

jag inte liist i en rapport om biblioteket att denna mojlighet finns. Ett enkelt anslag 

ungdomarnas rum om att det finns fler bocker i magasinet skulle vara pa sin plats. 

Enligt "Kulturvanor i Norden" (1993, s 31) var Sverige det nordiska land dar flest invanare, 

21%, liiste tidningar och tidskrifter pa bibliotek. 

I viintan pa en buss eller pa de olika skolrastema var det manga Skaraungdomar som tog sig 

en tur till biblioteket for att liisa en tidning eller en tidskrift, och de satte sig giima i "Tysta 

rummet". Jag triiffade friimst pa flickor med "Veckorevyn" i sin hand. Att erbjuda populara 

tidskrifter och tidningar som ar dyra for en enskild person att kopa ar ett uppskattat initiativ. 

Vissa onskemal finns bland flickoma pa nagon tidskrift likvardig "Veckorevyn" t ex "Frida", 

eller musiktidningen "OKEJ", medan pojkarna tycker om att liisa data- och sporttidskrifter. 

Kultur- och bibliotekschefen sager sig vilja kopa in fler kvalitativt bra tidskrifter, men tycker 

inte att det ar liitt hitta nagon liimplig. 

I Holmliaprojektet satsade man stort pa inkop av tidskrifter. Ungdomarna tick sjiilva komma 

med forslag och fran borjan prenumererade biblioteket pa 27 stycken tidskrifter, men antalet 

reducerades efter ett ar till 17 stycken. Syftet med tidskriftema var att tillfredsstlilla 

ungdomars behov av faktaupplysningar, och uppdatering av information rorande aktuella 

iimnen som inte tiicktes av facklitteraturen. Tidningar, tidskrifter, och serier samlades sedan i 

ett av ungdomsrummets hom som kallades for "broschyrkroken". 

Som blivande bibliotekarie har jag ett flertal ganger ratt fragan om jag inte ar bekymrad over 

att barn och unga inte har ro att sla sig ned och liisa en hel bok. Friimst larare verkar oroade. 
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Enligt bl a Jonsson m fl (1993, s 57) ar ungdomarnas mediakonsumtion mer varierad an 

tidigare, men bok:Hi.sandet har inte minsk:at. For unga som inte ork:ar Hisa igenom en hel bok:, 

k:an tidningar och tidsk:rifter k:omma in som ett k:omplement till bok:en, eller rent av ett 

substitut under en tid tills laslusten k:ommer tillbaka. Dessutom sk:a man inte glOmma att ur 

ren bildningssynpunk:t ar i regel fak:ta farsk:are i en artik:el ani en bok:. Holmberg (1994, s 47) 

menar darjamte att med hjalp av media k:an ungdomar ta hjalp i arbetet med att forma sin egen 

identitet. 

Na.gra skolelever somjag samtalade med pa Sk:ara stifts- och landsbibliotek:et k:lagade hogljutt 

over att det inte fanns en bok: om landet Tunisien, och inte heller en bok: om dryck:en vin. De 

ratade dock mina forslag om att bl a titta i ett uppslagsverk: och leta efter artik:lar, och slutligen 

fora samman dessa faktabitar. De menade att det var for arbetsamt att leta efter olik:a data och 

foga samman, for ur en bok: ar det bara att sk:riva av. 

I tider da disk:ussion forek:ommer om vi ar pa vag att lamna det industriella samhallet och 

trada in i informationssamhallet, vissa menar tom att vi redan ar dar, ar det vik:tigt att lara sig 

sok:a efter fak:ta och aven k:unna ta fram information ur stora mangder av data. Darfor ar det 

ock:sa positivt att Sk:ara stifts- och landsbibliotek: ar pa vag att inforsk:affa databasen 

"Artik:elsok:" samt nagra uppslagsverk: pa CD-ROM-sk:ivor ute i bibliotek:et. 

I samband med Holmliaprojek:tet undersokte Audunson (1990a, s 7-8) aven ungdomars 

"informationsbehov". Minst var femte elev rapporterade om svarigheter i sin sok:ning efter 

information under den senaste manaden. Informationsproblemen visade sig vara storst i 

samband med sk:olarbete, orientering inom kultur- och fritidsutbudet, vid kop av olik:a 

produk:ter, samt vid upplysning om utbildnings- och arbetsmojligheter efter avslutad 

grundsk:ola. 

Seriealbum var ett populart mediainslag i Holmliaprojektet. Redan efter ett ar beslOt de 

ansvariga att tecknade serier inte sk::ulle ramer projek:tmedel, eftersom deras genomslagsk:raft 

hos ungdomar ansags bek:raftad. 

Vid en granskning av utlarungsstatistik:en utgjorde teck:nade serier ca 30% av pojkarnas Ian, 

mot bara ca 3-5 % hos flick:oma, enligt Audunson (1990b, s 21). Teck:nade serier lastes 

emellertid av lik:a manga flick:or som pojk:ar enligt Eva Sandhaugens och Ingjerd Ostmos 

undersok:ning, med undantaget att pojk:ar laste serier oftare. 
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Pa Skara stifts- och landsbibliotek finns seriealbum i ungdomarnas rum, men aven ett antal 

dubbletter av dessa samt serier for lite aldre ar placerade i vuxenavdelningens skonlitterara 

bokrum. 

De personer som namner att de laser serier, lade sa gott som alltid till kommentaren; ''jag har 

redan last alla album". Det ar dock inte alltid Hitt att regelbundet kopa in seriealbum, eftersom 

sjalva utgivningen proportionellt ligger pa en helt annan niva ant ex skon- och facklitteratur. 

Pa biblioteket i Holmlia fanns spel for bruk i biblioteket, men det medtorde en del praktiska 

problem. Spelen blev snabbt ofullstandiga, vilket kravde nya inkop, och deras popularitet 

sjonk relativt snart. Schack var daremot ett stabilt spel. Rollspel, aven kallade aventyrsbocker, 

d v s interaktiv litteratur som ar en kombination av spel och litteratur, inforskaffades ocksa. 

Problemet med dessa var att efterfragan var storre an den begransade utgivningen, vilket 

resulterade i en lang vantelista. 

I min intervjuundersokning var intresset overhuvudtaget svalt for spel. Enligt Hanna, Asa, och 

Ylva beror detta pa att spel ar till for mindre barn, mojligtvis undantaget rollspel. Detta var 

egentligen det enda forslag pa spel som de intervjuade kom upp med. Ungdomarna 

motiverade sin onskan med att rollspel ar dyra att inhandla sjalv, och att spelen ar till for lite 

aldre personer. Problem kan dock uppsta eftersom detta forutsatter att det finnas plats i 

biblioteket att sitta och spela i flera timmar. Inkop av rollspel kan ocksa uppfattas 

kontroversiellt, da en debatt blossade upp i media om faran att unga rollspelare skulle kunna 

blanda ihop verklighet och fantasi, efter att ett svenskt brodrapar mordade en kamrat. 

(Personligen anser jag att manniskor som utfor liknade dad forr eller senare anda f'ar problem 

med t ex aggressivitet, eftersom de sannolikt har psykiska storningar som kan utlosas av helt 

andra saker an rollspel). 

Om biblioteket i Skara valjer att kopa in nya spel foreslar Ulrika och Veronica att man loser ut 

dem i informationsdisken, for att darigenom undvika problem med stadning och stolder. 

Pa fragan om vad ungdomskultur ar, svarade nastan alia musik. Dessutom papekar Jonsson 

m fl (1993, s 63-65) att barn och ungdomar idag i princip vaxer upp med pop- och rockmusik. 

Anda kan man inte pa Skara stifts- och landsbibliotek lana CD-audio-skivor, och inga 
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musik.avlyssningsplatser finns i bibliotekslokalen. Eftersom musikanlaggningen, som ar 

placerad i "Tysta rummet", ar dold i ett skap och inga anslag finns som forkunnar dess 

existens, raknar jag stereon till intemt bruk. Jag vet dessutom att det inte ar tillatet att ta med 

sig egna kassettband till musik.anHi.ggningen, och en av de ansvariga visste inte ens om den 

:fungerade. 

En av assistentema menar att behovet av musik pa bibliotek kanske inte ar sa stort eftersom 

varenda barn har en egen bandspelare. Manga av de intervjuade ungdomarna uttryckte 

emellertid onskemal lik.vardiga Asas. Hon vill att biblioteket ordnar med avlyssningsplatser 

dar man kan sitta och lyssna pa nya moderna skivor. 

Aven om de ansvariga fortsatter pa linjen att avsta ifran utlan av CD-audio-skivor, kan man 

:fundera pa om inte barn- och ungdomsavdelningen kan inreda en liten mysig homa med 

musikhorlurar, dar man kan sitta och lyssna pa sin egen medtagna musik.. Manga av dagens 

unga klarar av att lasa, och t o m gora sina laxor till musik, vilket deras foraldrar som inte ar 

uppvaxta i en lika ljudintensiv miljo ibland kan ha svart att forsta. 

Hanna och Ylva kanner sig tveksamma till en musikhoma dar man sitter och lyssnar utan 

horlurar. De menar att homan inte tar bli en samlingslokal, for det kan man ju inte ha pa 

bibliotek. Dessutom tar manju inte fora ovasen pa bibliotek. 

I det norska Holmliaprojektet hade man problem med att halla ett brett och varierat 

musikutbud p g a penningbrist. Trots detta lanades bibliotekets kassetter ut flitigt. Om 

biblioteket skaffar sig bra kontakter med t ex en lokal skivhandlare eller ett foretag borde man 

dock kunna ordna ett bra avtal sinsemellan, eftersom biblioteket kvantitativt sett skulle kopa 

manga skivor. 

Att nastan ingen i min mrugrupp har hyrt en videofilm fran biblioteket i Skara, har att gora 

med rudersgransen pa 18 ar. Inte speciellt manga har heller hyrt en film tillsammans med t ex 

en aldre kamrat. Motiveringen ar att biblioteket koper in nya videofilmer sa pass lang tid efter 

att filmen slappts pa marknaden att manga inte langre finner den intressant, eller sa har de 

redan sett den pa biograf eller hemma pa video. Dessutom kops langt ifran all popular film in, 

och biblioteket har ofta stangt da man beslutar sig for att hyra en film ihop med sina kamrater. 

Max havdar att ungdomar ar rastlosa och hellre ser en filmversion an laser sjalva boken. Jag 

tror emellertid inte att videofilmer utgor nagot gigantiskt hot mot boken, eftersom det handlar 
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om tva helt skilda fonnedlingssatt som egentligen inte kan jamforas. Eftersom ungas 

boklasande vid det har laget inte har minskat, tror jag inte heller att det i framtiden kommer att 

ske p g a videofilmer. 

Skara stifts- och landsbibliotek forde en diskussion angaende valet mellan CD-audio-skivor 

och videofilmer. Jag tycker att videofilmer var ett bra altemativ, da man ansag sig fa 

kompetenssvarigheter med skivoma. Dessutom var det nagra ur personalstyrkan som hade 

intresse och god kunskap om film. 

Sedan det kommersiella videouppsvinget i borjan av 1980-talet menar Kirsten Drotner (1990, 

s 131) att videofilmer automatiskt har kopplats till bam och ungdomar, och att 

kulturpessimister har gett nya medier skulden for sociala och psykologiska problem hos 

uppvaxande generationer. Debatten angaende bl a videovald forekommer fortfarande, men 

bibliotekspersonal kan ju latt styra inkopen med hjalp av kunnig personal. Diskussionen som 

fordes av bibliotekspersonalen angaende ansvaret man har for fonnedling av text och bilder ar 

dock en intressant fraga Eftersom en person blir myndig vid arton ars kan det kannas naturligt 

att satta en aldersgrans dar, men intresset for bade musik och film vacks oftast tidigare. Louise 

och Regina menar tom att bio och videofilmer ar ungdomskultur for yngre manniskor. Att 

inte alia kan utnyttja en resurs ar inte bra, men biblioteket har trots alit ett visst ansvar for vad 

de lanar ut. K valitetskriterier for videofilmer och CD-audio-skivor bor vara lika viktiga som 

vid val av fack- och skonlitteratur eller andra medier. 

Ser man till videofilmer kontra CD-audio-skivor, som Skara stifts- och landsbibliotek 

tvingades till, lar filmema na en bredare anvandarkrets aven om det enligt undersokningen 

verkar som om musiken ocksa skulle bli uppskattad. Sjalvklart vore idealet om man kunde 

lana ut bagge mediasorter, men i detta fall var det inte ekonomiskt mojligt. Fonnodligen ar det 

battre att valja nagot man ar bra pa, kanner starkt infor, och har resurser till. Gar man inte in 

helhjartat for en nysatsning blir resultatet oftast lite halvdant, eller rent ut sagt da.Iigt. 

Chefen for vuxenavdelningen pa Skara stifts- och landsbibliotek menar att det ar viktigt att ha 

en balans i ett biblioteket mellan utplacerade datorer och datorfria zoner. Utvecklingen pa IT

omnldet behagar manga unga, men aven manniskor som inte kanner sig intresserade av den 

nya tekniken ska kunna koppla av pa ett bibliotek. 
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Ser man specifikt till biblioteket i Skara funderar personalen pa att inforskaffa en 

ordbehandlare, och kanske aven rena spelprogram. Problemet ar att man inte vet var en 

ordbehandlare skulle kUlUla placeras, och framfor allt har inte biblioteket de ekonomiska 

resursema. Klokt nog menar de att i vantan pa inkop av Uimplig IT -utrustning, ska de 

observera hur det gatt for andra bibliotek med deras IT -investeringar for att :fa tips och goda 

rad, samt kU1U1a undvika de varsta misstagen i initieringsfasen. Dock anser jag att det ar 

viktigt for bibliotek att inte missa "IT -taget", och folkbibliotek har en skyldighet att anpassa 

sig till dagens mediautbud. Under hosten 1995 utgavs bl a ett antal barnbocker pa CD-ROM

skivor. Kanske ar blir detta framtidens melodi, eller i alla fall en del av den. 

Politikema Johansson och Karlsson ar inte frammande for satsning pa IT, men de hanvisar till 

den dalig ekonomi. I intervjun sager dock Johansson att man maste anpassa medier efter 

tidens anda, och att det ur bildningssynpunkt ar viktigt att barn och unga f'ar bra 

informationsvanor. Ska dessa mal upprattha.Ila ar det idag god tid att paborja en IT -satsning. 

I somliga kommuner kan det ses som en "fjader i hatten" av politiker att ligga val framme i 

IT -utvecklingen, och darfor ar det ofta lattare att fa pengar till dessa nysatsningar an 

traditionella medier. Att satsa pa informationsteknik ar troligen nagot som alia folkbibliotek 

forr eller senare kommer att bli tvingade till. I vart samhalle, huruvida det ar ett 

informationssamhalle eller ej, har datoms utveckling kommit snabbt och starkt. Redan idag 

kommer nastan alia manniskor i Sverige kontak:t med en dator via sin arbetsplats, och manga 

kommuner i landet har borjat utarbeta olika IT-program. Barn som vaxer upp idag ar vana vid 

datorer, men inte bara for att tillfredsstalla dem och vuxna datakunniga manniskor behover 

biblioteken gora IT -satsningar. Johanssons anser att bibliotek ska kUlUla tillhandaha.Ila 

utrustning som privatpersoner inte kan ha.Ila sig med. Att fa mojlighet att stifta bekantskap 

med den nya datatekniken under overinseende av kUIUlig personal ar positivt, men da galler 

det att entusiastiska personer ur personalstyrkan tar pa sig detta ansvar och eventuellt utbildas 

for andama.Iet. Alit eftersom fler och fler databaser gor sitt intag pa bibliotek, ett annat 

scenario ar svart att se, maste formodligen mer ansvar laggas pa anvandare sa att de kan 

anvanda sig av soktekniken. A ven multimedia kan anses vara intressant for bibliotek. Denna 

teknik kan vara mycket pedagogisk med ljud, animation, rorlig film och informationstext, och 

den har redan borjat anvandas i flera skolor. Biblioteks- och kulturchefen i Skara sager sig se 

fram emot att kUlUla erbjuda nya medier, och i denna utveckling vill hon fa tillstand ett 

samarbete mellan ungdomar och bibliotekspersonal. 
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Politikern Johansson ar for ovrigt den ende som nfunner ungdomars utbredda anvandande av 

teknik i samband med ungdomskultur, vilket ar intressant eftersom den kopplingen ar ganska 

uppenbar om man ser sig omkring i dagens samhalle. 

Generellt kan sagas att ungdomar fran landsbygden verkar besoka Skara stifts- och 

landsbibliotek tidsmassigt mer an stadsungdomar i samband med sin skolgang i Skara stad. 

Pa biblioteket forekommer mycket drop-in i vantan pa bussen, eller bara nar man vill fordriva 

skolrasten. I huvudsak dyker elever upp kring lunchtid och pa eftermiddagen, men det ar 

ingen generell regel. Plotsligt oversvammas biblioteket av ungdomar som letar efter material 

till nagon uppgift, eller bara laser en tidskrift. Jag kunde med egna ogon se att 

bibliotekspersonalen ibland fick problem att hinna med alla elever, da larare inte 

forannonserat klassbesok. Tyvarr ar det ungdomarna som blir lidande, och somliga blev 

irriterade och lade skulden pa bristande service pa bibliotekarien som var i tjanst. Detta 

medverkar till att stalla bibliotek och dess personal i daJ.ig dager. 

Bland de intervjuade pa Skara stifts- och landsbibliotek var det bara 13 arige Rickard som 

gick till bibliotek for att traffa vanner. En av assistenterna menar dock att man ska kunna 

komma till biblioteket utan att tvunget behova lana en bok, och istallet t ex Hisa tidskrifter och 

dricka kaffe. En av bibliotekariema sager att utlan ar en "bigrej ", och att det ar 

besoksstatistiken som ar det vasentliga. 

For mig var det mycket svart att fmna flickor i 15-16 ars aJ.dem som besokte Skara stifts- och 

landsbibliotek. Vad kan detta bero pa? Nar jag var yngre och hade grupparbete som uppgift i 

skolan, gick vi oftast hem till nagon av oss. Dar kunde man arbeta i lugn och ro, lyssna pa 

musik, och prata om privata ting. Nar det var pojkar med i grupparbetet gick vi alltid till 

biblioteket, eftersom de alltid foreslog biblioteket som motesplats. Ar det sa an idag? Ar det 

ett av skalen till att jag hade svarare att !a tag pa lite aldre tonarsflickor? 

Ser man till hela bibliotekslokalen fmns det gott om plats att bade sla sig ner och lasa, och 

aven grupparbeta pa. Detta ar viktigt eftersom det kan vara svart att lasa koncentrerat pa 

bibliotek. I lokalen ar det aldrig helt tyst, och fragan ar om det ska vara det? Ser man till 

inredningen pa Skara stifts- och landsbiblioteket ar plats dar man kan sla sig ner och fora ett 

samtal inte tydligt markerad. Visst kan man satta sig vid de olika borden pa 
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informationstorget, eller de som ar utplacerade lite varstans i biblioteket, men risken ar att 

man stor andra besokare som laser eller hru.ler pa med sina skolarbete i grupp. Jag menar inte 

att biblioteket har valt bort att fungera som social tra:ffpunkt, men i mina intervjuer kan man 

tydligt marka att ungdomar kanner en press pa sig att vara tysta och inte sitta och prata hogt 

om privata ting. Bland flera finns ocksa attityden att pa bibliotek arbetar man seriost och tyst. 

Denna installning tror jag inte pa nagot vis ar speciftk for Skara stifts- och landsbibliotek. 

Varje enskilt bibliotek maste sjalv avgora om de anser sig vilja anvanda biblioteket som social 

tra:ffpunkt, med t ex okad ljudniva och en mer sittvanlig inredning till foljd. En mjuk soffa 

indikerar och inbjuder till samtal pa ett helt annat satt an harda stolar. 

Ar 1985 paborjades ungdomsprojektet "Xchange" i engelska Bradford. Initiativet togs efter att 

man under en lang period upplevt problem med att ungdomar anvande biblioteket som en 

motesplats. Stotestenen var att de var hogljudda och kom i konflikt med bade personal och 

andra besokare, enligt Sally Williams (1987), och ett separat rum erbjods da ungdomarna. 

Personal en menade att "produkten", d v s mediautbudet var den samma, men 

marknadsforingen blev mer "up-to-date" for att passa malgruppen. I ungdomarnas rum fanns 

en stereoanlaggning som all tid var pa, och likasa var det med TV :n, men man kunde ocksa 

bara sitta och samtala. Williams menar att Xchange ar mer an ett bibliotek, och darfor aven 

kan klassificeras som ett socialt center. 

I derma fraga kan man dock fundera pa om man ar inne och overlappar pa fritidsgardars 

aktiviteter. 

Politikem Lars Johansson menar att unga alltid har nagot halrum i sitt tidsschema som kan 

anvandas till arrangemang pa bibliotek. Just for Skara stifts- och landsbibliotek ar problemet 

att man har knappa ekonomiska resurser. 

Fragan om bibliotek ska ordna fritidsaktiviteter var en het potatis. Sa gott som alla intervjuade 

hade ett klart och tydligt svar. 

Inte manga av ungdomarna kunde paminna sig om nagra regelbundna aktiviteter som 

biblioteket arrangerat forutom just klassbesok, vilket verkade stamma overens med 

personalens uppgifter. De anstallda pa barn- och ungdomsavdelningen var av asikten att det ar 

tacksammare att ordna aktiviteter for barn. Barnen kommer dit tack vare sina foraldrar, och de 

tycker ofta att det ar spannande att besoka nya olika platser. Nar det galler tonaringar ar det 
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upp till dem sja.lva att ta sig till olika arrangemang, de ar vana vid att besaka bibliotek genom 

skolan, och de har ofta en mer kritisk insta.llning till aktiviteter som vuxna anordnar an barn. 

Arskursema 7-9 pa Holmlia ungdomskole fick en gang per termin besak av en bibliotekarie 

som var medansvarig i projektet, och en av lararna som satt i projektgruppen. De 

introducerade aktuelllitteratur och talade om bibliotekets utbud, och samtliga klasser besakte 

biblioteket en gang per termin. I sja.lva bibliotekslokalen arrangerades bl a visning av 

ungdomsfilmer eller filmatiseringar av backer, men tillstramning uteblev. Personalen hann 

aldrig tala om filmema efter visningarna, sa arrangemanget kandes haltande. A ven 

temakva.llar anordnades dar t ex en frisar och en sminkar bjads in. Ansvariga fOr 

Holmliaprojektet upplevde att ungdomar hade en egen genomarbetad fritid, eftersom 

. uppslutningen inte var stor upp pa deras olika fritidsaktiviteter. Daremot stiillde de sig positiva 

till samverkan mellan skolan och biblioteket pa dagtid. Personalen upplevde att elever satte 

varde pa deras besak ute pa skolan, och i utvarderingen foreslog elevema sja.lva kontinuerliga 

besak. 

Jag tror att utvarderingsresultatet av aktivitetsverksamheten kan bero pa att just stadsdelen 

Holmlia ligger i storstaden Oslo. Kanske kan man :fa en starre uppslutning pa mindre orter dar 

fritids- och kulturutbudet for ungdomar inte ar lika stort. 

Rent generellt kan man inte avgara om det finns tillrackligt med intresserade for att pabaija 

ungdomsaktiviteter i Skara, men tror sig personalen ha underlag och orkar axla ett starre 

ansvar kan initiativet vara intressant. Dock verkar det inte som Skara personalen tycker sig ha 

ork nog att arrangera regelbundna aktiviteter. Eftersom ungdomar ar en "otacksam" malgrupp 

maste de ansta.llda ga in i arbetet med lust, stor initiativrikedom och vissa ekonomiska 

resurser. En av assistenterna sager dessutom att unga inte vill ha nagon omkring dem som 

tjatar, utan vill bara sitta och hanga med sina kamrater. 

Motstandarna i min undersakning till biblioteksaktiviteter speciellt riktat till ungdomar, menar 

att bibliotek inte ska klampa in pa fritidsgardars ansvars- och aktivitetsomrade. 

Speciellt nagra av flickoma ifragasatte om man ska vara ett bibliotek dar man lanar ut backer, 

eller nagonting annat. De menar att institutionen ar ett sta.lle dar man saker information och 

viss skanlitterar najeslasning, men inte ett center dar aktiviteter erbjuds for sysslolasa. Detta 

ska ista.llet kunniga pa omradet skata som t ex fritidsledare. 
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Nagra av ungdomarna menar att det helt och hallet beror pa utbudet om de skulle kunna tanka 

sig att komma till biblioteket for deras aktiviteters skulL En och annan av de lite aldre 

tonaringarna ansag att deras fritid inte racker till for tillstallningar, men att de hade valkomnat 

forslaget for ca tva ar sedan. 

Manga ungdomar ar livligt engagerade i skapandet av egna kulturella processer. Drotner 

(1990, s 133, 145) vill darfor att ungdomar ska ha ett frirum for sig sjalva i deras arbete med 

kultur, utan inblandning fran vuxna som endast bor tillforsakra ungdomar fysiska ramar i form 

av lokaler och utrustning. Kanske kan biblioteken hjalpa till med detta. Fomas och Ganetz 

(1991, s 78-79) anser att ungdomar idag f'ar resurser och uppmarksamhet som de tidigare 

saknat av kommuner, skolor, och bidragsgivande organisationer till fritidsverksamhet, men 

varnar for att detta kan leda till minskat eget skapande. Hans-Erik Olson (1991, s 58-68) 

menar ocksa att bidrag i t ex anlaggningsstod ar styrmedel inom fritidspolitiken. Har vill jag 

dock referera chefen pa vuxenavdelningen i hennes tal om ungdomskultur. Hon liknar den vid 

en enorm explosion av ideer, destruktivitet, och kreativitet i en stor blandning. Denna 

blandning maste ges uttryck, men aven finna en form. Genom att forma lite har och var och 

satta lite granser, kan vuxna hjalpa ungdomar. Det handlar inte om att forandra ungdomar, 

utan att forsoka stodja dem i sokandet av sin identitet. 

Detar inte otroligtatt fler kontinuerligt borjar dyka upp pa bibliotek genom att de :fa en vana 

att ga dit, samt att ett nytt inslag i utbudet erbjuds. Dessutom ar det som Susanne sager att 

miljon da inte kommer att kannas lika frammande och institutionaliserad langre. 

Vilka aktiviteter kan i sa fall vara tankbara? 

Att ordna studiecirklar med ternan som intresserar unga ar en bra ide som nagra ungdomar tog 

upp till forslag. Aven sportlovsaktiviteter kan vara pa sin plats da unga har mer tid att ga till 

bibliotek, och tidsperioden det handlar om inte ar mer an en vecka. Aktiviteter behover inte 

vara kontinuerliga under en lang period for att uppskattas och leda till en mer positiv bild av 

biblioteket. Lovaktiviteter kan aven vara nagot for bibliotek som inte har sa stora resurser att 

de kan fortsatta mer an ca en vecka. 

Forfattar- och serielager verkar ocksa uppskattas som ett annorlunda initiativ. Om man vill att 

fler ungdomar ska komma till biblioteket i organiserad form, finns det ocksa mojlighet att 

samarbeta med fritidsgardar. Kanske kan manna ut till en storre krets av ungdomar genom ett 
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sadant samarbete. Politiker och viss bibliotekspersonal i Skara anser ju att de ungdomar som 

besoker biblioteket inte ar de samma som besoker fritidsgarden i staden. 

I Samradsgruppens undersokning fran 1994 av Skara kommun, sade sig ungdomar i aldrarna 

15-22 vilja ha ett storre fritidsutbud. Dock var intresset i aldersgruppen 15-16 svalt for att 

aktivt engagera sig for kulturverksamheten. 

Nar det handlar om samarbete vill politikern Lars Johansson gora Skara stifts- och 

landsbiblioteks resurser kanda, vilket bl a innebar regelbundna besok i biblioteket av 

skolklasser. Aven bland bibliotekspersonalen finns malet att fordjupa samarbetet mellan 

skolor, och ha regelbundna klassbesok. 

. Bade bibliotekspersonal och politiker menar att Skara stifts- och landsbibliotek har ett gott 

samarbete med olika organisationer, men nagot som direkt kan kopplas till ungdomar var 

svart for dem att komma pa. Enda undantaget ar mojligtvis fritidsgarden Tellus, vars relation 

till biblioteket ar under utredning. Annars verkar det som ett gott initiativ att tillhanda bocker 

for utlan i en lokal dar flertalet ar icke-anvandare av bibliotek. For att verksamheten ska ha 

kapacitet nog att lyckas, ar det viktigt att nagon fmnas pa plats ett antal timmar i veckan som 

ett ansikte utat for biblioteket. 

Har vill jag tilliigga att Skara stifts- och landsbibliotek for ovrigt inte vander sig till en 

specifik mrugrupp. Ungdomar i allmiinhet som ar 12-13 ar upp till 16 ar anses vara 

malgruppen. 

Personal fran barn- och ungdomsavdelningen har onskemal om uppbyggnad av en skolpool. 

Denna pool skulle basera sig pa olika temaiimnen som hogstadieelever skulle kunna ha till 

hjiilp i skolarbetet. Flertalet av de intervjuade skolungdomarna hiivdar ju att de ar beroende av 

Skaras stifts- och landsbibliotek nar det giiller facklitteratur p g a av att skol- och 

filialhiblioteken inte riicker till. Ett nara samarbete mellan skola och bibliotek kriivs for att 

kunna ge ungdomar den basta servicen. 

Ibland forknippar dock unga bibliotek sa starkt med skolan att obehagskanslor uppstar. Detta 

kiinnetecknar bl a Jennys relation till bibliotek, men engagerar sig bibliotekspersonalen for 

ungdomarna och gor sitt basta for att tillgodose deras informationsbehov bor denna kansla av 

obehag kunna arbetas bort. 
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Nar det galler ansvarsfordelning av ungdomar pa Skara stifts- och landsbibliotek, sager en av 

assistentema att ungdomar ar en grupp som "hanger i luften" och att den kanns svargreppad 

Kanske beror detta pa att gruppen ar svar att defmiera. Bland annat F omas och Ganetz ( 1991, 

s 70-71) papekar att gruppen kan avgransas bade fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt, varav 

periodema inte bestamt maste sammanfalla. Detta betyder att man inte kan generalisera 

ungdomar som t ex media har tendens att gora. Vissa gemensamma erfarenheter och 

livsvillkor skapar dock kulturella uttryck med gemensamma drag (a a, s 74). 

Att chefen for vuxenavdelningen ar uppriktigt intresserad av ungdomar kan bidra till att 

overgangen mellan barn- och ungdomsavdelningen till vuxenavdelningen blir lattare. Nar t ex 

vuxenavdelningens chef ar med pa skolklassbesoken blir budskapet om ett 

gransoverskridande bibliotek annu tydligare. Ett extra plus ar att hon har ett intresse och 

erfarenhet av ungdomsarbete. Det ar viktigt att hela personalstyrkan valkomnar alla besoks

och lantagargrupper. 

Hardebom och Sjoberg (1989, s 4) namner i sin undersokning att manga unga tror att 

bibliotekarier har en negativ uppfattning till dem, och denna uppfattning ar viktigt att undvika. 

De intervjuade ungdomarnas omdomen om personalen pa Skara stifts- och landsbibliotek var 

sa gott som uteslutande snail och hjalpsam. 

De synpunkter som forekom var att personalen borde forsoka prata "normalt", och att vuxna 

inte ska Ia. ga fore i koer. Att anpassa spraket beroende pa vern man talar med ar viktigt. 

Sjalvklart ska man inte behandla ungdomar som sma barn, men man maste till viss del 

anpassa sin terminologi. Olof sager att han inte riktigt blir behandlad som en vuxen, och tror 

att detta beror pa att personalen tycker att ungdomarna ar hogljudda, vilket ogillas. ,. 
Enligt mina observationer och personalens egen utsaga befinner sig inte de anstallda lika 

mycket inne i ungdomarnas rum som inne i barnens. D.,Stta medvetna val beror pa att de 
,c•""~ 

mindre barnen anses behova mer passning och hj1iip, och givetvis att informationsdisken ar 
t 

placerad i barnens...._fl¥!l. Dartill menar personalen att speciellt ungdomarna ofta vill vara ifred 

och botanisera sjalva. Personligen tror jag att det ar uppskattat av bade ungdomar och vuxna 
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att :fa vara ifred och slippa kanslan av att vara papassad. Nagot som talar emot detta ar dock 

Maxs uttalande om att biblioteksperson:alen bor agera som tillmotesgaende expediter i en 

butik, sa att besokarna slipper springa och leta efter dem vid behov. 

Nar nagon ber om hjaJ.p ska han eller hon slippa bemotas av repliker liknande; "det forstar du 

val att vi inte har". Jag horde en flicka i tonaren :fa detta bemotande som svar pa fragan om 

hon kunde :fa ett politiskt partiprogram. Inga fragor f'ar vara for dumma och alia ska motas 

med respekt, annars kommer man oberoende alderskategorier att dra sig for att ga fram till 

informationsdisken. Om nu personalen anser att den fragande bor veta, kan man i man av tid 

forsoka visa och forklara. Man f'ar inte glomma att ansvaret for brister i bibliotekskunskap kan 

ligga pa det egna biblioteket eller institutionen skola, och inte nodvandigtvis pa individen. 

Annars uppfattade aven jag personal en som viinlig och hjalpsam mot besokarna och varandra. 

Tyviirr finns det :fa manliga anstaJ.lda pa biblioteket, och ingen star i informationsdisken. 

Idealet vore om bibliotek inte var sa kvinnodominerat. Om det fanns en jiimn balans mellan 

konen tror jag att detta delvis skulle kunna bidra till att tvatta bort "tontighetsstampeln" fran 

bibliotek som framst pojkarna i min intervjuundersokning tar upp. Angaende konsbalansen 

finns det tyviirr inte mycket som ett enskilt bibliotek kan gora, eftersom en klar majoritet av 

de bibliotekarieutbildade ar kvinnor. 

GaJ.lande alder anser jag att den inte ska vara avgorande for vilka ur bibliotekspersonalen som 

servar ungdomarna. Pa Skara stifts- och landsbibliotek ar det den aJ.dre assistenten som verkar 

mest medveten om sprakklyftan mellan unga och gamla, och. hon ar villig att folja med i 

ungdomarnas sprakutveckling. Huvudsaken ar hur man ar som person, och om har Hitt for att 

arbeta med barn eller ungdomar. Man ska dock inte forringa Hannas, Asas, och Ylvas krav pa 

unga bibliotekarier, men ibland finns det inte mojlighet att sprida personalen aldersmassigt 

over de olika avdelningarna. Losningen kan vara att :fa hjaJ.p med de ungas onskemal genom 

en referensgrupp. 

Speciellt de tva intervjuade politikema talar om behovet av en vaJ. fungerande referensgrupp, 

som ska ha inflytande pa barn- och ungdomsavdelningen. Att hitta unga manniskor som vill 

och kan staJ.la upp kan mojligtvis skapa svarigheter. De tillfragade maste vara likvardigt 

representerade kens- och aldersmassigt, och heist ska personer ur de olika gangbildningarna i 

staden finnas med i den aktuella gruppen. 
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I Holmliaprojektet anvande sig personalen av samarbetsklasser, samtidigt som personalen var 

lyhord i sitt arbete. Kanske kan man med hjalp av Tegla- och Djakneskolan, och aven 

Viktoria- och Katedralskolan !a hjalp att fmna lampliga klasser och/eller individuella 

representanter. 

Enligt "Kulturvanor i Norden" (1993, s 29-35) var personer mellan 16-19 ar de mest aktiva 

biblioteksbesokarna i hela Norden. MeHan 72-95% hade besokt ett bibliotek under ett ar, i 

Sverige var siffran dryga 80%. Samtidigt uttrycker manga nordiska bibliotekarier sin oro for 

de ungas brist pa intresse for bibliotek. 

Den nordiska undersokningen sager dock inte allt. Enligt Statistiska Centralbyran (SCB) ar 

det ovanligt att man i statistiska undersokningar tillfragar barn och ungdomar under 16 ar, 

vilket medfor att inte hela min malgrupp finns medtagen. I studien fragar man vilka som 

besokt ett folk- eller skolbibliotek under ett ar. I de skandinaviska landerna ar 

utbildningsnivan hog i 16-19 ars aldern, vilket gor att man mer eller mindre ar tvungen att 

besoka bibliotek. Ser man till jamforelsen mellan andra aldersgrupper ar dessutom de yngre 

generationerna uppvaxta med bibliotek pa ett annat satt an de aldre generationerna, vilket 

spelar roll i jamforelse aldersgrupperna emellan. Det intressanta ar egentligen vad 

ungdomarna gor pa biblioteket och hur ofta. Nagon sadan undersokning har ej genomforts i 

storre skala under en rimlig period tillbaka i tiden, enligt SCB. 

I utvarderingsrapporterna om Holmliaprojektet anvander man sig av fenomenet "bok- och 

biblioteksdropping"; d v s att unga manniskor slutar att lasa bocker trots att de ofta har last en 

hel del innan. Teorin anses av de projektansvariga vara etablerad inom biblioteksvarlden. 

De sjalva tror att droppingen helt enkelt kan bero pa andra intressen. Mognadsprocessen som 

alia ungdomar gar igenom bestar bl a av en koncentration av intressen som man maste 

acceptera. Audunson (1989, s 23) spekulerar i om det ar en ren normaliseringsprocess att ga 

fran en hog anvandarfrekvens under barnaaren till en siffra mer likvardig 

befolkningsgenomsnittet som tonaring, eller om det kan hero pa bibliotekets struktur och 

fordelning av sina resurser. Audunson tror emellertid att man kan behalla ungdomar som 

biblioteksanvandare och oka andelen regelmassiga anvandare genom initiativ fran skolor och 

biblioteks sida. Det handlar helt enkelt om bibliotekets paverkningspotential. Ser man till 
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evalueringsundersokningarna som pagick under Homliaprojektets gang definierades ordet 

biblioteksanvandare till nar man besoker biblioteket minst en gang i manaden. Andelen icke

anvandare 1988 var 18%, men sjonk 1989 till 7%. Sjalva utlaningsstatistiken okade med 69% 

fran ar 1 till ar 3, enligt Audunson (1990b, s 5, 11-12). Likafullt kom man fram till att 

pojkarnas utlaningsstatistik reducerats nagot i jamforelse med flickomas som okade under de 

tre aren. Detta berodde troligen pa att pojkarna sysselsatte sig med mer saker i sjalva 

ungdomsrummet, som att t ex lasa tidningar och spela spel. Det finns med andra ord risk for 

konkurrens mellan litteraturen och det ovriga utbudet. Papekas bor att flickoma inte behover 

utgora en stOrre andel av lantagarna, eftersom de lanade fler bocker per gang. 

Efter att Holmliaprojektets avslutats sade Skjaerseth (1990, s 58) att de avgorande faktorema 

som paverkar ungdomars anvandning av biblioteket har att gora med om de finner sig till di.tta 

och trivs, har ett lagom stort rum till sitt forfogande, ett tillfredsstallande mediaurval, och 

personal som bemoter dem vanligt. For personalen var det ocksa viktigt att lara sig se 

ungdomar som enskilda individer och inte bara som en grupp. 

De tillfragade ur personalstyrkan pa Skara stifts- och landsbibliotek ansag givetvis att gruppen 

ungdomar ar viktig, men anda fanns en del skilda synsatt angaende prioritering. 

Att ingen av de tre pa barn- och ungdomsavdelningen kande direkt oro over 

"biblioteksdropping" var intressant. Nagon sade t ex att det inte alltid ar ett misslyckande nar 

ungdomars besoksfrekvens sjunker, eftersom man inte kan tvinga sig pa gruppen. Det viktiga 

ar enligt henne att erhrula en biblioteksvana, och menar att grunden av biblioteksanvandning 

fran skolan inte forsvinner hux flux. Har ar det dock viktigt att elevema inte bara f'ar med sig 

negativa erfarenheter av bibliotek fran skoltiden sa som i Jennys fall. 

Chefen for vuxenavdelningen tycker att gruppen ungdomar ar en lika viktiga grupp som barn, 

men sager daremot att praktiskt dagarbete med barn ar viktigare. En av assistentema havdar 

att harman val lyckats med barnen skoter sig de sjalva ar nar de blir ungdomar. Missar man 

barnen daremot ar det svarare att reparera skadan. Hon tycker inte heller att biblioteket alltid 

maste vara ambitiosa och ordna och dona, utan hit kan man komma och bara sitta och 

"hanga". 

Biblioteks- och kulturchefen anser att ungdomarna ar en oerhort viktig grupp, bl a eftersom 

det ar i den aldem som man "tappar" dem. Till skillnad mot sina kollegor uttrycker hon 

fruktan over att de allra fiesta som upphor att besoka bibliotek inte kommer tillbaka. Hon 
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papekar dock att man kan paverka unga, bade sa att de fortsatter att nyttja bibliotek och att de 

som f6rsvann atervander efter nagra ar. Liksom politikem Lisbeth Karlsson anser hon 

emellertid att aldersgruppen ar snav. Vissa byter snabbt over till vuxenavdelningen, nagra 

stannar kvar langre pa bam- och ungdomsavdelningen an andra, medan en del andra helt 

enkelt f6rsvinner. 

Politikem Lars Johansson trycker pa att biblioteket ska vara ett naturligt inslag, och dartOr bor 

bl a den hogtidliga stampeln om att det ska vara sa tyst i bibliotek bor f6rsvinna. Ett annat satt 

att f6rhindra "biblioteksdroppping" ar att introducera nyheter som intresserar ungdomar och 

anpassa medier efter tidens anda, sager Johansson, och vill likna biblioteket vid ett snabbkop 

dar man kan ga omkring och plocka bland hylloma. Johansson vamar ocksa f6r en 

"alderspuckel" pa arbetsplatsen. Risk finns f6r att en aldre bibliotekarie inte talar samma sprak 

och inte har samma varderingar som en ung bibliotekarie, vilket kan leda till att man 

prioriterar olika 

Alverlin anser (1990, s 4) att ungdomsverksamheten har stagnerat t ex pa grund av ett okat 

fritidsutbud for ungdomar, bibliotekens ekonomiska svangheter, och stelnat biblioteksarbete 

som har fastnat i rutiner. Hiort-Lorenzen havdar i en intervju med Blomberg (1988, s 206) att 

stelnat biblioteksarbete fastlast i gamla rutiner kombinerat med en mangd fordomar ar orsaken 

till att allt farre ungdomar soker sig till biblioteken. 

Ase Hafstad (1990, s 18-19) sager att hon mer an en gang hort av ungdomar att de inte hittar 

nagot i deras smak pa bibliotek, men tror att bara de unga f'ar upp ogonen for vad som finns att 

erbjuda, kommer de fiesta finna nagot som f'angar deras intresse. F orsta Iedet i detta arbete ar 

dock att !a kontakt med de unga och visa att man tar deras onskningar och behov pa allvar. 

Hafstad sager att bibliotek inte har natt alla potentiella anvandare, och fragar sig samtidigt om 

bibliotekarier varit profeter som har predikat for redan omvanda. Har vi varit elitbibliotek 

istallet for folkbibliotek? 

I detta sammanhang kan man fundera pa de tankegangar som Jonsson m fl (1993, s 76) tar 

upp. Ar det sa att framst en speciell grupp i samhallet, de hogutbildade, nyttjar samhallets 

utbud av "finkultur". Ar det framf6r alit de som fortsiitter att komma till biblioteken nar de 

blir aldre? Bor bibliotek i sa fall i sitt arbetet med ungdomar rikta storre uppmarksamhet pa 

bamen till t ex de lagutbildade? Detta ar fragor som jag inte har mojlighet att svara pa, men 

bibliotek ska vara till f6r alla samhallsgrupper och tendensen i Jonsson med fleras 
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undersokning bor motverkas. En borjan ar i alia fall att genom t ex regelbundna klassbesok 

skapa en biblioteksvana. 

Maste da alia ungdomar nodvandigtvis anvanda sig av bibliotek? Nej, men i sitt skolarbete 

kan man fa stor hja.J.p av bibliotek, och ren nojesHisning till priset av 0 kronor tyder pa en fin 

samha.J.lsresurs. I arbetet med att skapa en biblioteksvana ar det viktigt att lara elever/lantagare 

att hitta i biblioteket, bade via datakatalogen och rent praktiskt, precis som man gor i Skara, 

och samtidigt f6rmedla budskapet om att alia ar alltid ar va.J.komna. 

Aven om ungdomar, liksom bam, ma krava extra tid och talamod, ar arbetet med dem 

vardefullt. Dessutom ar folkbibliotek en samha.J.lsresurs som alia skattebetalande medborgare 

bidrar till, och darf6r bor man visa intresse f6r alia aldersgrupper. 

En bibliotekarie, dock inte i Skara, sade till mig att bibliotek inte kan ta emot alia ungdomar, 

och kanske darf6r inte satsar pa att fler ska nyttja bibliotek. Denna installning anser jag vara 

felaktig. Vilket otroligt delikat problem om ALLA unga borjade nyttja bibliotek till fullo. 

Dock tror jag att bibliotek generellt kan ta emot fler ungdomar, eftersom alia inte kommer pa 

en gang och inte ar lika frekvent aterkommande. Som jag upplever det nu, bade f6re och efter 

undersokningen, ar alltf6r manga unga inte medvetna om vilka resurser det finns pa bibliotek, 

och att de sjalva kan bidra till att forma institutionen. 

Nar jag pratar med ungdomar pa Skara stifts- och landsbibliotek om "biblioteksdroppping" 

sade sa gott som alla att tidsbrist och kravande skolarbete ar betydande orsaker. Flera av de 

intervjuade f6rknippar bibliotek med nagot positivt som t ex lugn och ro, och intellekt, men 

tyvarr kom det ocksa fram att manga kopplar samman institutionen med den av mig kallade 

"tontighetsstampeln". Aven en del av dem som f6rst sade att bibliotek ar nagot positivt, gled 

in pa detta amne. 

Forvanansvart manga hailer med Beatrice och Theresia, som sager att det ar inte "inne" att ga 

pa bibliotek. De menar att man inte vagar erkanna att man laser, f6r da kan man bli klassad 

som en "torris". Flickoma sager att det ar lite tabu att vara biblioteksbesokare, och detta beror 

bl a pa att ungdomar ar radda f6r att inte passa in i olika gang. 

Jenny, Jacob, Gustav, och Simon tycker att bibliotek ar ett ratt trist stalle, fast pojkama menar 

att det har blivit battre. De tycker att det ar mer accepterat att ga till bibliotek om man ar 

tvingad dit av skolan. V arf6r ar det inte accepterat att f6r nojes skull ta sig till biblioteket utan 
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att bli kallad plugghast? Ulrika och Veronica sager att biblioteksanvandare ar studenter och 

bokmalar, och att det ar larvigt att ga till bibliotek. Carl tror att det ar manga tillbakadragna 

som har bibliotek och lasning som intresse. Sjalv gar han aldrig till biblioteket utan att alltid 

ha ett arende. Bade han och Jenny kanner ofta olustkanslor infor ett besek. Erika och Frida ar 

lika negativt installda, och havdar att de aldrig skulle lana en bok frivilligt. 

Personligen anser jag att bibliotek maste forseka att kasta av sig "tOntighetsstampeln" och 

astadkomma en attitydforandring. Bibliotekspersonal maste ocksa forseka agera och bemeta 

unga annorlunda mot vad skolpersonalen ger. Att Ia. bort skolstampeln kan vara svart, 

eftersom ett stort antal elever seker information till sitt skolarbete i olika bibliotek. 

F ermodligen kan stampeln gnuggas bort, i alia fall del vis, genom att personal en helt enkelt ar 

vanlig, visar sig serviceinriktade och valkomnande, har ett bra mediautbud, och skapar en bra 

och trivsam milje att studera i som inte paminner om skolans lokaler. 

Vidare tror Max att boken har Ia.tt konkurrens av andra medier. Han menar att det t ex ar 

lattare att se filmen an att lasa boken, och personligen valjer han hellre det forsta altemativet. 

Louise och Regina sager att de gar mer sallan till bibliotek eftersom de lanar becker av sina 

kamrater istallet. A ven foraldrarnas bokhylla och egna bokinkep namns i intervjuema som 

altemativ till bibliotek. 

Susanne tror att unga kan flnna miljen alltror strikt, sa att man inte kanner sig hemma. Beror 

detta pa det s k "husmorssyndromet", d v s att alit ska var pa sin plats som Hiort~Lorenzen 

talar om i en intervju med Blomberg (1988, s 206)? 

Ulf sager att vid tidsbrist Ia.r becker stryka pa foten, men senare i livet kommer man att inse 

hur bra becker ar, och da aterkommer man. 

Cirka halften anser att det ar biblioteket och dess utbud som felar. Alia sager trots alit att det 

ar bra att bibliotek flnns, och att det kanns tryggt med ett eget rum. I ungdomarnas rum kan 

man skarma sig fran vuxna och andra "jobbiga" manniskor. 

Ungdomars liv ar sa foranderligt, och perioden kannetecknas av nyfikenhet och ett allmant 

prevande av diverse aktiviteter och ting. Att ungdomar ar socialt, psykiskt, och kulturellt 

rerliga har enligt Fomas och Ganetz (1991, s 77) med att de annu inte etablerat vanor och 

rutiner, vilket innebar att de reagerar snabbare. Jag forstar darror att en viss nedgang maste 

ske i statistiken fran barnaaren till tonaren, men "Kulturbarometem" (1987, s 17) indikerar en 

val kraftig tillbakagang. Lika val som det ar farligt att tappa kunder inom ett foretag, ar det 
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riskabelt att forlora lantagare, och mista fonnagan att locka till sig nya. Det kan vara mycket 

svart att :fa tillbaka lantagare som lamnat en, ibland omojligt. 

Nar det galler unga nilinniskor kan det ha betydelse om personen hade biblioteksvana fran t ex 

tidigare skolgang innan han/hon "droppade" av. Mojlighet finns da att personen i fraga hittar 

tillbaka till bibliotek nar tonarsperioden ebbar ut, eller nar den inte ar sa ny och dramatisk 

langre. Om man av olika skal valjer bort biblioteksbesok kan det i alia fall fmnas en stravan 

efter att personen som lamnade institutionen tog med sig attityden att biblioteket var trevligt 

att besoka, dit ar man valkommen, och har erbjuds man bra service. Om man later bli att vara 

fixerad vid att "positiva droppare" som kan aterkomma som biblioteksanvandare, ar det ett 

mal i sig att ha nojda kunder. De kan i sin tur sprida det goda ryktet om biblioteket ifraga. 

Det var inte latt for ungdomarna svara pa fragan om vad sjalva skulle vilja forandra pa Skara 

stifts- och landsbibliotek. De menade att det fanns val det man ville ha, eller sa hade de aldrig 

reflekterat over mojligheten att forandra nagonting. Trots att vissa varit negativa till mycket 

tidigare i intervjun, tyckte de att det var svart att komma med konkreta forslag. Detta stamde 

ocksa overens med personalens uppfattning. De sade att de inte tror att ungdomar tanker pa 

vad de vill forandra, utan reagerar forst om de ser nagot nytt. Aven politikern Johansson tror 

att det kan vara svart for ungdomar att fonnulera vad de saknar. 

For ovrigt medgav personalen att de inte direkt samtalat med ungdomarna om hur de vill att 

verksamheten ska se ut. 

Efter det att ungdomarna i mina intervjuer framfort en kritisk synpunkt var det manga som 

genast sade nagot positivt som; "Men biblioteket iir viildigt fint", eller "Men de fiesta 

bockerna ar bra", aven om uttalandet innan varit skarpt och kritiskt. Detta kan hero pa att de 

inte helt och ballet kande fortroende for mig, aven om det kandes som sa. Ett annat skal kan 

vara att de inte direkt ville klaga pa olika forhallanden, eftersom de ansag att huvuddelen av 

verksamheten var overvagande positiv. 

Nagot som slog mig· var att forvlmansvart manga var forundrade over att man t ex kunde be 

bibliotekspersonalen att kopa in en bok. De kande helt enkelt inte till mojligheten att sjalva 

paverka sitt folkbibliotek. 
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Rent allmant onskade ungdomama mer yta tillganglig specifikt for dem sjalva, ett grupprum 

dar man kan prata fritt, och att nyutgivna bocker kops in snabbare. 

Anders och Bjorn ville ocksa ha roligare, och mer spannande bocker, eftersom de nuvarande 

inte var "ball". Louise och Regina onskade att en hel avdelning fanns med bara "Pa gransen"

bocker. Dessutom ville de att skonlitteratur ska placeras in under ternan som romantik, skrack 

och spanning, och att man ordnade en lista dar man tipsar varandra om bra bocker. 

I Hardeborns och Sjobergs (1989, s 5) undersokning ville ungdomama ocksa hamer boktips, 

bade personliga och per video. 

Vid diskussion angaende ett ungdomsrum liknande det i Holmlia, framkom hos flera den 

intressanta asikten att de var radda for att ett sadant skulle bli alltfor stokigt. 

Jacob, Gustav, och Simon blev daremot eld och lagor vid tanken pa ett riktigt ungdomsrum 

med musikanlaggning, CD-audio-skivor, dataspel, tidskrifter, och serier. De trodde med stor 

sakerhet att de skulle borja besoka biblioteket pa sin fritid om ett sadant rum blev verklighet. 

Tom menar daremot att det ar svfut att ordna ett rum for bade aldre och yngre ungdomar, 

eftersom man har alltfor olika intressen. 

Max tro att utlan av CD-audio-skivor lockar fler ungdomar till bibliotek, men finner det 

opassande eftersom primarsyftet for bibliotek ar lasning och utlan av bocker. Denna 

traditionella syn pa vad bibliotek ska innehrula var annars aterkommande i mina intervjuer, 

bl a nar det gallde arrangemang av aktiviteter. 

Beatrice skulle kunna tanka sig ett cafe i biblioteket, men Theresia befarar att det skulle bli ett 

innestalle for bara en klick utvalda manniskor, och att man darfor maste vara "superkulturell 

for att vaga sig dit. 

En mojlighet att pa ett snabbt och effektivt tillvagagangssatt locka till sig en storre mangd av 

yngre biblioteksanvandare, kan vara att starta upp ett projekt speciellt riktat till ungdomar. 

Denna metod tillampade som bekant stadsdelen Holmlia. 

Det kraver dock att man har tillganglig personal som samtycker, ekonomiska resurser och 

ideer angaende utforande. Finns forutsattningar, tycker jag for egen del, att man bor ta 

chansen att starta ett ungdomsprojekt. Arbetet lar vara kravande, men kan bli mycket givande. 

Fungerar projektet tillfredsstallande kan det fungera som en magnet pa nyfikna ungdomar. 
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Denna inkorsport kan sedan utvecklas till en biblioteksvana som vissa av ungdomama inte 

tidigare hade. 

Har biblioteket inga resurser att satta in sa att ett projekt kommer tillstand, far inte personalen 

glomma att det fmns mycket att gora utan att det tar alltfor hart pa budgeten, eller andra 

biblioteksresurser som kanske redan ar belastade p g a kommuners daliga ekonomi. Genom att 

anvanda sin fantasi och kreativitet, och aven ta emot forslag fran sin omgivning kommer man 

langt, men forutsattningar ar tid och lust. 

Bade nar handlar om sma forvandlingar i bibliotek eller storre initiativ som projekt, anser jag 

att marknadsforing kan vara en bra atgard i flera fall. !bland racker det inte med att bara gora 

bra saker, utan man maste aven beratta om dem, eftersom det annars fmns risk for att bara de 

"gamla vanliga" anvandama upptacker forandringama. Detta forutsatter forstas att biblioteket 

ar berett pa att utvecklas och expandera, och det hoppas jag att de fiesta vill. 

Politikema Johansson och Karlsson staller sig positiva till kundpaverkan. Johansson menar 

t o m att man graver sin egen grav utan marknadsforing, och Karlsson tycker att 

kulturaktiviteter ar bra reklam for bibliotek som aven kan fungera som motvikt till det 

kommersiella utbudet. 

I dagens vastvarld maste man standigt paminna omgivningen om att man existerar och beratta 

vad man kan. Speciellt ungdomar som ar uppvuxna i ett informationstatt samhalle med bl a 

reklam-TV, ar vana vid marknadsforing. Biblioteks- och kulturchefen i Skara papekar att 

marknadsforingen maste vara trovardig, och att man maste kunna leva upp till den. Detta ar 

mycket viktigt for utlovas mer an vad som fmns har man bara skapat missnoje och kan Ia. en 

motsatt effekt. Viktigt, som redan papekas, ar att vatje besokare ska vara nojd nar han/hon 

lamnar stallet, eftersom det ar bra reklam, men fragan ar om man i dagens samhalle helt kan 

forlita sig pa tillfredsstallda besokare och visst samarbete med olika organisationer. 

Somliga kan tycka att det ar att sla pa stortrumman nar man satter marknadsforing i system, 

men medlen behover inte vara storslagna. Man kan marknadsfora sin verksamhet pa olika satt: 

reklamaffischer, broschyrer, information via massmedia, pratstunder och bokprat pa skolor for 

elever, larare, och foraldrar, uppsattning av anslag pa stallen dar unga vistas mycket t ex 

simhallar, fritidsgardar, vid kiosker, och klassbesok pa bibliotek. 
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Nagra av de intervjuade ungdomama sade att de hade sett nagon slags reklam eller 

information fran Skara stifts- och landsbibliotek, men kunde inte paminna sig om i vilken 

form, eller var. Jag tycker inte att det spelar nagon stor roll om man inte minns hur 

marknadsforingen var utformad. Huvudsaken ar att man tar budskapet med sig; har ar ett 

aktivt bibliotek som erbjuder mig det har utbudet och den har servicen. 

Kajsa och Catrin tycker att bibliotek borde gora en storre insats nar det galler 

marknadsforingsbiten. De menar att det ar lika viktigt att lara bam att stava som att lara dem 

att borsta tandema. 

David ar en av de !a som konkret minns nagot som han klassar som marknadsforing. I ak 3 pa 

lagstadiet blev hans klass visad hur bibliotekskatalogen fungerar via dator, en bibliotekarie 

bokpratade for dem, och avslutningsvis sade personalen att de var valkomna dit pa fritiden. 

Nagon namner ocksa att skolor och deras egna modrar ar bra marknadsforare. 

I intervjun med Beatrice och Theresia, lagger de fram en intressant aspekt pa fragan. De 

menar att i en stad som Skara, (gammal skolstad), ar biblioteket sa kant och etablerat att 

invanama i staden och aven i kommunen, redan vet vad institutionen har att erbjuda. Daremot 

menar de att marknadsforing ar mer aktuellt i storre stader dar fritids- och nojesutbudet ar 

rikare i sin mangfald an i mindre stader som Skara 

Den storsta och allvarligaste kritiken som jag vill rikta mot Skara stifts- och landsbibliotek ar 

att personalen pa bam- och ungdomsavdelningen sade sig inte ha nagra direkta planer for den 

framtida ungdomsverksamheten. Orsaken till detta var det ekonomiskt karva laget. 

Jag blev mycket forvanad och besviken over dessa uttalanden. Givetvis kan jag forst! att det 

ibland kan kannas hopplost nar sparkraven hopar sig, men man kan inte enligt mitt tycke sluta 

att planera infor framtiden. Aven med sma medel och en del fantasi kan man forandra saker 

som inredning, moblering och utsmyckning, och framtidsplaner behover inte alltid vara 

storslagna. Det viktigaste ar att de fmns, och det ska tillaggas att chefen for biblioteket i Skara 

och chefen for vuxenavdelningen hade en del forslag. 

Jag tror allmant att ungdomsverksamhet pa bibliotek ute i landet inte maste totalforandras, 

snarare finjusteras och ibland forbattras. 
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En annan fraga som personalen pa Skara stifts- och landsbibliotek borde tanka over ar deras 

syn pa ma.Isattning. Flera av de tillfragade i undersokning sade sig inte veta vad ma.Isattningen 

for ungdomsverksamheten var. Detta kan hanga samman med att man inte har nagra bestamda 

framtidsplaner for ungdomsverksamhet. 

Nilsson ( 1994, s 72, 7 4) menar att mal standigt maste relateras till verksamheten som bedrivs i 

forha.Ilande till de skilda behov som finns. For att sedan lyckas med att anpassa sig till 

anvandarnas foranderliga behov, utan att riskera att bli "en dagslandemassig 'ge-folk-vad-de

vill-ha-miljo' ", maste verksamhetens kama klart definieras. 
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7. SAMMANFATTNING 

I kapitel 1 redogors for bak:grund, problemstiillning, och metod. 

Jag har intresserat mig for vad som gors speciellt for ungdomar, och hur man lockar och 

behaller attrak:tionskra:ften till bibliotek upp i tonaren. Under utbildningsperioden till 

bibliotekarie har jag stott pa litteratur som behandlar "biblioteksdropping" bland ungdomar, 

d v s varfor ungdomar generellt sett under deras tonarsperiod gor farre besok pa bibliotek an 

nar de var barn. Dessutom anser jag personligen att gruppen ungdomar ar forsummad, och 

darfor bor uppmarksamma. 

Som bak:grund till undersokningen valjer jag ocksa att referera "Kulturbarometem" (1987, s 

17, se bilaga 1 ), som pekar pa att svenska ungdomars biblioteksbesok sjunker drastiskt efter 

14 ars rudem. 

Problemstallningen bestar av en huvudfulga; "Vad gors och vad skulle kunna goras for att fa 

ungdomar att nyttja folkbibliotek i storre utstrackning, med utgangspunkt i en 

undersokning av ungdomsverksamhet pa Skara stifts- och landsbibliotek". 

I studien ligger speciell tonvikt pa punktema: mediabestand, organisering av becker, fysisk 

utformning av miljon, som t ex belagenhet av ungdomsrum och inredning, personal, 

marknadsforing, om biblioteket specifi.kt vander sig till en viss mrugrupp, ak:tiviteter, och 

samarbete med intema och extema kra:fter. 

Angaende metod valde jag att gora en kvalitativ studie av Skara stifts- och landsbiblioteks 

ungdomsverksamhet. Fran och med den 7:e november till den 2:a december 1994, intervjuade 

jag ungdomar i rudrarna 13-16 ar pa biblioteket, samt berorda ur personalstyrkan. 

Aven tva politiker intervjuades, men vid senare tilWille. 

Dessutom har litteraturstudier bedrivits i samband med avsnitten om ungdomskultur samt 

ungdomar och bibliotek. 

Kapitel 2 ar ett teoretiskt avsnitt om ungdomskultur, vars syfte ar att ge inblick i ungdomars 

omgivning och deras utveckling. Denna kunskap ar viktig, eftersom den hor samman med hur 

man utformar bibliotek sa att ungdomar kan och vill nyttja dess resurser. 

Teoriavsnittet ar tankt att fungera som en teoretisk referensram till det ovriga materialet. 

I kapitlet tas bl a sjalva kulturbegreppet upp, en kort oversikt ges av fenomenet 

ungdomskultur, och ett avsnitt karak:tariserar hur det ar att vara ung. Aven ungdomsforskaren 
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Thomas Ziehes forskning presenteras, samt en undersokning som behandlar ungdomars 

fritidsakti viteter. 

Kapitel 3 behandlar ungdomar och bibliotek. 

For att spegla nyttjandet av folkbibliotek hos ungdomar ide skandinaviska Hindema, samt att 

jlimfora dem med andra aldersgrupper, anvander jag mig av "Kulturvanor i Norden" (1993, s 

29-35, se bilaga 5-6). Dock fmns inte hela min malgrupp medtagen, eftersom Statistiska 

Centralbyran vanligtvis inte medtar ungdomar yngre an 16 ar i sina undersok:ningar. 

Dartill kommer ett avsnitt om utmarkande initiativ inom ungdomsverksamhet pa folkbibliotek 

sedan 1980- talet. Hiort-Lorenzens danska projekt i Frederikssund, det norska 

Holmliaprojektet, och det engelska projektet "Xchange" presenteras kort, och studier om 

bibliotek och ungdomar utforda av studenter pa Bibliotekshogskolan i Boras refereras. 

I kapitel 4 presenteras Skara stad och kommuns tillkomst, samt dagens forhallande sa som 

invanarantal, infrastruktur, samt de olika skoloma som ar geografiskt belagna i narheten av 

Skara stifts- och landsbibliotek och har elever som ingar i min ma.Igrupp mellan 13-16 ar. 

A ven en redogorelse for Skara stifts- och landsbiblioteks finns. Eftersom biblioteket har 

mycket gamla anor finns en kort historisk genomgang, som foljs av en beskrivning av 

biblioteket idag. Sett ur mina ogon aterges den fysiska miljon, dar koncentrationen ligger pa 

de olika delama i biblioteket som ungdomama mest kommer i kontakt med, t ex ungdomamas 

rum. 

Aven statistik som beror de olika funktionema pa Skara stifts- och landsbibliotek framlaggs, 

sa som besoks- och utlaningsstatistik, mediaanslag, samt antal exemplar av litteratur for bam

och ungdomar. 

I kapitel 5 redovisas mina intervjuer angaende ungdomsverksamhet pa Skara stifts- och 

landsbibliotek. 

Kultur- och bibliotekschefen, chefen for vuxenavdelningen, chefen for bam- och 

ungdomsavdelningen, och de tva assistenterna pa bam- och ungdomsavdelningen deltog i 

undersokningen, och kortare sam tal fordes ocksa med somliga i den ovriga personalstaben. 

A.ven Lars Johansson, socialdemokrat, och Lisbeth Karlsson, centerpartist, medverkade i 

studien i egenskap av ledamoter i Skara kommuns kulturniimnd. 
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Pa Skara stifts- och landsbibliotek utf6rdes dessutom 24 stycken intervjuer med 3 8 ungdomar 

i rudrarna 13-16 ar. 

I kapitel 6 diskuteras de asikter som framkommer i intervjuema med personal pa Skara stifts

och landsbibliotek, i min mrugrupp bland ungdomarna, och hos de tva politikema, 

sammankopplat med teorier som framlagts i litteraturstudiema. Har framf6rs aven mina 

personliga asikter, och f6rslag ges pa vad som kan goras f6r att ra ungdomar att nyttja 

folkbibliotek i storre utstrackning, bade allmant pa folkbibliotek, och specifikt pa Skara stifts

och landsbibliotek. 

Punkter som speciellt belyses ar miljo, exponering av fack- och skonlitteratur, synpunkter pa 

olika sorters media, personal, biblioteks eventuella roll som traffpunkt, aktiviteter, samarbete 

intemt och extemt, ansvarsf6rdelning, "biblioteksdropping", marknadsf6ring, 

informationsteknologi pa folkbibliotek, onskemru och f6randringar, Skara stifts- och 

landsbiblioteks rum f6r ungdomar, deras lasrum "Tysta rummet", "Pa gransen hyllan", och 

ma.Isattning och framtida planer f6r ungdomsverksamheten pa biblioteket. 
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KALLFORTECKNING 

Otryckt material 

Intervjuer 

Inspelade kassettupptagningar forvaras hos forfattaren 

Besokare och hmtagare pa Skara stifts- och landsbibliotek i aldrarna mellan 13 till 16 ar, 
sammanlagt 38 stycken; 

En pojke som snart fyller 13 ar. 
En flicka, 13 ar gammal. 

En pojke nyss fyllda 13 ar. 
Tva flickor, 13 ar gamla. 

Tva pojkar pa 13 ar. 
Tva flickor pa 13 ar, samt en 14 Ariga flicka. 

En pojke, 14 ar gammal. 

En pojke nyss fyllda 14 ar. 
En flicka, 14 ar gammal. 

Tva flickor, 14 ar gamla. 

En flicka pa 14 ar, samt tva flickor pa bada 15 ar. 
Tre 15 Ariga pojkar. 

Tva flickor, 15 ar gamla. 

Tva pojkar, bada 15 ar gamla. 

En pojke, 16 ar gammal. 

Tva flickor pa 16 ar. 
En pojke, 16 ar. 
Tva flickor, bada 16 ar gamla. 

En pojke, 16 ar fyllda. 

En pojke, 16 ar. 
En flicka, 16 ar gammal. 
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Tva flickor, 16 ar. 
En pojke, 16 ar gammal. 

En pojke, 16 ar. 

Skara stifts- och landsbiblioteks kultur- och bibliotekschef 

Vuxenavdelningenschef 

Bam- och ungdomsavdelningens chef 

Tva assistenter pa bam- och ungdomsavdelningen 

Lars Johansson (s) 

Lisbeth Karlsson (c) 

Muntliga uppgifter 

Personal pa Skara stifts- och landsbibliotek 

Uinsbibliotekets bam- och ungdomskonsult Eda Ekendahl 

Britta Karlberg Nilsson pa Statistiska Centralbyran 

Stenciler 

Information om Skara stad och kommun fran tjansteman Margareta Jacobsson arbetandes for 

Skara kommun. 

Sams-gruppen : ungdomsundersokning i Skara kommun 1994 

Stencilmaterial fran Skara stifts- och landsbibliotek 
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Bilaga 1 

BESOK PA BffiLIOTEK 

Andelar av befolkningen som besokt bibliotek 
matningen 1985-87 nmrorelse D 1983-85 • 1985-87 
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Bilaga 2 

PERSONALENSINTERV~AL 

- Syfte och mal med ungdomamas rum? 

- Har malen uppf)rllts? 

- Strategiforiindringar? 

- Om man jamfor ungdomamas rum med bamens rum och vuxenavdelningen, vari ligger 

dade storsta skillnadema? 

- Hur fungerade ungdomsverksamheten innan ungdomamas rum kom till? 

- Vilken/vilka inspirationskalla/or fanns eller fmns det i arbetet med 

ungdomamas rum? 

- Vad tiinkte och tyckte ni om rummet i planeringsstadiet, och hur uppfattar ni det nu? 

- Vad ar det for sorts personal involverad i ungdomsverksamheten? 

Ar personalen speciellt utvald med tanke pa ungdomama? 

- Riktar ni er till nagon speciell malgrupp bland ungdomarna? 

- Upplever ni en kly:fta mellan er och ungdomama? Nar ni fram till varann? Hur 

fungerar kommunikationen er emellan? 

- Hur pass viktig bedomer ni att lantagar- och besoksgruppen ungdomar ar? 

- Pa vems ansvar ligger egentligen ungdomama som grupp? 

- V arfor ar rummet utformat som det ar? 

-v arfor ar rummet placerat dar det ar? 

- Har ungdomar paverkat och haft inflytande pat ex rummets utformning och 

val av media? 

- Kommentarer om utbudet av medier for ungdomar. 

Ligger tyngdpunkten av mediabestandet pa bocker? 

I era kulturpolitiska mal tar ni avstand fran skrapkultur och 



daJ.ig massmarknadslitteratur. Hur avspeglar sig detta i ert mediabestand for 

ungdomar? 

Vilken sorts fack- och skonlitteratur erbjuder ni ungdomarna? 

- Ar exponering av olika medier viktigt for er? 

- Hur pass viktigt ar det att ha ett bra bestand av "nya" medier som t ex videofilmer och 

CD-audio-skivor? 

- Kommentarer angaende bibliotekets datasystem, och en ev utveckling pa omradet. 

- Vad ar viktigast att for er, att vara en traffpunkt for ungdomar och/eller att habra 

utlarungsstatistik for ungdomsbocker? 

- Om man ser till statistiken kommer inte ungdomar lika ofta till biblioteken som 

yngre barn. Vad tror du att det beror pa? 

- Hur marknadsfor ni ungdomarnas rum? • 
- Vilka aktiviteter anordnar biblioteket intemt och extemt for just ungdomar? 

- Samarbetar ni med organisationer i er yttre miljo? 

- Vad for sorts respons far ni pa er ungdomsverksamhet? 

- Vad skulle du vilja forbattra eller andra pa i er ungdomsverksamhet om du fick chansen? 

- Vad tror du ungdomarna skulle vilja forandra? 

- Vad ar ungdomskultur for dig? 



Bilaga 3 

POLITIKERS INTERVJUMANUAL 

- Politisk partitillhorighet? 

- Politikems funktion i kultumarnnden? 

- Politikems yrke? 

- Besoker du ofta biblioteket hiir i Skara? 

- Anvander du dig av nagot annat bibliotek? 

- Har du besokt ungdomarnas rum pa Skara stifts- och landsbibliotek? 

- Vilket syfte och mal tycker du ungdomarnas rum ska uppfylla? 

- Vad tycker du iir bra med ungdomarnas rum och "Tysta rummet", och vad iir inte 

lika bra? 

- Vad skulle du vilja forbattra eller andra pa om du tick chansen i 

ungdomarnas rum? 

- Vad tror du ungdomarna sjalva skulle vilja andra pa? 

- Vet Du vad "Pa gransen hyllan" iir for nagonting? 

- Ska en speciell sorts manniskor arbeta med ungdomar pa bibliotek? 

- Kommentarer angaende bibliotekets datasystem, och en ev utveckling pa omradet 

- Hur pass viktig bedomer ni att lantagar- och besoksgruppen ungdomar iir? 

- Vad tycker ni iir viktigast, att biblioteket iir en ren traffpunkt for ungdomar 

och!eller att det iir hog utlaningsstatistik bland gruppen ungdomar? 

- Tycker du att biblioteket ska rikta sig en speciell grupp bland ungdomarna? 

- Om man ser till statistiken kommer inte ungdomar lika ofta till biblioteken som 

yngre barn. Vad tror du att det beror pa? 



- Vad anser du om marknadsforing for bibliotek? 

- Vet du om biblioteket anordnar aktiviteter intemt och extemt bara for ungdomar? 

- Anser du att biblioteket bor anordna aktiviteter for ungdomar, eller har ungdomar 

anda sa mycket att gora? 

-Vet ni om biblioteket samarbetar med organisationer i den yttre miljon? 

- Ar det nagra speciella organisationer som du onskade att biblioteket etablerade 

kontakter med? 

- Vilken sorts respons f'ar du som politiker av ungdomar? 

- Vad erbjuds ungdomar i Skara med omnejd for aktiviteter? 

- Vad har ungdomama for mojligheter att paverka er politiker? 

- Kultumamndens budget ska stramas at, hur kommer detta att paverka 

ungdomar? 

- Vad ar ungdomskultur for dig? 



Bilaga 4 

UNGDOMARS INTERVJUMANUAL 

-Alder? 

- Hur ofta besoker du stifts- och landsbiblioteket i .Skara? 

Brukar du besoka nagon filial- eller nagot skolbibliotek och i sa fall hur ofta? 

- Gick du oftare till biblioteket nar du var yngre an du gor nu? 

- Vad associerar du ordet bibliotek med? 

- Hur upplever du det att vara lantagare pa Skara stifts- och landsbibliotek? 

- Vad tycker du om ungdomarnas rum? 

Bra och daligt? 

- Vad vill du andra pa? 

Saknas det nagot? 

- Hur anvander du dig av ungdomarnas rum och "Tysta rummet"? 

- Vad tycker du om placeringen av ungdomarnas rum? 

Ar det bra att ungdomarnas rum ligger i anslutning till barnens rum eller 

vore det battre om det lag i anslutning till vuxenavdelningen istallet? 

- Kommentarer om utbudet av medier for ungdomar: 

facklitteratur 

skonlitteratur 

tri viallitteratur 

videofilmer 

musik 

seriealbum 

spel 

- Hittar du det du vill ha? Ar du nojd med mediabestandet for ungdomar? 



- Ar det latt att hitta en bra ungdomsbok pa detta biblioteket? 

- Tycker du att det ar viktigt att biblioteket erbjuder aktiviteter for ungdomar, eller harman 

anda sa mycket att gora pa sin fritid? 

- Om du vill forandra nagonting i biblioteket, sager du da det till personalen? 

Om du gor det, vad blir det da for respons? 

- Anvander du dig av bibliotekspersonalen? 

Hur uppfattar du personalen? 

- Har du sett nagon marknadsforing (reklam) for det har biblioteket? 

Har nagon rekommenderat dig att besoka detta bibliotek? 

-v arfor tror du att inte lika manga tonaringar kommer till biblioteket som mindre 

barn? 

-Ar det viktigt att bibliotek existerar, och att det finns ett speciellt rum for just 

ungdomar? 

- Vad ar ungdomskultur for dig? 



Bilaga 5 

FIGUR 20. BESOK PA BffiLIOTEK SENASTE ABET EFTER ALDER, 

KON, UTBILDNING OCH BOSTADSREGION 
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Kulturvanor i Norden (1993, s 30). 



Bilaga 6 

FIGUR 21. AKTIVITETER PA BffiLIOTEK SENASTE ARET EFTER 

ALDER 
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Bilaga 7 

KARTAOVERCENTRALASKARA 
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Bilaga 8 

SKARA STIFTS- OCH LANDSBffiLIOTEK, PLAN 2 
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Bilaga 9 

SKARA STIFTS- OCH LANDSBffiLIOTEK, PLAN 1 
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Bilaga 10 

SKARA STIFTS- OCH LANDSBffiLIOTEK, PLAN 3 
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Bilaga 11 

AR DU INTRESSERAD AV DET UTBUD SOM KULTUR

FORV AL TNINGEN ANSV ARAR FOR, T EX BffiLIOTEKET, TEATER, 

MUSIKSKOLA 0 S V? 
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Bilaga 12 

SKULLE DU VILJA ENGAGERA DIG FOR ATT V ARA MED OCH PA

VERKAIUTVECKLA KULTURVERKSAMHETEN FOR UNGDOMAR I 

SKARA KOMMUN? 

Flickor 15-22 ar 
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Bilaga 13 

VAD TYCKER DU AR DET VIKTIGASTE ATT GORA FOR ATT DET 

SKALL BLI BATTRE FOR UNGDOMAR I SKARA KOMMUN NAR 

DET GALLER SKOLAN, FRITIDEN, OCH KOMMUNEN? 

SKOLAN: 

FRITIDEN:· 

KILLAR/FLICKOR 15-22 AR 

Satsa mer pengar 
B~ittre liromedel 
Battre skolmat 
Bittre .miljo 
Battre ventilation 
Mindre klasser 
Ta bort d!liga lirare 
Battre lokaler 
Mer data 
Fa bort mobbningen 

Ut frtidsgldar vara kvar 

l 

Jimnare fordelniJ.lg av pengar till fbreningar 
Storre nojesutbud 
Mercafeer 
Satsa mer pengar 
Mer fiitidsaktiviteter 
Mer arrangemang ex Stadsfesten 
Fler idrottsanliggningar 

IKOMMUNEN: 
Merarbeten 
Forblttra miljbn 
K vlllscafeer 
Blttre idrottshallar 
Ungdomsdd 
StOrre nojesutbud 
Satsa mer pengar 

Samsgruppen (1994, 69) 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omradena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

Institution en 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskohm. i Boras landets enda 

specialhogskola fOr bibliotek¥ier, men genom universite
tens och hogskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks·· och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

I nstitutionen bibliotekshogskolan 

Hogskolan i Boras 
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Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006. 
 
Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har 
använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. 
 
De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv 
(BADA), som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se 
 
Upphovsrätten tillhör författarna. 
 
Publiceringsår i BADA: 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


