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Abstract 

The aim of this essay is to examine different discourses concerning adolescents and 
library youth services that can be identified in the material. 73 articles from the Swedish 
library journal, Biblioteksbladet, were analysed trough a model. The different articles 
were all published between 1916 and 2005. The analysis revealed a result that consists 
of four discourses about adolescents and youth services at different libraries between 
1916 and 2005: the library as fostering discourse, a new era discourse, the visiting 
activities discourse and the young adult discourse.  
   The library as fostering discourse is based on the idea that the library itself doesn’t 
need to change the service to adolescents, instead the adolescents are supposed to 
change into good library users. 
   In the new era discourse the roles are opposite. Here the library guides its services 
according to the recreational interests of the adolescents.  
   In the visiting activities discourse, the roles of the libraries are to focus on the 
adolescents that are categorized as nonusers and try to bring them to the library.  
   In the young adult discourse the library is focused on more of traditional library 
services such as stock and loan and not so much on extension works or visiting 
activities. 
   An interesting observation that we have noticed during the analysis is the complexity 
in the relations between the library and adolescents – the problems in this relation never 
seems to vanish. Already in the library as fostering discourse these problems are 
noticed, and after that we see them in every discourse. The types of problems are 
changing, but the basis is still the same – relations between libraries and adolescents are 
problematic. It seems difficult for the libraries to come to a solution regarding youth 
services. 
 
 
Nyckelord: Biblioteksbladet, diskurs, diskursanalys, folkbibliotek, ungdomar, 
ungdomsverksamhet 



 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Blott grisar fingret väta 
då de ska vända bokens blad 

och skrynkla sidor släta 
och smutsa mest varenda rad 

Blott grisar hörnen vika 
och svarta tummar sätta 

de äro alla lika 
det kan jag er berätta 

Är du en gris? 
frågar Sago-Greta”  

 
ur Biblioteksbladet, nr 10, 1925 
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1 Inledning 

På ett tidigt stadium var vi helhjärtat överens om att vår uppsats på något sätt skulle 
handla om ungdomar och bibliotek. I vår b-uppsats undersökte vi vad som skrivits om 
ungdomsverksamhet på bibliotek i bibliotekstidskrifter på senare år1. Med vår 
magisteruppsats ville vi ge oss ut i verkligheten och med egna ögon undersöka hur det 
låg till med ungdomarna och biblioteken. Vi märkte dock ganska snart att det redan 
finns en hel del uppsatser om dagens ungdomsverksamhet på bibliotek. Istället för att 
göra ytterligare en uppsats som speglade detta tyckte vi det kändes intressant för oss och 
relevant för utvecklingen av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap att göra en 
historisk studie i hur ungdomar och verksamhet för ungdomar har diskuterats och 
porträtterats genom tiderna i den svenska tidskriften Biblioteksbladet. Vi tycker det är 
av intresse och vikt att belysa och titta på hur det svenska folkbiblioteksväsendet har 
talat om och sett på ungdomar som användargrupp genom tiderna, samt att studera hur 
själva verksamheten för ungdomar på bibliotek har sett ut historiskt. Detta anser vi 
speglar hur professionella och andra verksamma inom området ställer sig till ungdomar 
som användare på biblioteket och detta kan i sin tur leda till olika sätt på vilka 
ungdomar blir behandlade i biblioteken. Vi anser även att ett historiskt perspektiv, som 
visar vad som har skrivits om ungdomar som användargrupp på biblioteket, 
förhoppningsvis kan leda till att en större förståelse skapas för denna grupp, och varför 
dagens biblioteksverksamhet ser ut som den gör. Att vara ung idag är inte samma sak 
som det var för några decennier sedan. Vårt samhälle förändras ständigt och därmed 
ungas villkor och möjligheter. Vi vill se hur bibliotekens syn på ungdomar har sett ut 
och eventuellt förändrats genom åren. 
 

1.1 Bakgrund 

Ungdomar, gossar, tonåringar, spättor, unga vuxna, barn, ynglingar – det finns många 
epitet.  
   Innan vi gav oss i kast med vårt arbete med denna uppsats hade vi båda föreställningar 
om att artiklar om ungdomsverksamhet på bibliotek skulle vara svåra att hitta i de 
nummer av Biblioteksbladet som gavs ut innan 1950-talet. Vi hade både rätt och fel. 
Fel, därför att det finns mycket att hitta i Biblioteksbladet om ungdomar och bibliotek i 
nummer från 1900-talets första hälft. Rätt, därför att det är svårt att hitta artiklar och 
diskussioner om ungdomar där begreppet barn inte smyger sig in. Det tycks som att det 
i det närmaste suttit likhetstecken mellan begreppen barn respektive ungdom. I de 
artiklar vi läst från 1900-talets första hälft är det svårt att veta vilken åldersgrupp 
artikelförfattarna egentligen skriver om. En syn där tydlig åtskillnad görs mellan barn 
och ungdomar går inte att hitta i Biblioteksbladets artiklar förrän kring 1950-talet.  
   Även om mycket har förändrats och framför allt verkar vara på väg att förändras på 
denna punkt tror vi att detta med att tussa ihop ungdomar med barn är något som 
fortfarande alltför ofta hänger kvar. Vi upplevde själva i övergången till tonåren en 
osäkerhet kring vår plats på biblioteket. Den avdelning som var avsedd för barn och 
ungdomar kändes inte längre särskilt intressant, medan vuxenavdelningen framstod som 
ett oändligt hav av okända böcker. 
                                                 
1 Danielsson, Magdalena & Degerth, Ulrika (2004) 
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I vår b-uppsats undersökte vi nyare material om ungdomsverksamhet på bibliotek i 
svenska och amerikanska biblioteks- respektive kulturtidskrifter. Vi lade då märke till 
hur fel det kan bli ibland. Samtidigt som ungdomar ses som stökiga och besvärliga av 
många bibliotekarier, ska samma bibliotekarier utforma verksamhet för att locka 
ungdomarna till biblioteket. Vi läste artiklar om bibliotek som fullständigt misslyckats 
med sina ungdomsprojekt – där inga, eller ytterst få, ungdomar besökte deras aktiviteter. 
Vi fann verksamhetsbeskrivningar där biblioteket en fredag i månaden hade öppet till 
klockan 23 med olika temakvällar som exempelvis tågluffning. Andra program vars 
syfte var att locka ungdomar var exempelvis Sy nytt, Bra och billig mat och Hur gör jag 
enkelt en hushållsbudget.2 Vi förstod vid läsningen varför ingen kom, men de som 
utformat verksamheten gjorde det inte. Kanske beror denna förståelse från vår sida på 
att vår egen tonårsperiod inte är oss alltför fjärran? Vi har fortfarande våra egna 
erfarenheter av biblioteket i ganska färskt minne. Även om vi var bokmalar båda två 
fanns det mycket annat vi hellre ägnade oss åt än att hänga på biblioteket. 
   Vi hoppas och tror att vi med vår studie av synen på ungdomar och 
ungdomsverksamhet på bibliotek ur ett historiskt perspektiv kan bidra till att hitta den 
rätta vägen för att få unga människor att trivas på biblioteket. Vi tror att det kan vara 
nyttigt att som bibliotekarie fundera över på vilket sätt verksamhet till unga människor 
utformats och bör utformas, att få upp ögonen för det arbete som man själv utför eller 
kommer att utföra inom området. Av dessa anledningar anser vi att vår uppsats är 
viktig. 
 
I vår uppsats har vi valt att studera vårt material bland annat utifrån den tyska 
socialisationsforskaren Thomas Ziehes teorier om ungdomars uppväxtvillkor i dagens 
samhälle. Ziehe pekar på skillnaderna mellan hur det är att vara ung idag jämfört med 
ungdomens villkor för fyrtio, femtio år sedan. Han menar att traditioner och 
värdemönster hela tiden bryts ner i vårt samhälle. Detta ger mycket större möjligheter 
till förändring, men samtidigt kan det också leda till en identitetslöshet som hotar att 
sluka en. 
   Kerstin Rydsjö påtalar i boken Barnspåret Ziehes stora betydelse för svensk 
ungdomskulturforskning, men poängterar att hans tankar i mycket liten grad har 
påverkat de svenska biblioteken3. Hon, liksom vi själva, hittar hos Ziehe mycket som 
kan skapa förståelse för de unga människor som ska bemötas samt inspirera biblioteken 
i deras förändringsarbete. Detta är något vi återkommer till i vår diskussion. 
 

1.2 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur det svenska folkbiblioteksväsendets syn på 
ungdomar och ungdomsverksamhet har sett ut under 1900- och 2000-talet. Detta vill vi 
göra genom att studera den svenska tidskriften Biblioteksbladet, som vi ser som en sida 
av det svenska folkbiblioteksväsendet, från dess start 1916 fram till idag, 2005. 
   Vi vill undersöka om någon förändring har skett i folkbiblioteksväsendets syn på 
ungdomar. Det finns relativt mycket information om vilken syn dagens bibliotek har på 
ungdomar och ungdomsverksamhet. Vår tanke är att med en historisk undersökning 
komplettera dessa studier om nutida förhållanden. På så sätt vill vi lämna vårt bidrag till 

                                                 
2 Danielsson, Magdalena & Degerth, Ulrika (2004). s.12 
3 Rydsjö, Kerstin (1994). s. 125 
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förståelsen av biblioteksinstitutionen dels i förhållande till ungdomar men också 
biblioteksinstitutionens relation till och roll i samhället. 
 

1.3 Frågeställningar  

Med följande frågeställningar försöker vi urskilja vilken syn det svenska 
folkbiblioteksväsendet har och har haft på ungdomar och ungdomsverksamhet på 
bibliotek: 
 
 

- Vilken syn på ungdomar som användargrupp på biblioteket framkommer i 
artiklar i Biblioteksbladet? 

 
- Vilken syn på verksamhet för ungdomar på biblioteket framkommer i artiklar i 

Biblioteksbladet? 
 

- Vilka diskurser går att identifiera i materialet – rör det sig om en eller flera? 
 

- Vad karakteriserar denna/dessa diskurser? 
 
I vårt arbete undersöker vi artiklar publicerade i Biblioteksbladet under en bestämd 
tidsperiod, för att se vad som har skrivits om ungdomar och om verksamhet för 
ungdomar på bibliotek. För att besvara våra frågeställningar och för att kunna identifiera 
synen på ungdomar som användargrupp och synen på verksamhet för ungdomar på 
bibliotek har vi valt att använda oss av diskursanalys.  
   I boken Diskursanalys som teori och metod beskriver Marianne Winther Jørgensen 
och Louise Phillips en diskurs som ett visst sätt att förstå och tala om världen – att 
sociala relationer, identiteter och hela vår omvärld konstrueras genom vårt sätt att yttra 
oss om dem. Omvärlden avspeglas alltså inte bara i diskurser, vårt sätt att tala om vår 
omvärld spelar en aktiv roll i skapandet av den. Undersökningar av 
kommunikationsprocesser inom institutioner och hur bestämda fenomen konstrueras i 
medierna är lämpliga att bedriva med hjälp av diskursanalys.4 
   Ungdomar som grupp diskuteras ofta i vårt samhälle och förknippas inte sällan med 
problem. Vi har undersökt hur fenomenet ungdom konstrueras i Biblioteksbladet, samt 
studerat de synsätt på relationer mellan ungdomar och bibliotek som framkommer i våra 
utvalda artiklar. 
   Vårt analyserade material relaterar vi till Thomas Ziehes teorier om unga människor i 
dagens samhälle.  
 

1.4 Begreppsdefinitioner 

I detta kapitel tar vi upp och redogör för två begrepp som ofta behandlas i denna 
uppsats. Vi har valt att definiera dessa begrepp för att på så sätt klargöra vår tolkning, 
och minska risken för missförstånd. 

                                                 
4 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). s. 8 
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1.4.1 Begreppet ungdom 

Begreppet ungdom är ett mycket vitt begrepp. Vi har valt att redogöra för några olika 
författares kommentarer kring detta begrepp, för att visa komplexiteten i det. 
 
Begreppet ungdom som något kulturellt betingat är mycket svårt att avgränsa 
åldersmässigt. Ur ett kulturellt perspektiv kan såväl en tolvåring som en trettiotvååring 
beskrivas som ungdom. Det är därför viktigt att precisera vad man menar med själva 
begreppet. Enligt Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Michael Forsman, Hillevi Ganetz och Bo 
Reimer, alla medlemmar i forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige, kan 
forskarna inom ungdomskulturen aldrig komma överens om en klar och precis 
begreppsförklaring av begreppet ungdom. De framhåller vikten av att i varje kontext 
klart specificera vilken definition av begreppet ungdom man i sammanhanget inriktar 
sig på.5 Det diffusa i begreppet ungdom är något som även Ove Sernhede, 
forskningsledare på Centrum för kulturstudier vid Göteborgs universitet, tar upp i sin 
avhandling Modernitet, adolescens och kulturella uttryck6. 
   Philip Lalander, fil dr i sociologi vid Stockholms universitet och Thomas Johansson, 
professor i socialpsykologi vid Göteborgs universitet, skriver även de om 
ungdomsbegreppet som ett begrepp med många betydelser i boken Ungdomsgrupper i 
teori och praktik. De menar att begrepp som tonår och pubertet går att passa in rent 
åldersmässigt men att begreppet ungdom mer ha r att göra med olika livsstilar och olika 
kulturella tillhörigheter. De påpekar dock att ungdomsperioden inte kan pågå för evigt, 
då eviga ungdomar har en tendens att bli något patetiska.7 
 
För att överhuvudtaget kunna genomföra denna uppsats och för att kunna ställa våra 
forskningsfrågor om ungdomar måste vi utgå från vår egen definition av begreppet 
ungdom. Vår egen förförståelse kring begreppet är att definitionerna är diffusa. Vi 
väljer därför att begränsa oss till en åldersmässig avgränsning – vi definierar ungdomar 
till tonåren, 13 till 19 år. Vi vill dock inte förespråka några fixerade avgränsningar, utan 
anser att när stegen mellan barn och ungdom, respektive mellan ungdom och vuxen tas 
är något mycket individuellt.  
   Vår egen definition kan vi dock inte relatera till i hela uppsatsen - vi kan inte låta vår 
definition av begreppet utesluta de definitioner av ungdomsbegreppet som syns i de 
artiklar vi analyserar. Vi har därför valt att i arbetet med uppsatsen ta hänsyn och 
anpassa oss till de olika definitioner och innebörder av termen ungdom som 
framkommer i de olika artiklarna. 
 

1.4.2 Begreppet ungdomsverksamhet på bibliotek 

Med ungdomsverksamhet på bibliotek menar vi allt arbete på folkbibliotek som riktas 
mot målgruppen ungdomar. 
   Liksom med begreppet ungdom har vi valt att hålla detta begrepp öppet för de 
definitioner som syns i det analyserade materialet. 

                                                 
5 Fornäs, Johan, Boëthius, Ulf, Forsman, Michael, Ganetz, Hillevi & Reimer, Bo (1994). s. 19 
6 Sernhede, Ove (1995). s.31 
7 Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2002). s.17f. 
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1.5 Disposition 

I kapitel 1 presenterar vi vårt arbete med inledning, syfte och frågeställningar. Vi 
definierar begreppen ungdom samt ungdomsverksamhet på bibliotek. 
 
I kapitel 2 redogör vi för använt material. Vi tar upp hur själva urvalet gått till och vilka 
avgränsningar vi har använt oss av. Vi går även igenom vår litteratursökning. 
 
I kapitel 3 tar vi upp och presenterar tidigare forskning inom området ungdomar och 
bibliotek. Genom att redogöra för de studier som finns sedan tidigare inom samma 
område som denna uppsats befinner sig i visar vi vår plats i detta forskningsområde. 
 
I kapitel 4 beskriver vi använd teori och metod. Här följer en beskrivning av 
diskursanalys som teori och metod men även en genomgång av Thomas Ziehes teorier, 
som vi valt att använda oss av. Efter detta följer en beskrivning av vald analysmodell. 
 
I kapitel 5 analyserar vi vårt material med hjälp av diskursanalytisk metod, såsom den 
presenteras i föregående kapitel. 
 
I kapitel 6 diskuterar vi vårt analyserade material och relaterar det till den tidigare 
forskning vi redogör för i kapitel 3, samt till Thomas Ziehes teorier, som vi presenterar 
under kapitel 4. 
 
Kapitel 7 består av en sammanfattning. 
 
Slutligen följer källförteckning samt en förteckning över de artiklar från 
Biblioteksbladet som har använts i analysen. 
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2 Material, avgränsningar och litteratursökning 

I detta kapitel redogör vi för det material vi använt, samt vilka urval och avgränsningar 
vi gjort. Vi gör också en kort genomgång av hur vi sökt litteratur till uppsatsen. 
 

2.1 Material och avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår analys till en tidskrift – Biblioteksbladet. Eftersom vi i 
denna uppsats har ett historiskt perspektiv på vår undersökning fungerar 
Biblioteksbladet utmärkt, då den har givits ut under närmare 100 år. 
   Biblioteksbladet är en av Sveriges idag ledande bibliotekstidskrifter. Vi vill se hur 
diskussioner om ungdomar sett ut genom tiderna i denna tidskrift, eftersom vi anser att 
Biblioteksbladet är ett viktigt instrument för diskussioner och argumentationer om 
biblioteksanvändare i stort.  
 
Vi har alltså valt att göra en diskursanalys av synen på ungdomar som den speglas 
genom historien i tidskriften Biblioteksbladet. Detta ledde oss naturligt till att göra en 
grundlig genomgång av Biblioteksbladets alla årgångar från starten 1916 fram till idag. 
Biblioteksbladet är en tidskrift som finns att tillgå i de allra flesta svenska bibliotek. 
Därför var själva åtkomsten till tidskriften inte något problem.  
   Biblioteksbladet grundades 1916 och ges ut av Svensk biblioteksförening. ”Svensk 
biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att främja svenskt biblioteksväsen 
genom att utveckla effektiva samarbetsformer mellan bibliotek och genom att driva 
opinion i frågor av betydelse för biblioteks- och informationsområdet.”8 Enligt 
Biblioteksbladet själva har föreningen till uppgift att bland annat stimulera till debatt 
och erfarenhetsutbyte inom biblioteks- och informationsområdet, främja samarbete 
mellan alla typer av bibliotek och mellan biblioteken och andra institutioner i samhället 
samt verka för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard.9 
 
När vi sökte för vår uppsats relevant material i Biblioteksbladet, letade vi efter artiklar 
som vi trodde skulle ge oss svar på våra frågeställningar. Vi letade alltså efter artiklar 
som i stort handlade om ungdomar och ungdomsverksamhet på folkbibliotek i Sverige.  
   Vi har i arbetet med att finna lämpligt material valt att utgå från några olika kriterier 
vid insamlandet. Dessa har varit att texterna ska vara publicerade i Biblioteksbladet 
mellan 1916 och 2005, alltså de år som vår analys utgår ifrån. Artiklarna vi har valt ska 
handla om ungdomar och ungdomsverksamhet ur ett biblioteksperspektiv, samt beröra 
verksamhet på folkbibliotek. Något som har varit viktigt för oss är att artiklarna ska 
beröra svenska förhållanden eller förhållanden som har varit intressanta för svenska 
bibliotek. Ett mindre antal av våra utvalda artiklar handlar om ungdomsverksamhet i 
andra länder än Sverige. Vi har valt att ur dessa artiklar ta ut de delar som jämför den 
verksamhet som finns i det särskilda landet med svenska förhållanden, eller som visar 
vad som kan komma till användning i svenska bibliotek. 

                                                 
8 Biblioteksbladet nr. 9 2002, s. 2 
9 ibid. 
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   För att hitta vårt material har vi helt enkelt bläddrat oss igenom alla nummer av 
Biblioteksbladet, från nr 1, 1916, till nr 3, 2005. Vi delade upp arbetet mellan oss, för 
att effektivisera identifieringen av relevanta artiklar. 
 
Eftersom Biblioteksbladet drivs av Svensk Biblioteksförening och artikelförfattarna ofta 
är yrkesverksamma bibliotekarier anser vi att våra utvalda artiklar ger uttryck åt ett 
biblioteksperspektiv, snarare än ett användarperspektiv. Vi vill poängtera detta, 
eftersom det naturligtvis påverkar innehållet – de som omtalas, de unga användarna, 
kommer aldrig till tals i vårt material. 
 
Det empiriska material vi samlat in från tidskriften består av 73 artiklar, publicerade 
mellan 1916, då Biblioteksbladet första gången gavs ut, och 2005. 
 
Vi har medvetet valt att inte ta med material om skolbibliotek i vår uppsats. Detta då vi 
anser att skolbiblioteken har en verksamhet som till större delen är inriktad mot 
ungdomars behov av information till skolarbetet. Det finns relativt mycket skrivet om 
skolbibliotek i Biblioteksbladet och något som verkar ha varit en stor fråga är om man 
ska satsa på ungdomarna som användargrupp enbart eller till en stor del på 
skolbiblioteken och inte ha så mycket fokus på dem på folkbiblioteken. Skolbiblioteken 
och deras bestånd och verksamhet är en stor fråga som inte ryms inom ramarna för 
denna uppsats. Det är dock ett mycket intressant ämne som vi gärna ser att någon annan 
skriver om.  
 
Vi gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild över allt som har skrivits och tagits upp 
om ungdomar och bibliotek i Sverige. Vårt material är dock tillräckligt stort för att ge 
en god bild över förhållandet mellan ungdomar och bibliotek som det har sett ut mellan 
1916 och 2005 i Biblioteksbladet. Det relativt stora antalet texter ger oss stor bredd och 
spridning i materialet. 
 

2.2 Litteratursökning  

Eftersom vi har valt att göra en diskursanalys har det material som vi valt att använda 
oss av till stor del kommit ur Biblioteksbladet, som är föremål för vår undersökning. Vi 
har dock sökt annan information till teori och metod, samt material till avsnittet om 
tidigare forskning. Dessa sökningar har till övervägande del utförts genom sökningar i 
LIBRIS och i kataloger vid Borås högskolebibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, 
Jönköpings högskolebibliotek och Uppsala universitetsbibliotek. 
 
Vi sökte bland annat efter litteratur i databasen LISA. Här sökte vi speciellt efter 
internationella artiklar om ungdomsverksamhet på bibliotek ur ett historiskt perspektiv. 
I LISA använde vi sökord som youth, adolescence, history, culture, library, i olika 
kombinationer och med trunkeringar. 
   När vi märkte att samma poster hela tiden återkom avslutade vi vårt sökningsarbete 
och nöjde oss med det material vi hade, trots att det tyvärr inte var särskilt omfångsrikt. 
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3 Tidigare forskning 

Undersökningar om ungdomar och verksamhet för ungdomar på dagens bibliotek är 
något som det finns ganska gott om, åtminstone i form av magisteruppsatser. Några 
exempel är Susanne Dahlkvist, som i sin uppsats, Att arbeta för ungdomar på 
folkbibliotek: Hur visar sig bibliotekariens synsätt och kunskaper?, intervjuar 
bibliotekarier om deras syn på arbetet med ungdomar. Hon undersöker hur 
bibliotekariernas kunskaper och synsätt visar sig i deras arbetsmetoder och utformning 
av ungdomsverksamheten. Andreas Ingefjord redogör i sin uppsats, 
Målgruppsanpassad verksamhet på folkbibliotek, för projektet Ungt Forum på Malmö 
stadsbibliotek. Han undersöker bibliotekets arbete mot målgruppen unga vuxna. 
Magisteruppsatsen ”Stå mellan hyllorna och kramas”: Bibliotekariers attityder till 
ungdomars biblioteksanvändning och läsning, av Britt Dahlström studerar ett bibliotek 
integrerat med en fritidsgård. Även här undersöks bibliotekariers attityder till 
ungdomar.10 
   Det är dock svårare att hitta forskning som har bedrivits genom ett historiskt 
perspektiv på ungdomsverksamhet på bibliotek. Det var när vi upptäckte denna lucka i 
forskningen som vårt intresse väcktes. Vår egen studie fokuserar synen på 
ungdomsverksamhet genom 1900-talet, in på 2000-talet och om och i så fall hur denna 
syn eventuellt har ändrats över tiden. Eftersom det är en lucka vi försöker fylla finns det 
tyvärr inte mycket liknande forskning att hänvisa till. 
   För att lösa problemet med brist på tidigare forskning funderade vi på att presentera 
äldre forskning, utan något historiskt perspektiv, om verksamhet för ungdomar på 
bibliotek. Vi har dock valt att inte göra det, eftersom vi då hade fått presentera material 
som ligger mycket nära det material som utgör vår empiri. 
 
Vår tanke med att beskriva det forskningsområde vi befinner oss i, är att kunna visa 
material vars innehåll vår uppsats anknyter till. Vi vill dessutom återge en skiss över 
området, och visa vår egen uppsats plats i denna forskningstradition. I vårt 
diskussionskapitel relaterar vi denna tidigare forskning till vår uppsats. 
 

3.1 Historisk forskning om ungdomsverksamhet på 
bibliotek i Sverige 

Den svenska historiska forskningen om ungdomsverksamhet på bibliotek är inte särskilt 
omfattande. Maj Klasson tar i sin innehållsanalys av svensk biblioteksforskning endast 
upp tre uppsatser som berör bibliotekshistorisk forskning om barnbibliotek11. De tre 
uppsatserna finns i boken Tema barnbibliotek12. Bland dessa tre uppsatser fann vi 
endast en vara relevant för vår undersökning. Detta då den fokuserar på barn- och 
ungdomsbibliotekens framväxt i Sverige medan de andra två uppsatserna enbart 
presenterar verksamheten i Uppsala mellan åren 1941 och 1978. 
   Åke Åbergs, före detta lektor vid Bibliotekshögskolan, bidrag till boken heter 
Barnbibliotekets begynnelse. Åberg redogör i boken för barnbibliotekens tillkomst i 
                                                 
10 Dahlkvist, Susanne (2003), Dahlström, Britt (2000) & Ingefjord, Andreas (2003) 
11 Klasson, Maj (1990). s. 41 
12 Auraldsson, Kerstin, Danielsson, Marie & Åberg, Åke (1983) 
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Sverige. Åberg skriver om det första svenska barn- och ungdomsbiblioteket, som 
Valfrid Palmgren öppnade i Stockholm 1911. Barn- och ungdomsbiblioteket öppnades 
efter att Palmgren under sina besök på amerikanska barnbibliotek blivit influerad av 
sina möten med dessa biblioteks specialutbildade personal och stora bokbestånd.13 Idén 
om särskilda bibliotek eller biblioteksavdelningar för barn och unga är alltså inte 
särskilt gammal om man jämför med framväxten av bibliotek i stort.  
 
På Stockholms barn- och ungdomsbibliotek fanns en åldersavgränsning för besökarna, 
satt till 10-20 år. De barn som var yngre än 10 år fick sitta i biblioteket och läsa, men 
inte låna hem böckerna. Vid förra seklets början räknades man alltså till barn och 
ungdomskategorin fram till 20-årsåldern. För hemlån gällde reglerna att låntagarna fick 
låna hem en valfri bok i två veckor men om någon gjorde det var hon eller han även 
tvungen att låna en ”nyttig” bok, en fackbok. Detta gjordes för att biblioteken ville få 
även facklitteraturen utlånad, eftersom den annars sällan blev läst. Det var kanske inte 
någon strålande idé – resultatet blev som man kan tänka sig märkligt, då många bara 
lånade en fackbok för att de var tvungna och sedan lämnade tillbaka den utan att 
överhuvudtaget ha läst den. I samband med första världskriget hade många barn det 
dåligt ställt i sina hem och ofta saknades elektricitet och värme. Istället för att vara 
hemma på kvällarna gick de till det ljusa och varma biblioteket, som snabbt fylldes av 
barn. Åberg menar att detta ledde till att biblioteken redan under dessa år hade en del 
problem med stökiga ungdomar, som inte besökte biblioteket i första hand för att läsa.14  
   Åberg skriver att redan Valfrid Palmgren funderade över tonåringar på biblioteket. 
Palmgrens tankar om tonåringars plats på biblioteket var något som hon kommit i 
kontakt med i Amerika. Åberg skriver dock att tankarna kring ungdomsverksamhet och 
de så kallade tonårsavdelningarna inte kom att på allvar tas upp till diskussion i Sverige 
förrän på 1950-talet. Då kom inspirationen istället ifrån Danmark och Köpenhamn, som 
redan hade en fungerade ungdomsverksamhet vid biblioteken. Något som nu verkligen 
intresserade biblioteksvärlden var frågan om varför tonåringarna försvann som 
användare på biblioteken. Även denna debatt kom efter hand att svalna och det var inte 
många ungdomsavdelningar som verkligen stod klara. Något positivt som dock följde 
med debatten var att bibliotekspersonalens intresse trots allt ökade för just 
ungdomsfrågor på biblioteken. 15  
 
I texten Mötesplats inför framtiden – Borås 23-25 april 2001 poängterar Kerstin Rydsjö 
att diskussioner kring ungdomsverksamhet på bibliotek funnits i bibliotekspressen under 
hela 1900-talet. Hon säger dock att det tycks vara samma frågor som väckts igen och 
igen och hon frågar sig om svaren också är likadana hela tiden.16  
   Rydsjö går igenom sex uppsatser skrivna vid Bibliotekshögskolan i Borås, som alla 
undersöker relationer mellan ungdomar och bibliotek17. När hon jämför dessa 
undersökningar med den tidigare biblioteksdebatten ser hon en uppenbar förändring i 
bibliotekariers förhållningssätt angående ungdomars läsning. I uppsatserna syns enligt 
Rydsjö ett mönster – biblioteken är inte längre särskilt måna om att hålla kvar sina 
låntagare när de går från barn till ungdom. Hon tycker sig se att biblioteken inte längre 
bekymrar sig om det ganska stora antalet ungdomar som inte kommer till biblioteket.18 
                                                 
13 Åberg,Åke (1983). s. 8 
14ibid., s. 24f  
15 ibid., s. 30f 
16 Rydsjö, Kerstin (2001). s. 2f 
17 ibid., s. 5 
18 ibid., s. 11f 
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Det finns två magisteruppsatser gjorda vid Bibliotekshögskolan i Borås som behandlar 
ungdomar ur ett bibliotekshistoriskt perspektiv. Ingen av dem handlar enbart om 
ungdomsverksamhet på bibliotek, utan även om verksamhet riktad till barn.19 I den ena 
uppsatsen, Bibliotek för det uppväxande släktet: En studie av barnbiblioteksdebatten 
1902-1930, tycks syftet ursprungligen inte ens ha varit att ungdomsaspekten skulle tas 
upp. Författaren, Pernilla Lönner, kommer i sin avslutande diskussion fram till att det 
inte bara är barn, utan även ungdomar som kommit att få stort utrymme i hennes arbete. 
Hon säger att det snarare var dem än barnen det debatterades kring under 1900-talets 
första decennier. Debatten och diskussionerna kretsade mycket kring frågor som oron 
för ”ungdomens förvildning” men även kring frågor om den allmänna oron över att 
dålig litteratur skulle få ett alldeles för stort inflytande på ungdomen. 20 Samhället hade, 
enligt Lönner, en syn på biblioteket som fostrande och som ett medel för social kontroll. 
Debatten handlade mycket om att skydda ungdomarna mot den så kallade 
smutslitteraturen. Bibliotekets uppgift var att vägleda dem in i vuxenvärlden med hjälp 
av god kultur.21  
   I magisteruppsatsen Den som vinner barnen, honom tillhör framtiden: Valfrid 
Palmgren och Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1911-1927 beskriver Malin 
Jönsson och Lill Samuelsson, liksom Lönner, bibliotekets roll som en fostrande 
institution i samhället. De ser biblioteket som ett verktyg för att rikta in ungdomen mot 
det nöjesliv som samhället ansåg passande för de unga.22 
 
Åse Hedemark och Jenny Hedman tar i sin magisteruppsats Vad sägs om användare? 
Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter, upp hur olika användare 
har konstruerats i bibliotekstidskrifterna Bibliotek i Samhället, Biblioteksbladet och 
Ikoner, mellan åren 1999 och 2002. Bland dessa olika användare tar Hedemark och 
Hedman bland annat upp gruppen ungdomar. Författarna kommer bland annat fram till 
att positiva yttranden framkommer betydligt mer sällan än negativa uttalanden om 
ungdomar som användargrupp. Något som också visar sig i deras analys är att dessa 
negativa utsagor ofta är kopplade till unga killar och då som stökiga och stojiga, ofta i 
samband med Internetanvändande. De menar också att det förekommer fall då 
skribenterna yttrar sig om att de så kallade problemen med ungdomar kan ha sitt 
ursprung i folkbibliotekens bristande intresse för dessa användares kultur.23  
 

3.2 Historisk forskning om ungdomsverksamhet på 
bibliotek internationellt 

Det är inte bara i Sverige som forskningen kring ungdomsverksamhet på bibliotek ur ett 
historiskt perspektiv är bristfällig. Vi har haft lika svårt att hitta relevant utländskt 
material, helt enkelt därför att det verkar finnas så ytterst lite. Efter genomgång och 
sortering av ett flertal internationella artiklar fann vi endast en som kändes relevant för 
oss. Den artikel som blev kvar, och som redogörs för här nedan, är en 

                                                 
19 Jönsson, Malin & Samuelsson, Lill (1996). Lönner, Pernilla (1999) 
20 Lönner, Pernilla (1999). s. 54 
21 ibid., s. 60 
22 Jönsson, Malin & Samuelsson, Lill (1996). s. 32. 
23 Hedemark, Åse & Hedman, Jenny (2002). s. 25ff 
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forskningsöversikt som beskriver den historiska forskning som finns om 
ungdomsverksamhet på bibliotek: The history of youth services librarianship: A review 
of the research literature, av Christine A Jenkins, docent vid the Graduate school of 
library and information science, University of Illinois. Tyvärr är det inte så bra som det 
låter – trots att det är en översikt över den forskning som gjorts i ämnet gav den oss inte 
mycket mer material. Vi hittade dock en för oss relevant studie i forskningsöversikten, 
Youth, society, and the public library, från 1979, av Miriam Braverman, som 
undersöker ungdomsverksamhet på amerikanska bibliotek ur ett historiskt perspektiv. 
Eftersom det rör sig om en historisk studie är boken användbar för oss trots att den har 
några år på nacken. Vi saknar dock material som redogör även för de senaste 26 åren, 
vilka Bravermans arbete alltså inte omfattar. 
 
Eftersom vi har haft problem med att hitta för oss bra och relevant utländskt material 
tvingas vi stödja oss mycket på det lilla material vi har. Vi är medvetna om att detta inte 
är något att eftersträva. Vi blir dock genom denna insikt om brist på för vår uppsats 
relevant forskning, starkare i vår övertygelse om vikten av vår uppsats för ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Vi anser att Jenkins bild av den historiska forskningen om ungdomar och bibliotek 
känns viktig att ta med i vår uppsats. Som vi nämnt tidigare har vi, dels i arbetet med 
vår b-uppsats samt vid inläsning av material till denna uppsats, förstått att relationen 
mellan ungdomar och bibliotek är och alltid har varit problematisk. Jenkins poängterar i 
artikelns inledning hur barn- och ungdomsverksamhet på bibliotek länge setts som de 
amerikanska bibliotekens framgångssaga, men trots det fått lite uppmärksamhet från 
forskare i bibliotekshistoria. Jenkins menar att det ofta hörs efterlysningar efter mer 
forskning i ämnet, ändå händer inte särskilt mycket. Som första exempel tar hon upp en 
ingående studie av amerikanska folkbibliotek som publicerades under 1940-talets sista 
år, The public library inquiry. Studien upptar sju volymer, och i en av dessa volymer 
beskrivs barnbiblioteket på en rad. Det är allt. De bakomliggande orsakerna till denna 
avsaknad av forskning i ämnet är, enligt Jenkins, de gamla vanliga: historia som rör 
kvinnor och barn har alltid ansetts ointressant. Det är först nu som dessa delar av 
historien på allvar har börjat studeras.24   
   Vetenskaplig forskning i ämnet började dyka upp på 1970- och 1980-talen, men är 
fortfarande sparsam25. Mycket av den forskning Jenkins tar upp fokuserar ofta antingen 
på tiden innan 1900-talet, är biografier över kvinnliga barnbibliotekarier eller berör 
skolbibliotekens historia. Det verkar också ofta vara så att ungdomsverksamhet på 
bibliotek tas upp som delar i större artiklar om bibliotek i allmänhet – det tycks vara 
sällsynt med studier som fokuserar enbart på unga och bibliotek.26 
 
Den nuvarande synen på ungdomsverksamhet på bibliotek har sitt ursprung i de 
angloamerikanska länderna. Jenkins säger att verksamheten i andra länder nyss har 
börjat få sin historia nedtecknad.27 Eventuellt finner vi här en förklaring till varför vi 
inte har hittat någon svensk forskning på området, då det är så outforskat. 
 

                                                 
24 Jenkins, Christine A (2000). s. 103f 
25 ibid., s. 106 
26 ibid., s. 109 
27 ibid., s. 112 
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Personal specialiserad på unga är, enligt Jenkins, ett villkor för bibliotekets 
ungdomsverksamhet. En del biografier har producerats, men mycket finns kvar att göra 
på området. Det finns lite forskning om barn- och skolbibliotekarier; forskning 
specialiserad på ungdomsbibliotekarier är ännu mer sällsynt. Sådana biografier finns än 
så länge endast i större verk om flera personer. Enligt Jenkins kan det ha sina orsaker i 
att bibliotekarier specialiserade endast på ungdomar, inte ungdomar och barn, är en 
relativt ny företeelse.28 
 
Angående den historiska forskningen kring särskild service och programverksamhet för 
unga finns inte mycket att hämta, menar Jenkins. Det lilla som finns berör dessutom 
mestadels barn och bibliotek. Inte heller i Jenkins artikel handlar det enbart om 
ungdomar. Hennes avgränsning är 0-18 år29. Hon skriver själv, på flera ställen i artikeln, 
att mycket av den forskning som finns inom området berör barn, inte ungdomar30. Detta 
gör det än svårare för oss att utkristallisera forskning där ungdomar ingår. Jenkins 
nämner här dock ett verk som så vitt vi förstår är den enda omfattande studie som gjorts 
om ungdomar och bibliotek ur ett historiskt perspektiv under de senaste decennierna: 
Miriam Bravermans Youth, society, and the public library från 1979.31  
 
Youth, society, and the public library, av Miriam Braverman, som under sin levnad 
bland annat arbetade som ungdomsbibliotekarie vid Brooklyn Public Library, är en 
undersökning av de amerikanska folkbibliotekens ungdomsverksamhet genom 1900-
talet. Studien är publicerad så tidigt som 1979. Vi saknar därmed studier av 
ungdomsverksamhet på bibliotek under de 26 år som gått efter 1979. Bravermans studie 
är som sagt ändå användbar för oss, eftersom det är historisk forskning vi ägnar oss åt i 
denna uppsats. Det intressanta med Bravermans arbete är dock, att stora delar av studien 
fortfarande är aktue lla och relevanta för vår tid och vår uppsats. Exempelvis diskuterar 
Braverman komplexiteten i ungdomsbegreppet och i hennes undersökning syns många 
tankar kring ungdomars villkor i dagens samhälle. 
 
Braverman tar redan i sitt förord upp de problem som ständigt har funnits i relationen 
mellan ungdomar och bibliotek. Hon nämner exempelvis den fientliga inställning som 
många vuxna har till ungdomar. Vidare menar hon, att det är svårt att tillgodose en så 
heterogen grupp som ungdomar utgör – de omfattande skillnader som finns i 
mognadsgrad inom samma grupp gör det besvärligt att placera in dem i en mall för hur 
verksamheten ska utformas. En precis definition låter sig inte göras med gruppen 
ungdomar. Braverman påpekar att ungdomsbibliotekarier ständigt har brottats med detta 
definitionsproblem. Avgränsningar har skiftat genom åren – 1937 fastställdes en 
definition av ungdomar som tretton till tjugoett år, 1960 definierades arton- till 
tjugoettåringar till en separat grupp – unga vuxna. Luddigheten i begreppen ungdom 
och ung vuxen och de förändringar som skett i samhället, där gränsen mellan 
ungdomsvärld och vuxenvärld har perforerats och på så sätt förvirrat rollfördelningarna 
i samhället är, enligt Braverman, ytterligare en orsak till problem. Enligt Braverman kan 
ungdomar inte definieras genom faktorer som ålder eller skolstadier, men några 
alternativa kriterier kan hon inte ge förslag på.32 
 
                                                 
28 Jenkins, Christine A (2000). s. 117 
29 ibid., s. 103 
30 ibid., se exempelvis s. 117, 119 
31 ibid., s. 119 
32 Braverman, Miriam (1979). s. xi ff 
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Under tidigt 1900-tal fanns inte insikten om att särskild verksamhet behövde utformas 
för den grupp som befann sig mellan barn och vuxen. Orsaken till att särskild 
verksamhet för unga så småningom kom igång beror, enligt Braverman, snarast på att 
ungdomar under 1900-talets första decennier mest sågs som ett irritationsmoment av de 
bibliotekarier som arbetade med vuxna användare. Särskild verksamhet ansågs 
nödvändig, för att på ett bra sätt slussa in ungdomarna i de vuxnas bibliotek.33 Under 
dessa första decennier hade biblioteket en fostrande roll i samhället. I Bravermans 
studie syns samma tendenser som vi ovan beskrivit fanns i svenska bibliotek – att 
skydda ungdomen från den dåliga litteraturen, och andra, skadliga, fritidsintressen. 
Braverman menar att detta med att skydda unga från dåliga fritidsintressen är ett 
återkommande tema genom åren. Det som skiftar är vad ungdomarna ska skyddas 
ifrån.34 
 
Det finns en period under 1900-talets första hälft, som Braverman beskriver i positiva 
ordalag. Hon menar att biblioteksarbetet under 1930-talet präglades av en förståelse för 
hur samhället påverkade unga människor, och hur ungdomsverksamheten utformades 
efter dessa insikter. Bibliotekarierna ägnade sig åt uppsökande verksamhet bland 
ungdomar ute på de amerikanska städernas gator. Inne i biblioteken startades klubbar, 
och mysiga rum inreddes för bibliotekets unga användare. Spel, radioapparater och 
skivspelare blandades med böcker för att skapa trivsamma platser för ungdomar. 
Verksamheten utformades ofta efter de behov som fanns i de respektive områden 
biblioteken bistod. Braverman menar att ungdomsverksamheten vid denna tid var 
individualiserad – det fanns en medvetenhet om att olika ungdomar hade olika behov. 
Intentionerna var inte att skapa vad som ansågs vara god litterär smak hos användarna, 
snarare att utforma program och verksamhet efter deras önskemål, samt att anpassa 
biblioteket efter det samhälle de unga levde i.35  
 
1973 innebär en ny brytpunkt i de amerikanska folkbibliotekens ungdomsverksamhets 
historia, enligt Braverman. Hon menar att biblioteksarbetet, bortsett från 1930-talets 
verksamhet för ungdomar, tidigare har präglats av ett institutionaliserat tänkande – 
bibliotekets intentioner har varit att transformera ungdomar till goda 
biblioteksanvändare, snarare än att anpassa biblioteket efter ungas behov. De riktlinjer 
som drogs upp 1973 utgick istället från ungdomarna själva, och deras kultur. Braverman 
tycker dock inte att den faktiska verksamheten blev så mycket bättre – hon menar att 
biblioteken inte lyckades med sina ansträngningar att förstå relationerna mellan 
ungdomar och samhället. Utan en djupgående förståelse för det moderna, 
industrialiserade samhället och ungdomars plats i detta samhälle – ungdomskulturen – 
kan arbetet med ungdomar på biblioteken aldrig bli riktigt bra.36 
 

3.3 Forskning om ungdomar och offentliga rum 

Mats Lieberg, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet, skriver i sin avhandling Att ta 
staden i besittning – om ungas rum och rörelser i offentlig miljö, om ungdomar och i 

                                                 
33 Braverman, Miriam (1979). s. xiii  
34 ibid., s. 14, 244 
35 ibid., s. 246, 252 
36 ibid., s. 1, 2 
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vilka lokaler och miljöer som ungdomar umgås. Lieberg försöker definiera vad det är 
som gör att ungdomar kommer till vissa platser och inte till andra, samt hur ungdomar 
använder dessa platser.37 
Lieberg skriver att en offentlig plats där ungdomar kan umgås med varandra inte bara 
kännetecknas av att den är öppen för alla och gemensam för alla. Det är även viktigt att 
den erkänns som offentlig av dem som faktiskt nyttjar den, platsen måste kännas 
bekväm för dem som använder den och det är viktigt att människorna som vistas på 
platsen ska känna att de syns och att de ska kunna se andra.38 
   Lieberg menar att ungdomar privatiserar offentliga platser för att de känner att de inte 
har någon annanstans att ta vägen. Med denna privatisering menas att ungdomsgäng tar 
över en plats och använder den som sin egen privata mötesplats.39 Detta fenomen stötte 
vi på under arbetet med vår b-uppsats – biblioteken verkar ofta ha problem med att 
ungdomsgrupper så att säga tar över datorplatserna på biblioteket och därför anses som 
stökiga och störande40. 
 

3.4 Vår plats i forskningsområdet 

Ovan givna bild av forskningsområdet visar att forskning om ungdomar och bibliotek 
ofta bedrivs i samband med forskning om barn och bibliotek. Trots att Jenkins 
kommenterar detta problem, är hennes egen forskningsöversikt en förteckning över 
studier om både barn och ungdomar. Kanske beror det på att forskning om enbart 
ungdomar och bibliotek ur ett historiskt perspektiv är så knapp, att det inte hade funnits 
så mycket att göra en översikt av. 
   Av de svenska studier om ungdomar och bibliotek som vi hänvisar till handlar ingen 
uteslutande om ungdomar. Magisteruppsatserna vi nämner i detta kapitels inledning 
utgör ett undantag, men deras perspektiv är inte historiskt. 
   Med Liebergs studie vill vi visa att förklaringar till fenomen inte nödvändigtvis måste 
finnas inom det egna fältet.  
 
Kvar är Bravermans studie, publicerad 1979, och följaktligen inte helt aktuell. 
Dessutom beskriver den amerikanska förhållanden. 
   Det är uppenbart att en lucka finns i forskningsområdet. Om arbetet med ungdomar på 
bibliotek ska kunna utvecklas anser vi att mer forskning om ungdomsverksamhet på 
bibliotek måste bedrivas. Ett historiskt perspektiv på sådan forskning är viktigt, då det 
blir enkelt att i efterhand se misstag och framsteg. Om studier begränsas till nutida 
biblioteksverksamhet för ungdomar finns det inget att jämföra med – det är alltid svårt 
att göra bedömningar av den tid som pågår. Det historiska perspektivet tror vi leder till 
en större förståelse för ungdomar och vilken verksamhet som bör bedrivas för dem. 
 
Vi vill med detta ytterligare befästa relevansen för vår uppsats.

                                                 
37 Lieberg, Mats (1992). s. 15 
38 Lieberg, Mats (1992). s. 101f. 
39 Ibid., s. 101 
40 Danielsson, Magdalena & Degerth, Ulrika (2004). s. 9 
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4 Metod och teori 

I denna uppsats har vi valt att sätta samman metod- och teoridelarna under ett 
gemensamt kapitel. Anledningen till detta är vårt val av diskursanalys som analysmetod. 
Diskursanalys är inte bara en metod – det är också en teori. Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips menar i boken Diskursanalys som teori och metod att de 
två delarna, metoden och teorin, hänger samman och ska så göra. Det går alltså inte att 
rycka loss metoddelen från den helhet som en diskursanalys utgör.41 Vi hade kunnat 
nöja oss med att använda oss av den teori som finns att hämta hos diskursanalysen men 
valde att ta in ännu en teori i uppsatsen – Thomas Ziehes teorier om ungdomars villkor i 
dagens samhälle. 
   Det finns ett stort värde i att ta in andra perspektiv i en diskursanalys. Flera perspektiv 
på en och samma studie skapar, enligt Winther Jørgensen och Phillips, en bredare 
förståelse för det aktuella området. De poängterar dock att man inte urskillningslöst bör 
plocka in olika synvinklar. Istället förespråkar de en sammansatt teoretisk ram, där de 
olika perspektiven kompletterar varandra.42 Eftersom ungdomar och ungdomsgrupper är 
i fokus i denna uppsats är Ziehes teorier om ungdomskultur lämpliga att komplettera 
diskursanalysen med. Vi är dock medvetna om att Thomas Ziehe i sina teorier inte intar 
en diskursiv syn på omvärlden. Eftersom vi finner hans tankar mycket intressanta och 
relevanta för denna uppsats har vi ändå valt att ta med dem. För att undvika en konflikt 
mellan diskursanalysen och Ziehes idéer analyserar vi först vårt material med hjälp av 
diskursanalytiska metoder i vårt analyskapitel, för att därefter, i diskussionskapitlet, 
relatera våra resultat till Thomas Ziehes teorier.  
 
Vi inleder detta kapitel med att reda ut vad diskurser och diskursanalys är. Vi går 
igenom den gren av diskursanalys som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe förespråkar, 
och som vi har valt att använda oss av i arbetet med denna uppsats. Därefter ger vi 
några exempel på hur diskursanalys har använts inom biblioteks- och informations-
vetenskapen för att slutligen redogöra för Thomas Ziehes teorier om ungdomars 
uppväxtvillkor i dagens samhälle. 
 

4.1 Introduktion till diskursanalys 

Winther Jørgensen och Phillips uppmärksammar oss på att någon absolut definition av 
ordet diskurs saknas. Vad diskurser är och hur de analyseras är något det råder oenighet 
om. Författarna ger dock själva en definition: ”En diskurs är ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. 43 
   Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, och Kaj 
Sköldberg, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, menar att vår 
sociala värld konstrueras genom människors språk. Vår omvärld beskrivs och definieras 
med hjälp av ord. Vissa ord används ofta för att beskriva ett visst fenomen, medan andra 

                                                 
41 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). s. 10 
42 ibid., s. 10 
43 ibid., s. 7 
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ratas. De ord som används bildar så småningom diskurser.44 I det ögonblick en viss 
definition, ett visst val av ord för att beskriva ett fenomen blir rådande bildas diskursen. 
När sättet att tala om något förändras, när de ord som används för att beskriva och 
definiera någonting byts ut, förändras följaktligen definitionen av det som beskrivs 45. 
När denna nya definition blir vanligare förekommande än tidigare definitioner kan vi 
tala om en ny diskurs. 
   De ord vi väljer att uttrycka och beskriva något med kan följaktligen påverka andras 
syn på och definition av det som omtalas. På så sätt konstruerar vi hela tiden själva den 
verklighet vi lever i. 
 
Enligt Bernd Frohman, professor vid Graduate School of Library and Information 
Science, Kanada, undersöker en diskursanalys hur något omtalas46. Att bedöma om det 
som uttrycks beskriver sanningar eller inte är ointressant. Snarare än att försöka reda ut 
vad verkligheten verkligen är, handlar diskursanalys om att intressera sig för på vilka 
olika sätt denna verklighet beskrivs eller uppfattas47. Det handlar alltså om att förstå och 
identifiera den eller de diskurser som ligger bakom de åsikter och uppfattningar som 
syns i texterna. 
   I arbetet med den här uppsatsen undersöker vi hur ungdomar omtalas – vilka ord som 
används för att beskriva ungdomar och verksamhet på bibliotek för ungdomar. Vi tar 
reda på om det finns flera definitioner och beskrivningar, eller om ungdomar och 
ungdomsverksamhet på bibliotek beskrivs och omtalas på samma sätt i hela vårt 
material.   
   I detta sammanhang blir vår egen definition av begreppet ungdom ointressant. Vi 
måste här böja oss för diskursen. Om den rådande synen är att 10-åringar är ungdomar, 
är det den definition som gäller, inte vår. 
 

4.2 Diskursanalys enligt Laclau och Mouffe 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe ansluter sig till en bred definition av diskurs, då de, 
enligt Winther Jørgensen och Phillips, menar att i princip alla sociala fenomen kan 
analyseras med hjälp av diskursanalys 48. De är mycket influerade av 
socialkonstruktivismen, med den centrala tanken att den sociala världen är socialt 
konstruerad. Det finns ingen objektiv kunskap om världen. Winther Jørgensen och 
Phillips menar att Laclaus och Mouffes teorier ses som en smula kontroversiella i att de 
inte gör någon skillnad mellan diskursiva och icke-diskursiva fenomen. Kritiker menar 
att det enligt Laclaus och Mouffes synsätt inte finns någon fysisk verklighet. Laclau och 
Mouffe förnekar dock inte verkligheten. 49 De menar att oberoende av mänsklighetens 
vilja, existerar den fysiska världen. Den betydelse vi ger denna verklighet är dock 
diskursiv – om en jordbävning uppfattas som ett naturfenomen eller som ett uttryck för 
Guds vrede beror på den diskursiva kontexten. 50 
   Detta är en syn som vi ansluter oss till. 

                                                 
44 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994). s. 283 
45 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994). s. 283 
46 Frohman, Bernd (1994). s.122 
47 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994). s. 280 
48 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). s. 31 
49 ibid., s. 41f. 
50 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2001). s. 108 
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Här följer en beskrivning av de begrepp Laclau och Mouffe använder sig av och som vi 
har funnit relevanta att använda i vår analys. 
 
Laclau och Mouffes teori tar avstamp i poststrukturalismen med tanken att det är 
diskurser som skapar den sociala världen. Winther Jørgensen och Phillips skriver att den 
övergripande idén i Laclaus och Mouffes diskursteori är att ingenting i samhället är 
slutgiltigt bestämt eller definierat. Diskurser kan därmed aldrig fixeras. Det betyder att 
en maktkamp, en diskursiv kamp, alltid förs om hur fenomen i vår omvärld ska 
beskrivas eller definieras.51 Denna kamp mellan diskurser, eller inom en diskurs, kallas 
för antagonism. Diskurser står alltid i konflikt med andra diskurser som har en annan 
syn på verkligheten. Laclau och Mouffe menar att det är genom antagonismer som 
samhället och omvärlden konstrueras.52 I denna uppsats identifierar vi fyra diskurser. På 
flera ställen i vårt material hittar vi tecken på diskursiva kamper – mellan diskurser, 
men även inom dem. 
 
Vad ett ord betyder är inte något universellt. Ords betydelser är konstruerade av 
människan. Sammanvägningen av ett ords uttryck och innehåll kallas för tecken53. 
Tecknet bok innebär därmed relationen mellan det skrivna ordet bok samt den 
tankemässiga föreställningen av begreppet. Diskursens grund kan sägas bestå av dessa 
tecken. 
   Tecken utan en fast definition kallas element54. Elementen kan alltså ha flera olika 
betydelser. I arbetet med denna uppsats ser vi tecknet ungdom som ett element – i vår 
analys avlöser olika definitioner varandra och vilken innebörd ungdom får beror alltså 
på i vilket sammanhang och tillsammans med vilka andra tecken elementet ungdom 
ingår. Vad tecknet ungdom verkligen innebär bestäms aldrig slutgiltigt.  
 
Ett moment är ett element som fått en slutgiltig definition55. I de diskurser som 
identifierats i denna uppsats används ungdomsbegreppet och dess betydelse på ett 
självklart sätt, trots att varje diskurs har sin egen tolkning. Varje diskurs försöker 
därmed göra elementet ungdom till ett moment, försöker ge begreppet en obestridlig 
definition56. En diskurs kan därmed sägas vara en fixering av betydelse, men en 
temporär sådan57, eftersom en diskurs aldrig kan bestämmas så slutgiltigt att den inte 
kan förändras av det som finns utanför diskursen, av de alternativa definitioner som 
existerar, av exempelvis ungdom58. Att tecknet ungdom inte har någon fastställd 
betydelse blir tydligt i denna uppsats. Vilka egenskaper en ungdom besitter och vilket 
åldersspann som menas med begreppet ungdom skiftar mycket i våra texter. 
 
Tecken som har olika betydelse i olika diskurser måste sättas i relation till andra tecken 
för att ge mening. Denna process sker genom artikulation, vilket innebär att inom olika 
diskurser måste element beskrivas med hjälp av andra element för att deras betydelse 

                                                 
51 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). s. 13 
52 Laclau, Ernesto & Mouffe Chantal (2001). s. 122ff 
53 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). s. 229 
54 ibid., s. 229. 
55 Ibid., s. 33 
56 Laclau, Ernesto & Mouffe Chantal (2001). s. 105 
57 ibid., s. 111 
58 Winther Jorgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). s. 34f 
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eller identitet ska förändras.59 Begreppet ungdom kan i denna uppsats ses som ett sådant 
element. Beroende på i vilket sammanhang och tillsammans med vilka tecken ordet 
ungdom ingår kan det ha en positiv eller negativ klang. Exempel på detta är att 
ungdomar beskrivs som intressanta, avundsvärda, jobbiga, stökiga, inspirerande och så 
vidare. 
   I de artiklar vi läst har vi hittat ett flertal benämningar och ord som beskriver 
ungdomar, men också sådana som används istället för tecknet ungdom. Dessa olika 
benämningar visar de många förhållningssätt som artikelförfattarna har till ungdomar. 
 
Då vi i vårt arbete analyserar biblioteksvärldens relation till gruppen ungdomar finner vi 
Laclaus och Mouffes teorier om gruppbildning högst relevanta för vår uppsats.  
   Enligt deras teori är en grupp, liksom tecknen, inte något som finns på förhand. 
Gruppen bildas i det ögonblick någon omtalar den. Winther Jørgensen och Phillips 
menar att gruppbildning måste tolkas som en reducering av möjligheter. Grupper bildas 
i relation till andra grupper. Människor som ingår i en grupp gör det därför att de har 
vissa gemensamma egenskaper. Dessa egenskaper konstituerar gruppen och sådant som 
skiljer individerna i gruppen åt blir i sammanhanget ointressant.60 En 16-årig tjej från 
Iran som bor i Sverige ingår i gruppen ungdomar på grund av sin ålder. Hennes iranska 
ursprung placerar henne dessutom i gruppen invandrare och i egenskap av kvinna kan 
hon passa in i andra gruppbildningar. 
   De egenskaper, eller tecken, som konstituerar en grupp eller identitet identifieras i 
diskursanalysen och bildar en ekvivalenskedja61. I vår analys identifierar vi tecken som 
hör samman och som beskriver ungdomars identitet. En ekvivalenskedja är en 
sammanfattning av hur diskursen konstruerats. I dessa kedjor är tecknen sorterade och 
sammanknutna i olika kategorier, som exempelvis hur ungdomar är eller inte är.  

4.3 Diskursanalys inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

I detta kapitel redogör vi i korthet för några, för vår uppsats, intressanta texter som 
kopplar samman diskursanalys med biblioteks- och informationsvetenskap. De texter 
som här tas upp har vi valt då de har varit intressanta och belysande för vår egen 
uppsats. 
 
En förespråkare för diskursanalys är Bernd Frohman. I artikeln Discourse Analysis as a 
Research Method in Library and Information Science argumenterar Frohman för att 
diskursanalys, som i vår uppsats handlar om diskurser om ungdomar som 
användargrupp, är något som kan vara av vikt att studera för hela ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. Enligt Frohman är det angeläget att se till att olika 
användargrupper och olika identiteter överhuvudtaget är konstruerade, då särskilt inom 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Genom att göra detta menar Frohman att 
antagandet att de olika grupperna/identiteterna, som bland annat ungdomar utgör, är 
naturliga i sig själva, utmanas. Frohman talar även om att teorier inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen i stor utsträckning hjälper till att skapa dessa olika identiteter 
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för användarna. Han menar att det därför är viktigt att inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen problematisera hur olika identiteter uppkommer och skapas. 62  
   Enligt Frohman är biblioteks- och informationsvetenskapen ett ämne som är väl 
lämpat för diskursanalys, på grund av att det inom ämnet ofta diskuteras om användare 
och information och vad detta egentligen kan sägas vara men även hur informationen 
kan användas63. 
   De tankar som Frohman har om användargrupper och identiteter som socialt 
konstruerade är intressanta för oss i arbetet med denna uppsats. Det är något vi själva 
funderat över och som har kommit att utgöra en del av vårt arbete. Med vår uppsats vill 
vi belysa detta och ifrågasätta hur ungdomar framställs som grupp.  
 
Åse Hedemark, Jenny Hedman och Olof Sundin redogör i artikeln Speaking of Users: 
On User Discourses in the Field of Public Libraries för olika användardiskurser som de 
funnit i tre olika svenska bibliotekstidskrifter. Här använder författarna Laclaus och 
Mouffes teorier för att identifiera fyra olika diskurser om användare inom 
folkbiblioteken. De fyra olika diskurserna som författarna identifierar diskuteras utifrån 
vilka olika ideologier som kan tänkas ligga bakom de respektive diskurserna, för att 
sedan redogöra för olika tänkbara konsekvenser för användarna som dessa diskurser kan 
leda till.64 
   Denna artikel är för vår uppsats relevant då författarna, med hjälp av diskursanalys, 
har identifierat användardiskurser på folkbibliotek, vilket vi i vår uppsats också har för 
avsikt att göra.  
 
John M. Budd, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Missouri 
University, USA, och Douglas Raber, högskolelektor i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Tennessee University, USA, skriver i artikeln Discourse 
Analysis: Method and Application in the Study of Information att biblioteks- och 
informationsvetenskapen är ett ämne mycket väl lämpat för användandet av 
diskursanalys. Detta för att biblioteks- och informationsvetenskap är ett kommunikativt 
ämne, vilket gör det lämpligt ur en diskursanalytisk synvinkel. Författarna påpekar att 
trots användbarheten är metoden inte flitigt använd, utan faktiskt ganska sällsynt inom 
ämnet.65 
   I och med detta ser vi att det finns efterfrågan på uppsatser skrivna ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vår uppsats är 
ett bidrag till att minska denna efterfrågan. 
 

4.4 Teori enligt Thomas Ziehe 

Vårt samhälle står under ständig förändring. De senaste årtiondena har dessa 
förändringar på många områden varit radikala. Att vara ung idag är inte samma sak som 
att vara ung för trettio år sedan. Ungdomsverksamhet är något som har funnits på 
bibliotekens dagordning under hela 1900-talet. Ungdomar är också en grupp som 
biblioteken ofta har och har haft problem med att bemöta. Vi vill se om 
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biblioteksvärldens uppfattning om verksamhet för ungdomar har följt med i 
samhällsutvecklingen. För att reda ut vad denna samhällsutveckling egentligen innebär 
använder vi oss av den tyska socialteoretikern Thomas Ziehes teorier om människors 
och, framför allt, ungdomars villkor i dagens samhälle. Ziehes teorier rör sig kring i 
vilken omfattning dagens ungdomars tolkningar av sig själva och av verkligheten 
förändrats. Han diskuterar relationerna mellan dessa tolkningar och de kulturella 
förändringar som skett i vårt samhälle. Ziehe frågar sig på vilket sätt dagens samhälle 
påverkar individerna. Han menar att alla berörs av den kulturella moderniseringen, men 
tror att denna påverkan är större och ger mer konsekvenser på unga människor.66   
 
Utgångspunkten för Ziehes resonemang är att det sedan 1960-talet har skett en kulturell 
modernisering av vårt samhälle. Han talar om extrema förändringar, där traditioner 
bryts ner och leder till ”(…) störningar i den nedärvda kulturen”. Han talar om kyrkans 
minskade betydelse i samhället, att generationsrollerna lösts upp och att inställningarna 
till auktoriteter är annorlunda idag än tidigare.67 Ziehe menar att för samhällets individer 
leder detta till en ”kulturell friställning” från gamla traditioner. Traditioner för 
familjeformer, äktenskap och sexualitet bryts. Detta leder dels till nya möjligheter, men 
också till en osäkerhet kring och en ökad medvetenhet om vad jag skulle kunna vara och 
vad jag skulle kunna uppnå men inte lyckats med.68 
   Johan Fornäs menar i förordet till Ziehes bok Kulturanalyser – ungdom, utbildning, 
modernitet, att parallellt med den kulturella friställningen pågår en ”kulturell 
exproprieringsprocess”. Via medierna proppas våra huvuden med bilder producerade av 
samhället. Möjligheterna att skapa sina egna referenser hotas, samtidigt som vi berikas 
med upplevelser vi inte varit med om i verkligheten. 69 
 
I sina resonemang om den kulturella friställningen respektive exproprieringen talar 
Ziehe om att alla människor i dagens samhälle omges av ett slags bakgrundsvetande – 
han kallar det en horisont innanför vilken vi måste hålla våra tolkningar av världen och 
av oss själva. Han ser denna horisont som tre grundläggande kulturella drag: 
reflexivitet, görbarhet och individualisering. Dessa tre tendenser menar han innebär en 
stor förändring av de möjligheter som finns för den enskilde. Han ser dock dessa 
möjligheter inte bara som en välkommen förändring utan också som nya krav som 
tvingar sig på dagens människor.70 Då vi i vår diskussion enbart relaterar till begreppen 
reflexivitet och individualisering, presenteras här bara dessa två begrepp. 
 
”Vår kultur erbjuder oss allt mer kunnande som låter oss iaktta, avbilda, tematisera och 
kommentera oss själva, ungefär som med en videokamera.” Reflexivitet är ett av Ziehes 
begrepp med vilket han menar att det hos människor idag i allt högre utsträckning finns 
sekundära erfarenheter innan vi får våra egna, primära erfarenheter, eller upplevelser, av 
någonting. Ziehe kallar detta ”det reflexiva vetandets möjlighet”. 71 Det är framförallt 
hos massmedierna tillgången till dessa sekundära erfarenheter finns – dagens unga 
känner till det mesta innan de har provat på det själva. ”De är på en och samma gång 
brådmogna och fattiga på direkta erfarenheter.”72 Ungdomars vetskap om sin egen 

                                                 
66 Ziehe, Thomas (1993). s. 8ff. 
67 Ziehe, Thomas (1986b). s.15f. 
68ibid., s. 25, 34 
69 Ziehe, Thomas (1993). s. 9  
70 Ziehe, Thomas (1986a). s. 349f. 
71 Ibid., s. 345f. 
72 Ziehe, Thomas (1993). s. 17 
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sexualitet är ett område där kunskapen har blivit reflexiv, enligt Ziehe. Problemet blir 
alltså inte en brist på kunskaper. Istället skapas en oro över att kunna leva upp till allt 
det de redan vet.73 Ziehe påpekar dock, att de normer och traditioner som tidigare fanns 
att luta sig mot visserligen innebar en trygghet, men de ledde dessutom till ett trångsynt 
samhälle exempelvis när det gäller synen på sexualitet. Dagens frigjorda inställning till 
sex blir i detta sken till en befrielseprocess, menar Ziehe.74  
 
Begreppet individualisering står för att dagens unga kan välja att göra nästan vad de vill, 
samtidigt som de har ett större ansvar för sig själva. Som ung förväntas jag göra ett 
aktivt val för att profilera min egen person. För den som vill finns möjligheter att byta ut 
hela sin livsstil, nästan hela sin sociala identitet. Orsaken till dessa möjligheter är 
dagens stora kulturella utbud och erbjudanden om alternativa livsstilar. Ziehe pekar 
dock på en osäkerhet kring beslut av det här slaget. Individualiseringen innebär att inte 
längre på ett lika enkelt sätt som tidigare kunna luta sig mot den egna familjens 
bakgrund och fortsätta i samma spår. Ziehe talar om den enskildes frikoppling från de 
tolkningsmönster som ingår i hennes sociala ursprung. 75  
 
Det ökade vetandet – bakgrundshorisonten – leder, säger Ziehe, inte till mer visshet. 
Istället förstärker den frikopplingarna från traditionen, vilket visserligen leder till ökade 
möjligheter, men också till en medvetenhet om avsaknandet av fast mark under 
fötterna.76  
   Ziehe talar om begreppet identitetsarbete som något mycket viktigt. Han menar att 
ungdomar faktiskt utför något, att de arbetar, när de provar olika identiteter för att känna 
efter vad som passar. Identitetsutprovningen sker dock under den kulturella 
friställningens villkor och hela tiden riskerar man som ung att ”… åter exproprieras mitt 
i det ökade spelrummet för frihet och egna val”. 77  
 
Ungdomar förknippas ofta med problem. Ziehe säger att uttalanden om ungdomar 
ständigt präglas av moraliskt granskande.78 Vi lever i ett samhälle som upphöjer myten 
om ungdomligheten till ett ideal, samtidigt som samhället inte är särkilt intresserat av 
ungdomarna själva. Många ungdomar känner sig förbisedda, att deras livsproblem 
underskattas.79 Ziehe talar om en brist på förståelse från vuxenvärlden. Det räcker inte 
med att se tillbaka på sin egen ungdom för att förstå dem som är unga idag. 80 Man 
måste kunna kräva djupare engagemang än så.  
 
Dagens unga är både till det yttre och till det inre indragna och delaktiga i samhällets 
och kulturens moderniseringsprocesser. Ziehe påpekar att ungdomar idag främst via 
massmedierna är utsatta för ett bombardemang av samhällets och världens stora 
problem, varken de vill det eller inte. Genom att de väggar som skiljer de unga från 
vuxenvärlden har perforerats har ungdomar numera fri tillgång till de vuxnas värld – de 
lever i samma värld. Det leder naturligtvis till en tidig mognad, vilket kan vara bra. 
Samtidigt försvinner dock det skyddsnät som tidigare skyddat barn och unga från 

                                                 
73 Ziehe, Thomas (1986a). s. 346 
74 Ziehe, Thomas (1986b). s. 17f. 
75 Ziehe, Thomas (1986a). s. 348f. 
76 ibid., s. 350 
77 Ziehe, Thomas (1993). s. 44 
78 ibid., s. 34 
79 ibid., s. 48 
80 ibid., s.34 
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omvärldens svåra problem. Ungdomars arbete med sina identiteter och självtolkningar 
sker på så sätt med deras konfrontation med samhällsproblemen som bakgrund. De 
tvingas balansera mellan att inte vända sig bort från problemen och att inte låta sig helt 
slukas av dem. Här emellan ser Ziehe ”kulturella tendenser” som visar tidens 
strömningar och som fungerar som verktyg för den enskilde individens tolkning av sig 
själv.81 
   Ziehe har hittat tre kulturella tendenser som han anser vara betydelsefulla för dagens 
unga och för vår tid. Dessa är subjektivering, ontologisering respektive estetisering. I 
vårt empiriska material har vi dock enbart kunnat relatera till begreppet estetisering, 
därför väljer vi att här enbart redogöra för detta begrepp. 
 
Estetisering innebär en strävan efter ökad intensitet. Tristessen ska bekämpas genom 
skapandet av en egen värld. ”Livet självt blir ett estetiskt projekt …” Att söka spänning 
och ett intresse för alternativa livsstilar, exempelvis punken, kännetecknar denna 
tendens. Vad som är rätt beteende och stil är något endast för de invigda, vilket skapar 
känslor av suveränitet och styrka gentemot omvärlden. 82  
 
Ziehes teorier utgår ifrån och handlar om ungdomars villkor i dagens samhälle. Hans 
tankar sträcker sig inte längre tillbaka än 1960-talet83. Därför är det svårt att applicera 
Ziehes teorier på material som är publicerat tidigare än så. Vi är medvetna om denna 
problematik. Eftersom vi finner Ziehes teorier intressanta och där finner lösningar på 
bibliotekens problem med ungdomar vill vi ändå ta med dem och anknyta till dessa där 
det är möjligt.  
 

4.5 Schema för analys av Biblioteksbladet 

Vid användandet av diskursanalys är det viktigt att själv framställa sina instrument för 
att kunna genomföra en analys. Det finns så att säga ingen färdig mall att gå efter.84 
Därför är det till stor hjälp att se hur andra forskare har gått tillväga i sina analyser för 
att på så sätt få tips och råd om hur den egna analysen ska gå till. Vi har bland annat 
tittat på hur Åse Hedemark och Jenny Hedman har valt att utforma sin diskursanalys i 
deras magisteruppsats Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i 
tre bibliotekstidskifter85. Vi har även tittat på hur Ingrid Sahlin talar om analysmodeller 
inom diskursanalys i Diskursanalys som sociologisk metod som ingår i antologin Mer 
än kalla fakta – kvalitativ forskning i praktiken.86 
   I vårt val av sätt att utföra vår diskursanalys på har vi till störst del blivit influerade av 
Carin Silvermyrs magisteruppsats Bilder av bibliotekarier i dagspressen87. I sin 
magisteruppsats tar Silvermyr upp hur synen på bibliotekarier i dagspressen har sett ut 
och efter genomgången av hennes uppsats tycker vi att hennes analysschema är mycket 
bra och passar väl in på vad vi vill göra med vår uppsats. Silvermyr har tagit fram ett för 
oss intressant och tilltalande analysschema. Schemat har hon satt ihop med hjälp av 
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tidigare undersökta bidrag till diskursanalyser samt Laclau och Mouffes teorier om hur 
en diskursanalys kan gå till.  
   På grund av att Silvermyrs analysschema är så passande för vår tänkta genomgång av 
artiklar publicerade i Biblioteksbladet har vi valt att i vår egen analys använda oss av 
hennes övergripande struktur. Vi har dock modifierat schemat till att passa vårt 
ämnesval. 
 
Analysschema 
 
Ungdomars identitet 
 
Vilka ord används istället för ordet ungdom? 
 
Hur beskrivs ungdomar som personer? 
 
Hur beskrivs ungdomar som personer respektive som grupp och vilka kännetecken 
förknippas med ungdomar? 
 
Vilka olika attityder till ungdomar framkommer? 
 
Relationer mellan ungdomar och bibliotek  
 
Vilken sorts verksamhet för ungdomar förespråkas? Vilken verksamhet kritiseras?  
 
Vilken sorts ungdomsverksamhet finns på biblioteken eller inom ramen för bibliotekets 
dito verksamhet? 
 
Vilka åsikter framkommer om för ungdomar lämpligt bestånd? 
 
Hur beskrivs ungdomsbiblioteken? 
 
Vad vill biblioteket få ut av ungdomsverksamheten? 
 
Förslag på förändringar inom biblioteket 
 
Diskurser om ungdomar  
 
Framkommer flera olika diskurser om ungdomar i texterna eller finns det en rådande 
diskurs? 
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5 Analys  

I detta kapitel analyserar vi de 73 artiklar från Biblioteksbladet som vi har funnit 
relevanta för vår studie. Vi utför analysen i enlighet med det schema som vi redogör för 
i kapitel 4.5. Vi har alltså utgått från nämnda schema då vi har läst in oss på vårt 
material och vid analysen av materialet. I detta kapitel använder vi oss av de 
diskursanalytiska verktyg som vi tidigare har redogjort för. I nästa kapitel, diskussion, 
relaterar vi vårt analyserade material till bland annat Thomas Ziehes teorier. 
   Ur de artiklar vi har analyserat har vi plockat de delar där respektive artikelförfattare 
förhåller sig till ungdomar. Vi har valt att presentera materialet kronologiskt, för att få 
en naturlig följd i materialet. Ur denna kronologi har vi identifierat fyra epoker, var och 
en enskilt analyserad. Vi vill poängtera att det inte handlar om några totala brytningar – 
det är inte vattentäta skott mellan de olika epokerna. Det handlar istället om tendenser 
till förändringar som skönjs i vårt material. 88 
   Det är innehållet i vårt material som har fått styra analysens utseende. När vi har 
analyserat har vi utgått från respektive artikel och epok. Vi har genomgående placerat in 
vårt material under två av modellens övergripande rubriker: ungdomars identitet och 
relationer mellan ungdomar och bibliotek. Istället för att därefter kategoriskt dela in vårt 
stoff under vårt schemas fasta underrubriker, har vi försökt att vara lyhörda för 
materialet och anpassat oss därefter. I den fysiska presentationen har vi därmed valt att 
låta modellens underrubriker verka implicit. 
   Analysen är alltså indelad i fyra tidsepoker, med två rubriker under varje epok. Varje 
epok har av oss fått en benämning som beskriver dess sammanhållande drag. 
   Vår frågeställning om huruvida det är en eller flera diskurser som går att identifiera i 
vårt material, verkar på en annan nivå än övriga frågeställningar. Alla våra frågor 
fungerar som verktyg i vårt arbete med att analysera vår empiri. Frågan om en eller flera 
diskurser fungerar dock dessutom som en ram runt analysen.  
 

 
 
Figur 1. Analysmodell 
 
Del 1 i analysen är indelad från 1916 till 1949. Denna indelning har vi gjort då det 
fortfarande är relativt nytt med barn och ungdomsbibliotek. Barn och ungdomar ses 
snarast som en gemensam, istället för två åtskilda grupper. Det är alltså ingen markant 
skillnad mellan barn och ungdom som begrepp under denna tidsperiod, bägge tecknen 
används om ett stort åldersspann.  

                                                 
88 De tendenser som vi identifierat som så stora att vi ser en ny diskurs redogör vi för i vår diskussion, 
under stycke 6.3. 
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Analysdel 2 sträcker sig från 1951 till 1967. Under denna period är materialet mer 
inriktat mot det som vi definierar som ungdomar, med bland annat speciella avdelningar 
för dem. Här görs en större skillnad mellan barn och ungdomar än i del 1.  
   Del 3 är indelad från 1967 och sträcker sig fram till 1988. Under denna period ser vi 
att det i materialet talas mer om tonåringar än om ungdomar. Artiklarna från denna 
period visar stora ansträngningar att nå ickeanvändare – mycket verksamhet sker 
utanför bibliotekets väggar.  
   Analysdel 4 sträcker sig från 1995 fram till 2005. I materialet från denna period är 
brottet från barn tydligt. Ungdomar kallas här unga vuxna, och det syns få tendenser till 
att tussa ihop ungdomar och barn till en gemensam grupp. 
  
Kapitlet och analysen avslutas med en kort resumé av de fyra epokerna.  
 
För att förenkla läsningen av vår analys har vi valt att efter varje citat i analysen skriva 
ut ett nummer till den citerade artikeln inom parentes. Respektive nummer återfinns 
sedan med fullständig hänvisning till respektive artikel i bilagan till vår uppsats. Detta 
har vi gjort för att slippa skriva ut hela referensen i texten, och därmed göra läsningen 
av analysen smidigare.  
   Vi har i vår analys valt att ta med många citat, såväl korta och som långa. Citaten 
utgör basen i vårt empiriska material, och det är genom att använda oss av alla dessa 
olika citat som vi kan föra vår analys respektive diskussion.  
 

5.1   Del 1 – den fostrande diskursen. 1916-1949 

Vår tolkning av artiklarnas innehåll är att barn och ungdomar under denna tidsperiod ses 
som en sammansatt grupp. Även om åtskillnader ibland syns, är de ofta väldigt flytande 
– det är svårt att avgöra vilka åldrar det talas om. Åtskillnaderna görs dessutom alltid 
inom gruppen barn och ungdomar. Det är alltså aldrig tal om att en tydlig distinktion 
behövs, att ungdomar exempelvis borde tillhöra vuxengruppen, som förespråkas i 
senare diskurser. I artiklarna görs det ofta ingen skillnad alls mellan barn och ungdom.  
   I denna tidiga diskurs definieras ungdomar alltså ganska annorlunda mot i senare 
diskurser. Av den anledningen går det inte att helt att få grepp om verksamhet för det 
som vi, och senare diskurser, definierar som ungdomar. Det märks att begreppet 
ungdom ännu inte har fått någon tydlig definition. Tecknet ungdom samt tecknet barn 
används som synonymer – de beskriver här en enda stor åldersgrupp – inte två åtskilda. 
  

5.1.1 Ungdomars identitet 

Både tecknen barn och ungdom används om såväl tioåringar som sextonåringar. Det 
märks tydligt att tecknen ännu inte har någon fast definition. Den åldersgrupp vi 
definierar som ungdom beskrivs i denna diskurs med hjälp av ord som småpojke och 
barn. De åldrar som nämns visar att tecknen barn respektive ungdom inte har åtskilda 
betydelser. I materialet benämns barn som 13-16 år, i 10-14 årsåldern, som 12-16 år 
samt benämns ungdomar som 10-15-åringar. 
   I vissa sammanhang skiljs dock barn från ungdomar, exempelvis när de båda 
åldersgrupperna jämförs: parvelns vädjan till en äldre ”kan du inte hålla käften, så vi 
får vara kvar!” (6). 
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Ambivalensen i ungdomsbegreppet blir tydlig när det i samma artikel som det talas om 
ungdomar som stygga barn (6), även talas om ungdomar som herrar studenter och unga 
damer (6) och som äldre (6). 
   Även om barn och ungdomar ofta verkar ses som en grupp vid denna tid så ser vi 
redan här hur de på ett fåtal ställen benämns med ordval som på ett tydligare sätt 
antyder att det är den äldre halvan av den gemensamma gruppen barn och ungdom som 
omtalas: tonåringar (13) och yngre vuxna (14). Dessa exempel är dock inte utmärkande 
för diskursen och relativt sällsynta.  
 
I artiklarna från denna tidsperiod lägger skribenterna in värderingar när de talar om 
ungdomsgruppen i mycket högre grad än i de artiklar som publiceras under senare år. 
Detta speglas bland annat genom benämningar som snälla barn (6) och bokmalar (6). 
   Få fel hittas vid denna tid hos biblioteken. Istället omtalas ungdomarna ofta som 
problematiska. Negativa värderingar är lättare att hitta i materialet än positiva. Detta ger 
oss intrycket att det vid denna tidpunkt kunde talas om ungdomar på ett sätt som man 
inte i lika hög grad gör idag. Elementet ungdom knyts ihop med tecken som lättjefulla, 
vildar, stygga och bråkstakar. Ungdomar omtalas som mindre önskvärda element, 
efterkrigiska, som mera hårdarbetade och som tämligen blaserade. 
   Negativa uttalanden om ungdomar som grupp kan vara: Hade de ej lockats till 
biblioteken, hade de stannat på detta primitiva andliga utvecklingsstadium (3), 
(ungdomarna) gå omkring och genom samtal störa dem som kommit för att få läsa i fred 
(4), Man märker nog också samtidigt en viss förflackning hos den ”efterkrigiska 
ungdomen” (6) och Själva äro flickorna i pubertetsåldern nästan alltid mycket 
ensamma och ofta rätt olyckliga (17). 
 
De beteenden som uppskattas i artiklarna är inte sådana som vi i dagens samhälle 
förknippar med unga människor, såsom energiska och aktiva. Istället är det ett stilla, 
tyst och lugnt beteende som önskas. Vi får en känsla av att unga bör hålla sig i 
bakgrunden och inte störa eller väsnas alls om de ska omtalas väl i artiklarna. 
Egenskaper som uppskattas i denna diskurs är ett stillsamt beteende och begåvning. När 
unga människor beskrivs i positiva ordalag omtalas de som läsvurmiga, snälla barn, 
tåliga skaror och som små sanna bokvänner, som slukar allt. 
 
I följande citat blir det tydligt vilka ungdomar det är som uppskattas i biblioteket: 
 
I varje samhälle finnes några brådmoget utvecklade ungdomar med ovanlig begåvning, 
som äro lika vuxna att taga itu med litteraturens mästerverk vid 10 års ålder som 
genomsnittsmänniskan vid 20 och som uppskatta dem mera. Från denna kategori 
komma de hjärnor, som skola regera världen och som göra rasen det största gagnet 
(13). 
   
I motsättning till dessa åsikter om unga människor som välartade och i det närmaste 
som vuxna hittar vi oväntat en önskan om att de ska vara mer barnsliga: 
 
Det är möjligt att flertalet av våra svenska barn ha för litet fantasi och äro för lillgamla 
och kritiska för att tilltalas av dessa eller andra liknande enkla lekar. De amerikanska 
barnen förefalla mycket mera barnsliga och mera entusiastiska för hobbies (14). 
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Biblioteket som en fostrande institution visar sig ibland på ett mer påtagligt sätt. I 
nedanstående citat är ett fostrande synsätt tydligt. Biblioteket tar sig an uppgiften att 
fostra ungdomarna till vad de anser vara ett föredömligt beteende:  
 
Man vann härmed att de, som endast skola hämta böcker för hemlån, ej bli sittande 
kvar eller gå omkring och genom samtal störa dem som kommit för att få läsa i fred. 
Dessutom är det mycket lättare att bibringa läsesalspubliken en smula s.k. 
läsrumskultur; att iakttaga om barnen verkligen läsa eller bara titta på stycken (4). 
 
Tyvärr samlades då därför en del mindre önskvärda element, som alltför tydligt visade, 
att de kommit till biblioteket för att ”skoja”, och med vilka de tjänstgörande – idel 
svaga kvinnor – ofta hade animerade uppträdanden (6). 
 
… att det offentliga biblioteket ej endast är en plats för tillfredsställande av den läsande 
publikens önskningar, utan också, och i särskilt hög grad, en institution för uppfostran, 
vilken skall skapa önskningar, där de ej existera, då bör biblioteket laga att dess 
inflytande kommer de unga till godo så tidigt som möjligt (13). 
 
Man vill helst försöka intressera bråkstakarna för någon bok, som passar för dem, 
utnyttja deras verksamhetslust genom att låta dem hjälpa till eller på annat sätt få in 
dem på mera positiva uppgifter än att ställa till bråk (17). 
 
Det är i artiklarna relativt glest mellan positiva uttalanden om unga människor – de 
positiva yttrandena är i minoritet. I följande citat får vi dock känslan av att unga får vara 
unga, och är omtyckta av bibliotekarierna som de är. Detta är alltså inte utmärkande för 
diskursen.  
 
… de tjänstgörande känna, att det varit en god växelverkan, att det under dagens 
gärning, även om den varit påfrestande, strömmat emot dem något av den friskhet, som 
endast arbete med barn och ungdom förmår ge (6). 
 
I den fostrande diskursen kan följande ekvivalenskedja byggas utifrån elementet 
ungdomar. 
 
- snälla 
- stillsamma 
- begåvade 
- läsvurmiga 
- tåliga 
- sanna bokvännerna 
- friskhet 
- vildar 
- stygga 
- mindre önskvärda 
- bråkstakar 
- hårdarbetade 
- blaserade 
- lättjefulla 
- efterkrigiska 
- förflackning 
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- ensamma 
- olyckliga 
 

5.1.2 Relationer mellan ungdomar och bibliotek 

Under denna första epok märks i artiklarna att användarundervisning vid denna tid var 
något nytt för svensk biblioteksverksamhet. Därför ansågs det vara intressant och 
relevant att ta upp till diskussion i artiklarna. Det är bara i denna diskurs som sådan 
undervisning uppmärksammas – i senare diskurser har den eventuellt kommit att bli mer 
eller mindre självklar då den inte omtalas längre.  
 
Det första försöket med biblioteksundervisning i Malmö barnbibliotek slog väl ut. Alla 
barn från 13 –16 år hade rätt att anmäla sig. Härigenom kom det barn av mycket olika 
utvecklingsgrad och kunskaper. Första lektionen fingo de höra lite om bibliotek i 
allmänhet samt böckers beskaffenhet och vård och slutligen öva sig i alfabetisering (…) 
Nästa lektion genomgicks i klassifikationssystemets huvudgrupper och hela systemet f.ö. 
sådant det tillämpas i barnbiblioteket. Sedan fingo de öva sig i att taga fram och sätta 
upp böckerna i hyllorna och försöka placera föreslagna osignerade böcker i 
ämnesgrupper. Tredje lektionen gällde katalogerna och fjärde referensböckerna. Sista 
gången fingo de även frågor på kort att skriftligen besvara med tillhjälp av de 
genomgångna böckerna (4). 
 
Barnbiblioteket har under de sista åren gjort ett blygsamt försök att följa det 
amerikanska och danska rationella exemplet att medelst små kurser i ”böckers bruk” 
för barn i 10-14 årsåldern söka lära dem slå raskt och målmedvetet i diverse 
uppslagsverk (6). 
 
Verksamhet utanför det ordinarie arbetet med bokförmedling är under denna epok inte 
alls lika vanligt förekommande som under senare diskurser. Tendenser till 
biblioteksaktiviteter såsom tävlingar och föredrag kan dock skönjas i detta material; i 
nästkommande epok har sådan verksamhet fått en betydligt starkare position i 
diskursen. Här följer ett par av de tidiga exempel vi funnit: 
  
(Om pristävlingar) – Utom att de föra till intresse för en del böcker, som vi vilja visa 
fram, bidraga de, som jag i en tidigare uppsats i denna tidskrift velat visa, till att öka 
det förtroende och den trevliga stämning mellan personal och låntagare, som är till 
glädje och nytta för båda parter (12). 
 
Dessutom ha vi begränsat tillträdet till föredragen om frimärken, idrott, modell- och 
segelflyg, film, fotografering, ungdomsteater m.m. till uteslutande ungdomar mellan 10 
–15 år (16). 
 
Till elementet ungdomsverksamhet associeras i den fostrande diskursen följande 
ekvivalenskedja. De aktiviteter som förespråkas visar vilken syn på ungdomars identitet 
som råder under denna diskurs. Eftersom kringaktiviteter inte var så vanligt 
förekommande under den fostrande diskursen är kedjan inte särskilt lång: 
  
- biblioteksundervisning 
- föredrag 
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- pristävlingar 
 
Det finns i artiklarna tydliga uppfattningar om biblioteken som en institution med en 
fostrande roll i förmedlingen av litteratur och i synen på ungdomars eget val av 
litteratur. I artiklarna nämns ofta vilken slags litteratur unga människor bör läsa, liksom 
vad de inte bör läsa. 
   Dessa tankar, tillsammans med ovanstående redogörelse för fostrande attityder till 
ungdomar, förekommer i så hög grad att de fått ge namn åt hela diskursen. Här följer ett 
urval av de citat vi funnit som behandlar förmedling av litteratur eller synvinklar på 
ungdomarnas eget val av litteratur:  
 
För närvarande träffar man ganska ofta unga arbetare, sexton – á sjuttonåringar, som 
endast fråga efter Barnbiblioteket Saga eller indianböcker. Talar man då med dem och 
försöker fresta dem att läsa något annat, som kunde vara mer passande för deras ålder, 
säga de oftast, att de ej ha läst något, sedan de slutade skolan, och nu finna de de där 
böckerna så roliga. Hade de ej lockats till biblioteken, hade de stannat på detta 
primitiva andliga utvecklingsstadium, och det är väl ett nog så dåligt resultat efter den 
dyrbara underbyggnad staten kostat på dem  (3). 
 
För endast ett par veckor sedan hade bibliotekets springpojke glömt kvar Jagad över 
Atlanten eller Nick Carter efter smugglare. Boken hade han lånat av en kamrat. Som 
pojken är pigg och begåvad och relativt nyanställd hos oss, får man hoppas att hans 
smak snart skall förändras till det bättre (4). 
 
De små sanna bokvännerna, som sluka allt, äro sig väl lika i alla tider, oberoende av 
tidsströmningarna, men som allmänt intryck kan nog sägas, att de nu uppväxande tack 
vare bio och radio få i sig allt så lätt och lekande och vid unga år bli så tämligen 
blaserade, att endast det, som är mycket lätt tillagat eller starkt pepprat med 
sensationer, gillas (6). 
 
Om vi nu bortse ifrån de tilltagsna unga individer, som tjuvlåna på sina äldre 
anförvanters kort och återgå till det stora flertalet, så äro de, bildlikt talat, nära att 
drunkna, när de släppas lösa i det stora utlånet. I många fall komma de upp till 
vattenytan igen i sällskap med någon bok, som är allt utom lämplig för deras 
utvecklingsgrad (13). 
 
I ovanstående citat speglas på ett tydligt sätt den fostrande synen på ungdomars val av 
litteratur. Följande citat antyder däremot en diskursiv kamp, då det känns mer modernt 
avseende tanken att den moraliserande litteraturen inte anses kvalitativ. Sådana åsikter 
förekommer i stor omfattning senare, framför allt under 1960-talet, som tillhör den 
nymodiga diskursen: 
 
Den innehåller både nöjes- och kunskapsgivande litteratur och är berömvärt fri från 
den söta, moraliserande översättningslitteraturen, som gjorde sig bred i andra äldre 
förteckningar över böcker för barn och ungdom (2). 
 
Ambivalensen angående ungdomsbegreppet blir återigen tydlig i artiklar som enligt 
rubrikerna ska handla om ungdomsbibliotek. I beskrivningarna av dessa bibliotek 
förekommer hela tiden tecken som förknippas med barn snarare än med det vi definierar 
som ungdomar: 
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Hyllan över den stora öppna spisen är fullsatt med lustiga och karakteristiska små 
leksaker från hela jordklotet, och ovanför hänga indianpiskor och andra större föremål, 
som kunna glädja ett pojkhjärta och sätta fantasien i rörelse (7). 
 
Det var som att komma in i en idealiskt ordnad lekstuga, ingenting påminner om 
institution; det är en starkt personlig prägel över det hela. Att barnen trivas i ett dylikt 
bibliotek förvånar ingen (7). 
 
Fenomenet (barn-) och ungdomsbibliotek är vid denna tid nytt. Det finns i artiklar från 
denna period inte alls lika mycket kritik mot bibliotekens ungdomsverksamhet som 
under senare diskurser. Ofta handlar det om rena beskrivningar, utan ställningstaganden 
från artikelförfattarna. I beskrivningen av holländska ungdomsbibliotek upplever vi i 
textens ton en mycket positiv inställning till de bibliotek som beskrivs. I en annan 
artikel glorifieras Stockholms barn- och ungdomsbibliotek på ett sätt som inte syns 
någon annanstans i materialet: 
 
(…) detta för barn och ungdom sannskyldiga paradis (6). 
 
(…) vilken välsignelse biblioteket dessa år var för tusentals ”snälla” barn, för vilka 
läsesalens ljusa, varma atmosfär med alla böckerna var det enda, som för en stund 
förmådde dem att glömma hungern, kölden och mörkret där hemma samt rädda dem 
från att driva på gatorna (6). 
 
Det är alltså vid denna tidsperiod svårt att i artiklarna hitta kritik mot barn- och 
ungdomsavdelningarna. Här följer dock ett exempel: 
 
Ofta går det nämligen så, att brådmogna barn eller bortskämda sådana i tolv-
femtonårsåldern, som känna sig så vuxna, att det är under deras värdighet att visa sig i 
barnavdelningen, övertala sina svaga eller tanklösa föräldrar att få använda deras 
lånekort. Somliga berätta frankt, att de övertalat far eller mor att skriva in sig för deras 
skull (…). Ett dylikt sakernas tillstånd kan ej betecknas med annat epitet än skadligt, 
och man frågar sig ovillkorligen, vartill tjänar våra ungdomsavdelningar, om den 
åldersgrupp de avse ej använda dem (13). 
 
En motsättning i denna diskurs, som präglas av en syn på barn och ungdomar som en 
gemensam grupp är följande två citat. I det ena citatet framkommer tankar om att 
ungdomar ska få låna sina böcker på vuxen- istället för på barnavdelningen. Det andra 
citatet antyder ett behov av särskilda ungdomsavdelningar, skilda från 
barnavdelningarna. Liknande tankar får inte fäste förrän långt senare: 
 
Ett annat önskemål är, att skolans högre klasser finge hemlån ur det allmänna 
biblioteket, dels emedan de böra vänja sig att hitta dit, dels emedan de behöva en större 
boksamling att välja ur. Är åldersgränsen för hög, händer det, att läshungriga barn 
skaffa sig böcker på äldre familjemedlemmars lånekort, men denna omväg är inte 
alldeles korrekt. I stället bör ungdomen erhålla boklånen som något fullt lagligt och 
naturligt (2). 
 
Om nu en pojke överföres för tidigt till de vuxnas avdelning blir han rådvill i mängden 
av böcker. Om han däremot stannar i barnavdelningen till 17 års ålder, kommer han att 
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se ned på denna , som han måste dela med de yngre barnen. Följden blir att han icke 
går dit vidare. Att en mellanavdelning måste finnas tycks vara det resultat vartill man 
kommit i U.S.A., frågan är bara huruvida den skall bestå av en avdelning i de vuxnas 
utlån med en specialist som rådgivare – som i Baltimore – eller ett självständigt annex 
till barnavdelningen som i Cleveland och Rochester m.fl. orter (14). 
 
Synen på bibliotekets roll som en fostrande institution i samhället återkommer hela 
tiden. I följande två citat syns storvulna tankar om bibliotekets roll som skapare av goda 
samhällsmedborgare: 
 
 Barnbibliotekens yttersta mål är att av barnen skapa en intelligent, boksynt och 
självständigt läsande allmänhet (3). 
 
Veckans program är att hos ungdomen väcka och öka intresset för god läsning, lära den 
förstå böckernas betydelse inte blott som förströelse utan även som förmedlare av 
kunskap och vetande och därigenom som följeslagare genom livet – nyttan av ett om 
aldrig så litet eget bibliotek (11). 
 
Fostrande tankar föreligger även artiklarna angående inredning av ungdomsavdelningar 
i biblioteken. Något som utmärker denna diskurs är åsikter om att lokalerna för 
ungdomar bör utformas för att fostra goda biblioteksanvändare, snarare än att, som i 
senare diskurser, vara en plats för avkoppling och nöjen. Ungdomsavdelningen ska 
alltså vara ett rum där böcker läses och koncentration råder, istället för att, som under 
kommande epoker, göra biblioteket så ungdomligt och trivsamt som möjligt. 
 
Man har i det hela sökt ge ett intryck av trevnad och ordning, som säkert i icke ringa 
grad bidrager till de goda disciplinförhållandena. Om de solida möblerna voro dyra att 
anskaffa, har detta fullt uppvägts av deras hållbarhet. Dessutom inge dessa dina möbler 
en viss respekt, och ingen som helst åverkan på dem har förekommit  (1). 
 
… ett fast, praktiskt inrett skrivbord på en drygt 30 cm hög sockel, utgörande 
arbetsplats för den tjänstgörande. Härifrån har man en förträfflig utsikt över allt som 
försiggår i rummet, varför många tillfällen till odygd i all obemärkthet ej bestås det 
unga Rotterdam (7). 
 
Det nyaste i England är att även här vara utan bord, emedan man konstaterat, att barn 
älskar att sitta uppkrupna i en god stol när de läsa och alltså ej ha behov av bord. 
Härmed strävar man även efter att få interiören så olik skolrummet som möjligt. En 
sådan radikal omstörtning av vår inredning är kanske ändå ingenting att 
rekommendera (13). 
 
Vi avslutar genomgången av denna första epok med en banbrytande tanke om hur 
biblioteket bör närma sig ungdomar som användargrupp. Detta citat kan ses som en 
antagonism i relation till övriga citat i denna diskurs, då det här talas om att förstå 
ungdomar på ett helt annat sätt än i diskursens övriga artiklar. Mycket oväntat syns i 
detta tidiga material tankar om att man för att förstå ungdomar måste förstå den kultur 
de lever i. På grund av detta skulle citatet snarare passa in under 1900-talets sista 
decennier, om vi ser till det övriga materialet. 
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Vi behövde alltså vara grundligt hemmastadda i barnpsykologi, men det beklagliga är, 
att så gott som alla böcker i ämnet behandla koltåldern och ej tonåringarna, som skaffa 
oss våra problem (13). 
 

5.2  Del 2 – den nymodiga diskursen. 1951-1967 

I den nymodiga diskursen ses barn och ungdomar inte som en sammansatt grupp i lika 
hög grad som i den fostrande diskursen. Likhetstecknet mellan ungdomar och barn 
bleknar, men försvinner inte helt. 
   Skillnaden mellan barn och ungdomar är alltså tydligare i denna diskurs, fortfarande 
förekommer dock sammankopplanden dem emellan. För oss har det i denna diskurs 
varit lättare att urskilja vilken åldersgrupp det är artikelförfattarna talar om. På så sätt 
blir det lättare att skilja verksamhet riktad mot ungdomar från den riktad mot barn. 
 

5.2.1 Ungdomars identitet 

Under denna epok, till skillnad från den förra, används sällan tecknet barn när det 
egentligen är ungdomar som omtalas. Vi har dock hittat ett par exempel: barn (24), 
(25), ungar (25), stora barnen (35). Dessa är alltså inte utmärkande för diskursen i 
övrigt. Vi väljer ändå att ta med dem för att på så sätt belysa att åtskillnaden ännu inte är 
definitiv. 
 
Det är en radikal skillnad från föregående diskurs i valet av tecken som beskriver 
åldersgruppen. Vi får en känsla av att olika begrepp för ungdomar under denna tid är 
mycket populära att använda. Detta då vi i artiklarna ständigt hittar olika tecken som 
beskriver den åldersgrupp vi undersöker. I den här diskursen har förrådet av tecken för 
ungdomar utökats betydligt. Detta stämmer dessutom in på vår benämning av denna 
diskurs som den nymodiga. Istället för tecknet ungdom används tecken som tonåringar, 
tonårsungdom, tonårsålder och tonårsgrupp, ungdomsklientel och unga män. 
 
Något som också är nytt för den nymodiga diskursen är att använda andra tecken för 
ungdomar som poängterar deras kulturella tillhörighet – deras stil, samt deras plats i 
samhället: liten sammanbitet strong, typisk söderkis (18), knuttar (28), spättor (28) och 
Alla dessa jeansklädda ungdomar, dessa blekskära läppar, dessa långlockiga unga 
män, denna rökande, läskhalsande hord: en enastående snäll och from åhörarskara 
(36). 
 
Tecknet musik relateras i denna diskurs ofta till tecknet ungdomar: rockfantaster (32), 
jazzvänner (33). Vi ser många exempel genom diskursen där ungdomar och 
ungdomsverksamhet förknippas och sätts ihop med musik Detta är något som vi anser 
vara mycket typiskt för denna period. Det verkar inte finnas några tvivel om att ta in 
något så nytt som populärmusiken och som utgör en stor del av ungdomarnas nya 
intresseområden, på biblioteket, för att förnya verksamheten: danstillställningar (26), 
spisarparties (26), Jazz (28), Calypso (28) och Elvis Presley-skivor (29). 
 
Fler exempel på hur musiken tog sig in på biblioteken syns i nedanstående två citat: 
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Ett fåtal försökte höra på, men de flesta pratade och stimmade så att man fick lära sig, 
att ingenting kan hålla ett par hundra ungdomar lyssnande så som Elvis Presley – eller 
en kraftig bibliotekariestämma (28). 
 
… tonåringar, som hängde, klängde, rökte och rös av välbehag när popbandet ”Sooner 
or later” spelade i Gävle stadsbiblioteks utlåningssal (36). 
 
Andra fritidsintressen som i denna diskurs förknippas med ungdomar är exempelvis 
motorcyklar och film. 
 
I föregående diskurs syntes en tydlig övervikt åt negativa beskrivningar av ungdomar. I 
denna diskurs är tendensen en annan. Här råder istället nära nog jämvikt mellan de 
positiva och de negativa beskrivningarna. Några av de positiva benämningarna är: 
framtidens medborgare (28), energiska (32) och entusiaster (33). Den förstnämnda är 
utmärkande för diskursen då den visar på en framtidstro och en tilltro till ungdomen.  
 
I några av artiklarna under denna epok skönjs en diskursiv kamp, där ungdomar sägs 
vara stillsamma och artiga och inte alls skräniga och stojiga som några av de negativa 
citaten nedan antyder. Följande citat visar en inställning till ungdomar som välartade 
och inte alls stökiga: 
 
När de kommit på god fot med personalen vill de också gärna efter bästa förmåga 
hjälpa till med både det ena och andra göromålet och många är de barnbibliotekarier, 
som i sin dagliga verksamhet haft god nytta av dessa frivilliga assistenter i 
utlåningsarbetet (21). 
 
Publiken bestod ingalunda av någon odisciplinerad och skränig hop. Tvärtom var det 
en samling sympatiska och stillsamma, artiga och allvarsamma ungdomar (33). 
 
I motsättning till nyss återgivna citat står alltså följande negativa beskrivningar av 
ungdomar, som till stor del beskriver ett helt motsatt beteende än det ovan citerade. 
Elementet ungdomar knyts ihop med element som stim, prat, högre röstläge och större 
livlighet. De kallas för den allra svåraste sorten och en åsikt om att de som läser 
barnböcker vid 14 års ålder nog får betraktas som sent utvecklade syns också i vårt 
material. 
 
Fler negativa beskrivningar av ungdomar syns bland annat i nedanstående två citat: 
 
nog var man medveten om tonårsungdomens existens, men, mest i form av ett 
oroselement, som allt som oftast ställde till oreda i den lugna vardagsrutinen och fräckt 
trotsade anslagen om förbud att bryta läsesalarnas helgd (26). 
 
Att börja med att söka infånga den allra svåraste sorten, den som brukar betecknas som 
knuttar och spättor, synes mera heroiskt än klokt. Man kan varmt önska framgång åt 
alla ansträngningar att få den typen att ägna sig åt vettiga sysselsättningar men ändå 
tycka, att det ligger närmare tillhands att först inrikta sig på ett mindre hårdarbetat 
material och där söka vinna ett växande antal för en läsning, som det är något bevänt 
med (27). 
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Dessa negativa beskrivningar av ungdomar som användargrupp går emot de övre 
positiva beskrivningarna av ungdomar som artiga och stillsamma men ändå glada och 
energiska. I föregående diskurs, den fostrande diskursen, är det tydligt att ett stillsamt 
och väluppfostrat beteende är vad som uppskattas. I denna diskurs är åsikterna mer 
delade. Vi finner som sagt en antagonism i diskursen som handlar om huruvida 
ungdomars uppsluppna och entusiastiska beteende ses som något negativt eller positivt. 
Fortfarande finns dock den syn kvar som uppskattar när unga människor inte hörs eller 
syns för mycket. 
 
Vare sig ungdomens beteende ses som något positivt eller negativt framkommer åsikter 
om att ungdomar är en svår användargrupp för biblioteket att nå ut till: 
 
Vi har här en mellangrupp, som å ena sidan vuxit ur den speciella barnlitteraturen och 
å andra sidan många gånger känner sig villrådig inför de vuxnas litteratur, bl.a. av den 
enkla anledningen, att mångfalden av böcker och boktitlar verkar skrämmande 
oöverskådlig (26). 
 
I den nymodiga diskursen associeras följande ekvivalenskedja till elementet ungdomar: 
 
- snäll och from 
- entusiaster 
- energiska 
- framtidens medborgare 
- sympatiska 
- stillsamma 
- artiga 
- allvarsamma 
- aktiva 
- rockfantaster 
- jazzvänner 
- den allra svåraste sorten 
- hårdarbetade 
- högre röstläge 
- större livlighet 
- oroselement 
- ställde till oreda 
- fräckt trotsade 
- stim 
- prat 
- sent utvecklade 
 
Vi finner det intressant att ställa elementen i denna kedja mot varandra, eftersom flera 
av tecknen har liknande betydelser. Beroende på de attityder till ungdomar som 
framkommer i artiklarna får de tecken som beskriver unga människor en positiv eller 
negativ klang, fast de egentligen kan betyda samma sak. Jämför till exempel energiska 
(här positivt) och större livlighet (här negativt), entusiaster (här positivt) och 
oroselement (här negativt). 
   Detta är en motsättning i diskursen, ett mellanläge innan ungdomar i senare diskurser 
visserligen fortfarande omtalas i negativa ordalag, men där deras beteende är accepterat 
på ett helt annat sätt än i den fostrande diskursen.  
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5.2.2 Relationer mellan ungdomar och bibliotek 

Här framkommer tankar som i hög grad kan anses vara nya, och som följaktligen inte 
förekom i föregående epok. Det handlar om tendenser, som genom kommande diskurser 
blir alltmer framträdande, till en syn där biblioteket ska anpassa sig efter ungdomarna 
istället för att, som förut, ungdomarna fick anpassa sig efter biblioteket. Detta visas 
genom citat som: Alla tonåringar ska på ett eller annat sätt själva få uppleva att 
biblioteket är tonårsvänligt (38). 
 
I denna diskurs visar sig många tankar om att ta in musiken och ungdomars 
fritidsintressen till biblioteken, för att på så sätt intressera ungdomarna för bibliotekens 
verksamhet och locka dem dit. Dessa åsikter speglas genom citat som: Skämtlekar och 
Elvis Presleyskivor kan vara ett sätt att få kontakt med ungdomar (29), Jazzen är 
framför allt ungdomens musik och kunde kanske vara ett effektivt lockbete (33) och 
Denna första kväll berättade jag kortfattat om jazzens utveckling och spelade 
grammofonskivor med några av de främsta jazzmusikerna genom tiderna (33). 
 
Under denna diskurs har biblioteken mycket programverksamhet och olika 
biblioteksklubbar för ungdomar. Mycket av denna verksamhet utgår från ungdomarnas 
egna intresseområden. 
   Det tycks under denna epok inte existera någon som helst rädsla för att ta in ny teknik 
i bibliotekslokalerna. Både musik i form av bland annat dans och konserter, liksom TV 
på biblioteket omtalas i goda ordalag i de artiklar vi tagit del av. Vi tycker oss ana en 
syn på biblioteket som något häftigt, som något som ska vara mer än ett traditionellt 
bibliotek. Denna positiva syn på den nya teknik och de nya medier, som utan minsta 
tvekan tycks tas upp av biblioteken, har fått ge namn åt diskursen som den nymodiga. 
   Detta illustreras genom citat som: 
 
Klubbverksamheten florerar bland ungdomen och på Malmö stadsbibliotek har vi sökt 
följa med vår tid och har både jazzklubbar, högläsningsklubbar, teaterklubbar och 
brevklubbar (32). 
 
Tittaråldern håller sig troligen omkring 10 år, medan programmen vänder sig till 
tonåringar! (…) Tonåringarna som fanns i lokalen verkade i det närmaste 
ointresserade. (…)  Det går bättre att på kvällstid samla en grupp ungdomar kring ett 
speciellt (TV-)program och i anslutning till detta ordna en diskussion med någon 
inbjuden gäst (34). 
 
Följande fyra citat är hämtade ur en artikel som beskriver vilken verksamhet som 
ordnades för ungdomar under temadagen Ungdomens bokdagar 1956. Vi finner här en 
minst sagt brokig blandning av traditionellt biblioteksarbete och aktiviteter som ligger 
långt ifrån sådant som tidigare har funnits på biblioteken. Sagostunder blandas med 
sjungande ungdomar och klassiska böcker transformeras till teater. Filmvisningar (av 
bland annat naturfilm), kasperteater och ännu fler barnkörer är också ingredienser i 
dessa Ungdomens bokdagar. I sanning nymodigt, tycker vi!  
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en ungdomsafton, inledd av en liten kabaré med sjungande ungdomar. Så läste en 
skådespelare från Stadsteatern ett avsnitt ur Huckleberry Finn, och till slut visades en 
naturfilm (24). 
 
För de äldre gavs, förutom de ovan nämnda teaterföreställningarna och den litterära 
aftonen, på Limhamnsfilialen en bokorientering med balloptikonillustrationer, och på 
Huvudbiblioteket visades Zetterströms Två år i varje klass på bildband med 
grammofoninspelning (24). 
 
För ett ungdomligt auditorium som till sista plats fyllde aulan, läste Lennart Hellsing ur 
Den flygande trumman och interfolierades av en barnkör som sjöng hans visor (24). 
 
Då ges kasperföreställningar och filmförevisningar (med anslutande bokutställning), 
och sagostunderna görs lite extra festliga med vissång av någon liten barnkör och med 
bildband, välvilligt utlånade från Bonniers och Rabén & Sjögrens (24). 
 
I det sista citatet här ovan syns en plötslig tillbakagång till föregående diskurs, eftersom 
tanken om barn och ungdomar som en gemensam användargrupp återkommer. Detta är 
dock inget som är utmärkande för den nymodiga diskursen men väl värt att nämna. Med 
detta citat kan vi se att det fortfarande inte finns en helt genomgående syn på ungdomar 
som en egen användargrupp skild från barn utan att det då och då återkommer åsikter 
om dem som en gemensam grupp. 
 
Det skrivs även om den positiva effekten av att ta in ungdomarnas intressen på 
biblioteket och hur det kan leda till att få ungdomarna intresserade av bibliotekens 
verksamhet: 
 
Att jazzaftnarna har ökat tillströmningen av unga låntagare har inte kunnat bevisas i 
kalla siffror. Däremot har tonåringarna blivit medvetna om att biblioteket inte är 
likgiltigt för deras önskemål … På så sätt har vi kunnat uppehålla de ungas intresse, 
många har knutits fastare till vår institution (33). 
 
Det finns givetvis åsikter som inte går samman med den nymodiga diskursen, de syns i 
reaktioner mot den. Ett exempel är en syn på biblioteket som en institution som inte bör 
ägna sig åt att tillgodose ungdomarnas fritidsintressen utan istället bör hålla sig strikt till 
sin ordinarie verksamhet. Detta är en syn som återkommer långt senare, i unga vuxna-
diskursen. 
 
Å andra sidan skall man nog hålla styvt på att det är en biblioteksverksamhet det rör sig 
om och inte göra om biblioteket eller delar därav till en allmän klubblokal för 
skinnknuttar och spättor, där boken smugglas in bland danstillställningar och 
spisarparties (26). 
 
En lite mjukare inställning har följande citat, där programverksamhet ses som något 
positivt, men där det ändå poängteras att böckerna inte får glömmas bort: 
 
Böckerna är det centrala på ett bibliotek och till dem bör varje sammankomst på 
biblioteket anknyta (33). 
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Det finns även åsikter inom diskursen som gör sig gällande angående själva 
ungdomsavdelningens vara eller icke vara. Här återfinns ytterligare en motstridighet 
inom diskursen. Enligt denna, för diskursen antagonistiska, syn är utformandet av 
ungdomsavdelningar inte någon lämplig metod för att få ungdomar till biblioteken. 
 
Då jag menar, att ungdomen under tonåren bör vänja sig vid att läsa sådan litteratur, 
som ej är särskilt tillrättalagd för åldern, måste jag finna särskilda 
ungdomsavdelningar pedagogiskt tvivelaktiga och förmodligen föga lockande för 
ungdomarna själva (27). 
 
I denna diskurs hittar vi för sin tid moderna tankar om alternativa uppdelningar av 
bibliotekets avdelningar. I följande citat frångås den traditionella tanken om en strikt 
barn- och ungdomsavdelning och en strikt vuxenavdelning:  
 
Likaväl som barn genast lättar upp kyrkstämningen i ett bibliotek för vuxna, likaväl 
kanske några vuxna låntagare på barnavdelningen skulle kunna få bort en del av 
exercerandet där med nytvättade händer, högst två djurböcker och allt vad där kan 
hittas på (19). 
 
Ovanstående citat kan även ses i relation till den föregående fostrande diskursen med 
sina krav på användare av barn- och ungdomsavdelningarna, enligt vilka ungdomarna 
ska vara väluppfostrade och kontrollerade av bibliotekspersonalen. Citatet här ovan 
antyder nya synsätt på bibliotekens verksamhet, och kritik riktas mot den föregående 
diskursen.  
 
I nästkommande diskurs är uppsökande verksamhet den sammanhållande ramen. Redan 
under denna epok syns dock några tidiga tankar om detta fenomen. I artiklarna 
framkommer det inte om detta bara är förslag, eller om det vid denna tid faktiskt 
förekom någon uppsökande verksamhet i realiteten. 
 
Ett samarbete mellan biblioteket och yrkesskolan kan bli inkörsporten till biblioteket för 
många ungdomar, som vi tidigare inte nått men som i yrkesskolan nått en allmän 
mognad, som gör dem lättare att intressera för bibliotekets verksamhet  (26). 
 
(…) antingen göra biblioteken tonårsvänliga, vilket innebär en ungdomsintresserad 
bibliotekarie, lämpliga tonårsböcker och trevliga samlingslokaler under bibliotekets 
auspicier, eller att biblioteken söker upp tonåringarna i deras olika miljöer, t. ex. i olika 
slag av föreningar, ungdomsgårdar etc (35). 
 
Detta är alltså den nymodiga diskursen. Senare skulle moralpaniken rasa över 
videofilmer och annan masskultur. Vid denna tid tycks dock den nya tekniken och de 
nya medierna enbart ses som något positivt, åtminstone i de artiklar vi har tagit del av. 
Om den nya tekniken hade någon dålig inverkan på de unga användarna eller inte 
framkommer inte i artiklarna. Följande citat antyder snarare att ungdomarna faktiskt 
inte påverkades av TV överhuvudtaget: 
  
Åtta gånger visades ”Vi och vårt” (TV-program för ungdomar) i biblioteket och de mest 
trogna åskådarna var småbarnen. Tonåringarna som fanns i lokalen verkade i det 
närmaste ointresserade (34). 
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Till elementet ungdomsverksamhet associeras i den nymodiga diskur sen följande 
ekvivalenskedja. De aktiviteter som förespråkas visar vilken syn på ungdomars identitet 
som råder under denna diskurs. 
 
- musik 
- ungdomarnas egna fritidsintressen 
- programverksamhet 
- biblioteksklubbar 
- dans 
- konserter 
- kabaré 
- teaterföreställningar 
- film-/TV-visningar 
 
Den nymodiga diskursen går att dela i två block. Motsättningen ligger i vilken 
skönlitteratur som bör erbjudas de unga användarna – ungdomslitteratur eller böcker 
skrivna för en vuxen målgrupp. I artiklarna framkommer problem med att erbjuda ett 
för unga bra och relevant bestånd av skönlitteratur: Svårigheten att välja böcker för 
tonåringar gäller framför allt skönlitteraturen (27). 
 
Böcker skrivna särskilt för ungdomar är något som efterfrågas under denna diskurs: 
 
Vi vill i boken se en motvikt mot allt i vår tid, som verkar fördummande och 
demoraliserande på barnen. Se på den stora bokproduktion, som vräks ut i massor. Det 
kryllar av den! Vi kan se den i kiosker, i vanliga affärer! Denna produktion har en stor 
tyngd genom sin enorma massverkan. Tänk på alla billiga filmer, all förljugen 
veckopress, alla mer eller mindre roliga radio-serier och tänk på de vanliga serierna, 
som vi vet att det säljs av för tusentals kronor varje vecka! Allt detta når fram till 
barnen, pockar på deras uppmärksamhet! Vi vill då i boken med alla dess goda 
egenskaper, som jag ovan försökt sammanfatta, se något, som skall påverka barnens 
moral, barnens sätt att se på sina problem och hjälpa dem i deras trevande försök att 
uppleva omvärlden, komma i kontakt med verkligheten (25). 
 
Tonårsgruppens stora heterogenitet med starka fluktuationer i mogenhetsgrad har 
också varit ett besvärande hinder i bibliotekens strävan att skaffa fram för 
åldersgruppen lämplig litteratur (…) Men även med en generösare inställning till den 
tidigare mogna ungdomen, som ger den tillträde till de vuxnas bibliotek, kommer det 
alltid att finnas ett flertal ungdomar, som behöver tillgång till ett bokbestånd, speciellt 
tillrättalagt för deras del (26). 
 
… på inget vis sätter likhetstecken mellan å ena sidan att vara ”färdig” med 
barnavdelningens böcker och å den andra att vara parat för det vuxna bokbeståndet. 
(…) en ”egen” litteratur för den vanskliga mellangruppen saknas (35). 
 
När vi läser artiklarna förstår vi att författare och förlag måste ha lyssnat på ovanstående 
efterfrågan och att ungdomsböcker började ges ut i högre grad. Det verkar dock inte ha 
löst problemen med att hitta lämplig litteratur för ungdomar. I artiklarna framkommer 
nu istället kritik mot ungdomsboken. Ett exempel är följande citat: 
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De (ungdomsböckerna) styrs ut för ungdom i 15-17-årsåldern men blir lästa av 12-13-
åringar. Kanske skulle de nå fler om de inte alls hade inriktats på en bestämd ålder 
(37). 
 
Ur kritiken mot ungdomsboken och i väntan på att litteratur riktad till unga ska bli 
bättre, växer åsikter om att erbjuda hela eller valda delar av det bestånd som egentligen 
riktar sig till de vuxna användarna. Detta är en tendens som sedan kommer att växa sig 
allt starkare genom efterföljande diskurser. 
 
Böcker som anmälas eller anmälts på vuxen-avdelningen men som passa bra för 
ungdom, kunna ju med en hänvisning till denna avdelning på ungdomsavdelningen 
nämnas mycket kortfattat; utom hänvisningen skulle behövas blott några ord som 
motivering till att vederbörande bok rekommenderas åt ungdom (27). 
 
Så länge denna åtrådda litteratur, skriven direkt för tonåringar, inte fyller måttet, kunde 
ungdomarna då inte helt enkelt få lov att ta för sig vad som passar dem både på barn- 
och på vuxenavdelningen med den goda hjälp ett välvalt bokbestånd och en kunnig 
bokvägledning kan ge? (35). 
 
I genomgången av dessa artiklar finner vi två motstridiga citat om ungdomars läsning av 
vuxenlitteraturen. Här ser vi två helt skilda åsikter under samma tid. Enligt den ena 
synen bör de yngre ungdomarna inte få tillgång till vuxenlitteraturen medan den andra 
påstår att det inte förekommer några åldersgränser på bibliotekens vuxenavdelningar. 
 
Åldersgränsen för tillträde till de vuxnas bibliotek har väl de svenska biblioteken som 
regel satt till 14 –15 år (26). 
 
När man talar om böckers lämplighet som ungdomsläsning, brukar folk hastigt komma 
in på det moraliska området. Jag tror ej, att man kan generalisera på detta område, och 
att man, då det gäller bibliotek, som bekostas med allmänna medel, ej behöver ha några 
särskilda bekymmer ur moralisk synpunkt. Rent sadistisk och pornografisk litteratur 
köpes väl ej heller för vuxna med allmänna medel, och det har ju ej fallit någon in att 
utestänga tonåringar från vuxen-avdelningarna (27). 
 
Det bestånd som erbjuds ungdomarna utvecklas snabbt. Sedan föregående diskurs, där 
böcker var det material som fanns att tillgå, har det bestånd som omtalas i denna diskurs 
utökats med fler medier än böcker, framför allt är det nu olika tidskrifter som finns att 
läsa på biblioteken. Möjligheter att lyssna på musik i biblioteket finns det också 
exempel på. Det går dock inte att i artiklarna utläsa om dessa tidskrifter och skivor 
fanns för hemlån. 

5.3 Del 3 – den uppsökande diskursen. 1967-1988 

En radikal förändring sker mitt i den uppsökande diskursen. Ungefär halvvägs in i 
diskursen försvinner nästan alla de värderingar av ungdomar som tidigare gjorts i sådan 
hög utsträckning. Att bedöma om ungdomar på bibliotek ses med positiva eller negativa 
ögon blir därmed svårare. Attityder syns inte längre på ett lika konkret sätt. 
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   I denna diskurs används ofta tecknet tonåringar för att beskriva gruppen. Att benämna 
unga användare med hjälp av deras fritidsintressen och musiksmak, istället för tecknet 
ungdom eller tonåring, förekommer här i mycket liten utsträckning.  
   Denna diskurs präglas av idéer om att, genom samarbete med fritidsgårdar, få 
ickeanvändare till biblioteken. 
 

5.3.1 Ungdomars identitet 

I den uppsökande diskursen görs nu en klar skillnad mellan barn och ungdomar. Att 
skillnaden bör göras diskuteras knappast, den har i det närmaste blivit naturlig. Ett 
exempel på detta ses i citatet: Barn och ungdomar lever inte i samma värld (59)  
   Det finns även exempel på försök från bibliotekens sida till att inte kategorisera några 
av sina användare, utan att istället se dem som en större helhet: Både rumsligt och 
innehållsmässigt ville man sudda ut de strikta gränserna mellan barn-, ungdoms- och 
vuxenavdelningen (58) 
   Under denna epok används tecknet tonåring flitigt, medan tecknet barn inte används 
alls. När det i denna diskurs talas om gruppen används ofta ”neutrala” ord som unga 
människor, ungdomar och tonåringar. 
   Vi hittar dock fortfarande enstaka exempel på en viss antydan till benämning av 
ungdomar som barn i tecknet ungar(na) (44). Det visar på problemet att skilja mellan 
barn och ungdomar som biblioteken har – detta är något som vi genomgående har sett 
alltsedan den första diskursen. Vi kan alltså fortfarande mellan raderna hitta en syn där 
ungdomar ses mer som barn än som vuxna. Exempelvis känns de aktiviteter som 
föreslås ofta mer passande för barn. Det verkar vara något som artikelförfattarna och 
biblioteken har mycket svårt att frångå.  
   
I denna diskurs finns väldigt få exempel där ungdomar benämns utifrån sina 
fritidsintressen eller musiksmak, till skillnad från den nymodiga diskursen där 
ungdomar ofta beskrivs utifrån sina intressen. Något exempel hittar vi dock och detta 
utgår ifrån vad ungdomar anses ha för smak och vilka intressen de antas ha: punktjejer 
(58). 
   Sammankopplingar mellan ungdomarna och deras fritidsintressen görs däremot ofta. 
Det handlar mycket om film, tidningar och idoler. Några exempel på det är: 
serieböcker, motortidskrifter och pop (42), Kiss, ABBA, Björn Borg (42),  filmer som 
Urban cowboy och Grease (44) och tidningar som Nya Veckorevyn, diskotekbesök och 
ruinerande försök att hänga med i alla modesvängar (44). 
 
Negativa beskrivningar och attityder till ungdomar är något som det i denna diskurs, 
liksom i den fostrande diskursen finns gott om. Det är här en klar övervikt av de 
negativa attityderna och intrycken sammankopplade med ungdomar och 
ungdomsverksamhet på bibliotek. Ungdomar beskrivs med hjälp av element som 
alienerade, högljudda, läströtta, störande, provocerande, stökiga, håglösa, jobbig grupp, 
fräcka flabb, tuffhet, våld, hårdhet och krävande. Fler negativa attityder syns i följande 
citat: det är stora problem att brottas med, då man har med ungdomar att göra. (41), 
personalen bävar (42) och tonåringar som kollektiv betraktat är en väldigt svår 
målgrupp (52). 
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Följande citat antyder en attityd till ungdomar som en användargrupp som inte behöver 
uppmärksammas annorlunda än någon annan, som alltså verkar mena att speciell 
verksamhet för ungdomar är överflödigt:  
 
Vi köper inte särskilda tidskrifter för 30-åringar, varför skulle vi göra det för 
tonåringar? (42). 
 
En intressant detalj är att av alla ovanstående citat som visar negativa attityder är endast 
två tagna ur artiklar från 1980-talet, resten kommer från 1970-talets artikelurval. 
Någonting tycks ha hänt i attityden till ungdomar efter 1978. Det är dock inte bara de 
negativa värderingarna som är svåra att hitta hädanefter. Under resten av diskursen samt 
även under nästföljande diskurs är det i vårt artikelurval ont om både positiva och 
negativa värderingar av ungdomar. 
 
De rent positiva attityderna till ungdomar inom diskursen är alltså få. I princip har det 
inte skrivits något om positiva inställningar till ungdomar. Vi har hittat två citat där en 
reaktion mot de fördomar som finns om ungdomar syns: Det finns en spontanitet och 
initiativförmåga hos ungdomar som man inte anar (50), (…) att ungdomar skulle dra 
sig för att läsa tjocka böcker är rena nyset! (58). 
 
Ungdomarna beskrivs i den uppsökande diskursen på flera ställen utifrån själva 
ungdomskulturen. Under denna diskurs börjar ungdomskulturforskningen därmed så 
smått ta sig in i biblioteksvärlden, men ännu är den inte helt förankrad i verksamheten. 
Vi kan dock skönja en början till förändringar i tankar om verksamhet för ungdomar 
och sammankopplingar med ungdomskulturforskningen. Vi märker att det på några 
ställen talas om att det behövs kunskaper om ungdomskulturen för att kunna ordna en 
bra och fungerande biblioteksverksamhet för ungdomar. 
   Under epoken talas det även om ungdomar genom att tala om på vilket sätt 
ungdomarna skiljer sig från de vuxna. 
 
Många av dagens ungdomar ser kanske ingen framtid och gör man inte det måste man 
leva nu och dränka ångesten i häftiga sinnesförnimmelser. Att känna, att uppleva är 
viktigt för tonåringarna – det bevisar att de finns till (55). 
 
Vad vet vi om den (ungdomskulturen)? Har vi sett Rambo eller Rumble Fish? Den 
häftiga videon med Twisted Sisters? Vet vi vad Lädernunnan, AC/DC och Pogues ger? 
(56). 
 
Vår kunskap om ungdomar och ungdomskulturen är alldeles för dålig. Vi har en 
ungdomskulturforskning i det här landet som hävdar sig väl internationellt och som vi i 
högre utsträckning måste ta del av (57). 
 
I ovanstående två citat ser vi kritik mot själva biblioteket och bibliotekarierna. Kritik 
mot att biblioteket och personalen inte sätter sig in i och försöker förstå 
ungdomskulturen. Självkritik mot bibliotekens ungdomsverksamhet är något som börjar 
komma in i denna diskurs, tidigare är det ungdomarna som har beskyllts för de 
eventuella problemen. Att försöka se djupare på de problem som omtalas, att hitta 
bakomliggande orsaker genom att använda sig av den forskning som finns om 
ungdomskulturer, börjar synas här, för att på allvar poängteras i nästa diskurs – unga 
vuxna-diskursen. Denna kritik mot den egna verksamheten, avsaknaden av engagemang 
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och rädslan för ungdomarna hos bibliotekarierna kommer även fram i nästföljande fyra 
citat: 
 
Men, som helhet sett gör vi erbarmligt lite för unga människor i övre tonåren (39). 
 
De som syns och hörs och verkar vara sig själva nog, som vi är rädda för – vad är det 
för biblioteksservice vi erbjuder dem? Serieböcker, motortidskrifter och pop. 
Bedövningsmedel (42). 
 
Det finns en rädsla för tonåringar, för bråk och våldsamheter (att anlita vakt är näst 
vanligaste alternativet på frågan hur man försöker lösa problem med tonåringar) (42). 
 
Det är ju klart att det blir liv på biblioteket om man har en livaktig barn- och 
ungdomsavdelning. Hellre detta än att man har ett tyst bibliotek som endast är till för 
ett fåtal låntagare (40). 
 
Det sista citatet ser vi som en motsättning, en antagonism till alla de tidigare nämnda 
negativa benämningarna och attityderna till ungdomar som bråkiga och stökiga. Här 
framkommer en åsikt som ställer sig positiv till att ungdomar märks och hörs mer än de 
vuxna biblioteksbesökarna. 
 
I den uppsökande diskursen kan följande ekvivalenskedja byggas utifrån elementet 
ungdomar: 
 
- jobbig grupp 
- stökiga 
- håglösa 
- problem 
- högljudda 
- provocerande 
- frustration 
- bråk 
- läströtta 
- störande 
- jobbig grupp 
- fräcka flabb 
- tuffhet 
- våld 
- hårdhet 
- krävande 
- svår målgrupp  
 
Några positiva tecken som relateras till ungdomar har vi inte hittat. Detta behöver dock 
inte betyda att en positiv inställning till unga saknas under denna period. Det handlar 
nog mer om den förändring som sker i artiklarna under denna epok – ungdomar 
värderas nästan inte alls efter 1978. 
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5.3.2 Relationer mellan ungdomar och bibliotek 

Ungdomarna beskrivs här utifrån vilka problem som har uppkommit i samband med 
relationen mellan ungdomar och biblioteket. Synpunkter på olika former av svårigheter 
bibliotekarier kan stöta på i samband med arbetet för ungdomar framkommer även det i 
materialet. 
 
(…) vi behöver verkligen stå enade, vi behöver alla våra kunskaper och all vår ork. För 
vad gör vi, kära kollegor, vad har vi för alternativ (…) att erbjuda de barn och 
ungdomar som just nu sitter och avnjuter ”Utan trosor i Tyrolen” eller ”Med fikonlöv i 
Grekland” (47). 
 
(…) hur svårt det många gånger kan vara att k omma ungdomarna in på livet, hur olika 
ungdomar reagerar. … På ett ställe möts man av värme och uppskattning, medan man 
på ett annat håll får försöka tränga igenom iskyla och misstänksamhet (50). 
 
Under denna tidsperiod handlar det mycket om uppsökande verksamhet, oftast via 
skolor och fritidsgårdar och det framkommer olika åsikter om denna verksamhet. 
Artiklarna fokuserar i denna diskurs mycket på de så kallade icke-användarna, genom 
att förespråka uppsökande verksamhet. Det är dessa tankar som utgör denna diskurs 
kärna och följaktligen givit diskursen dess namn. 
   I en mycket stor mängd av artiklarna under denna diskurs förespråkas och redogörs 
det för bibliotekets uppsökande verksamhet. Det ges förslag på varför biblioteket bör 
ägna sig åt uppsökande verksamhet, hur biblioteken bör gå till väga med sin 
uppsökande verksamhet men även redogörelser för den verksamhet som redan bedrivs 
på de olika biblioteken. På grund av den stora mängd material vi hittat kring detta ämne 
har vi valt att endast presentera ett urval av citat som visar på den för diskursen viktiga 
uppsökande verksamheten:  
 
Tonårsbibliotekariens arbete ute på fritidsgårdarna är en konsekvens av bibliotekets 
målsättning att nå ut till nya låntagargrupper. Gensvaret ute på gårdarna har varit 
positivt (43). 
 
Vi har sagt det tidigare, och det tål att upprepas: till gården kommer man för att träffa 
sina kompisar i en miljö där det mesta sker på ungarnas egna villkor. Det finns inga 
krav på prestationer, man kommer och går som man vill och sysselsätter sig med det, 
man för stunden känner för. Det säger sig självt att ungarna i en sådan omgivning 
befinner sig i en helt annan sinnesstämning än de gör i skolan. De trivs. Med trivseln 
följer en positiv grundinställning till det som sker på gården. På denna stämning åker 
biblioteket snålskjuts; böckerna förvandlas, från något träaktigt och trist, som lärarna 
tjatar om till någonting som kanske kan vara värt en närmare bekantskap (44). 
 
Det går heller inte att bara plötsligt släpa in en massa böcker på gården och sätta 
igång att låna ut. Nej, jag har ju fått delta i den övriga aktiviteten, suttit och fikat med 
ungdomarna, försökt börja tala om böcker då det fallit sig naturligt (48). 
 
Vad vinner man på att arbeta uppsökande på fritidsgårdar? … Min erfarenhet är att vi 
verkligen når nya låntagare. Många av de som lånar flitigt på ”min” fritidsgård har 
inte tidigare varit biblioteksnyttjare (51). 
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Visa upp, snacka! Gå ut på torget, där det står trehundra ungdomar, rada upp boklådan 
och kör en video som handlar om den senaste filmatiserade boken! (59). 
 
Många av citaten här ovan visar olika sätt genom vilka biblioteken vill uppmärksamma 
de så kallade ickeanvändarna och få dem att komma till biblioteket. Biblioteken vill här 
vidga sin verksamhet och nå ut till alla ungdomar och få dem att komma till biblioteken.  
 
Vid läsning av artiklarna hittar vi en syn på den ideala ungdomsbibliotekarien som 
någon som ska försöka vara på samma nivå som sina unga låntagare. Bibliotekarierna 
ska hämta inspiration från fritidsledare och inta någon slags kompisroll snarare än en 
traditionell bibliotekarieroll gentemot ungdomarna. 
 
Nej, jag har ju fått delta i den övriga aktiviteten, suttit och fikat med ungdomarna, 
försökt börja tala om böcker då det fallit sig naturligt (48). 
 
Även om den uppsökande verksamheten är det centrala för denna diskurs finns dock 
enstaka exempel på programverksamhet inne i biblioteket. Programverksamheten har 
dock inte längre samma status som i föregående diskurs, där den var mycket viktig för 
biblioteken i arbetet med ungdomarna. Några exempel på den verksamhet som 
fortfarande finns kvar på biblioteken visar följande två citat:  
 
En tävling där ungdomarna får teckna omslag till sina favoritböcker (53). 
 
Stafettläsning i högläsning! Vi kommer att läsa en halvtimme per man dygnet runt 
(vuxna får väl läsa på nätterna). Fritidsgårdarna har lovat ställa upp med kaffe och 
mackor (53). 
 
I denna diskurs talas det mycket om att det är biblioteken och bibliotekarierna som är 
ansvariga för ungdomsverksamheten och i synnerhet när denna verksamhet har blivit 
fel. Här är det biblioteken som tar på sig kritiken istället för att ställa ungdomarna till 
svars. Det har hänt mycket med attityderna sedan den fostrande diskursen, då allt som 
gick snett eller inte slog väl ut skylldes på ungdomarnas dåliga beteende.  
 
(…) ivriga litteraturförmedlare kan lätt förväxlas med missionärer, dom har bytt ut Gud 
mot boken” och menade att många litteraturförmedlare tycker att de som inte läser 
lider av någon sorts andlig bristsjukdom vilket måste botas med böcker som medicin 
(55). 
 
Hur handskas vi med den frustration som jag så ofta märker, främst hos tonåringar? Vi 
har inte deras musik till avlyssning (ev utlån), inte det de skulle vilja läsa när de för en 
gångs skull tänker låna och läsa en bok (56). 
 
Det är bibliotekets skuld att det blivit som det blivit och inte ungdomarnas. Att 
ungdomar inte läser är inte sant: Istället är det biblioteket som arbetar på felaktigt sätt 
utifrån falska antaganden (58). 
 
Några åsikter framkommer om de svårigheter som biblioteken har med att fånga 
ungdomarnas intresse för biblioteken och verksamheten. Vi kan se att trots alla tappra 
försök med uppsökande verksamhet lyckades biblioteken inte alltid att knyta nya 
användare till sig. Nästföljande diskurs, unga vuxna-diskursen, kan eventuellt vara en 
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reaktion mot att den uppsökande verksamheten inte fungerade särskilt bra, då det i den 
syns ett mycket avsvalnat intresse för icke-användare. 
 
(…) svårt att inspirera till hemlån och biblioteksbesök. Endast några enstaka svarade 
att de lånat hem böcker. Och de som lånade brukade ändå regelbundet besöka 
bibliotekets ordinarie utlåningsställen (46). 
 
Till en början bokpratade Agneta mest. Men märkte efter ett tag att det var som om 
texten inte nådde fram, som om böckerna inte berörde ungdomarna (…) Bokpraten 
fungerade inte så bra. Jag pratade och pratade och det blev bara tråkigare och 
tråkigare. Jag tvingades förstå att min läsupplevelse inte bara kunde överföras till en 
annan (50). 
 
Till elementet ungdomsverksamhet associeras i den uppsökande diskursen följande 
ekvivalenskedja. De aktiviteter som förespråkas visar vilken syn på ungdomars identitet 
som råder under denna diskurs. 
 
- uppsökande verksamhet  
- bokprat 
- stafettläsning i högläsning 
- teckna omslag till sina favoritböcker 
 
I den uppsökande diskursen fortsätter diskussionerna från föregående nymodiga diskurs 
med förslag och åsikter om huruvida ungdomar ska erbjudas vuxenlitteratur eller 
fortsätta läsa ungdomslitteratur. Diskussionen är inte lika omfattande i denna diskurs 
som i den nymodiga, men liknande tankar kvarstår och det verkar som om biblioteken 
ännu inte fått någon rätsida på problemet. Under denna diskurs verkar dock tankarna gå 
i riktning mot att ungdomar bör läsa vuxenlitteratur då den i många fall kan spegla deras 
värld och kännas betydelsefull för dem på ett annat sätt än vad ungdomsboken vid 
denna tid kunde erbjuda: 
 
… viktigt att ungdomar tidigare och i högre grad än nu kommer i kontakt med den 
moderna vuxenlitteraturen som känns angelägen för dem och speglar deras egen samtid 
(52). 
 
Men vi väljer kanske inte rätt böcker att förmedla till tonåringarna?( …) det finns 
massor av möjligheter bland vuxenlitteraturen, lyriken och i rockmusikens texter (55). 
 
Redan på högstadiet minskar intresset för ungdomslitteraturen och bland 
åttondeklassare är det nästan bara vuxenlitteratur som efterfrågas och läses (57). 
 
Det framkommer synpunkter på att biblioteken borde blanda sitt bestånd för ungdomar, 
för att på så sätt göra det lättare för dem att finna litteratur av intresse. Även åsikter om 
att ungdomsboken eventuellt har spelat ut sin roll och att den inte är lika intressant och 
viktig för ungdomarna längre, framkommer under epoken.  
 
Det är tyvärr ett glapp mellan barn- och vuxenlitteraturen och det är ofta svårt för 
ungdomarna att hitta böcker som intresserar när de avverkat barnboksstadiet (48). 
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Utan att generalisera och döma ut en hel genre, vill jag påstå att tonårsromanen har 
blivit en alldeles för tunn och många gånger överflödig produkt (52). 
 
I de ”nya” ungdomsbiblioteken valde man att blanda barn-, ungdoms- och vuxenböcker 
samt seriemagasin, facklitteratur och bilderböcker utgående från hypotesen att 
ungdomar läser allt huller om buller (…) Både rumsligt och innehållsmässigt ville man 
sudda ut de strikta gränserna mellan barn-, ungdoms- och vuxenavdelningen (58). 
 
Vi ser också att det diskuteras huruvida det är någon annan målgrupp än den tilltänkta 
som exponeras för och läser ungdomslitteraturen. Sådana åsikter såg vi prov på redan 
under föregående nymodiga diskurs. Av det första citatet kan vi utläsa att det inte bara 
är så att det är barn som läser de böcker som är avsedda för ungdomar. Eftersom barnen 
hittar till de hyllor där ungdomsböckerna står kan vi anta att de biblioteksavdelningar 
som är avsedda för ungdomar även bevistas av barn.    
 
Om ni tittar på ungdomsbokshyllorna så ser ni att de böcker som står där egentligen är 
litteratur för tolvåringar. Det är klart att inte sjuttonåringar vill läsa sånt (59). 
 
Vi säger barn- och ungdomsböcker och då är loppet redan kört (59). 
  
Något intressant som framkommer under den uppsökande diskursen är ett citat som 
visar på en motsättning mot föregående diskurser. Här hittar vi nämligen en åsikt om att 
ungdomar behöver triviallitteratur.  
Många ungdomar använder triviallitteraturen för att spegla egna upplevelser i, man 
fyller i med egna erfarenheter mellan klichéerna. (…) För andra tjänar 
triviallitteraturen som en lättläst inkörsport till kanske svårare litteratur (58). 
 
I artiklarna ventileras svårigheter för biblioteken att avgöra vilket bestånd som bör 
exponeras för ungdomar. Vi ser här tankar som uppkom i den nymodiga diskursen men 
som lever kvar även i denna diskurs. Tankar om att det är biblioteken som ska anpassa 
sig efter ungdomarna i sin verksamhet och inte tvärtom. 
 
Det handlar också om referensramar: Det är faktiskt ganska svårt för två 40-åringar att 
välja ut de böcker som dagens 16-åringar skall attraheras av och det gäller att inte 
hemfalla till eftergifter i form av deckare, thrillers etc (49). 
 
Vi vet att vi har kraft, glädje, lust och spänning i våra hyllor och det är vår skyldighet 
att efter bästa förmåga lyfta fram det vi har att erbjuda (57).  
 
Åsikterna om att det är biblioteket som måste anpassa sig till ungdomarna och inte 
omvänt syns genom hela diskursen. Under denna epok poängteras vikten av detta ofta i 
artiklarna, men det är inte förrän i nästa diskurs som dessa tankar verkligen omsätts i 
praktiken, åtminstone enligt våra artiklar. 
 
Jag tror att det är där vi måste börja diskussionen nästa gång: utgå från tonåringarna 
själva och deras behov (55). 
 
Kanske är det så att biblioteken öppnat dörrarna för ungdomarna, men på bibliotekets 
villkor. Är det inte dags att börja lyssna lite mer lyhört på ungdomarna (58). 
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Med lite respekt för ungdomar, deras kultur och intressen, tror jag biblioteken skulle få 
respekt tillbaka (59). 
 
Följande tre citat visar åsikter om att biblioteket har en viktig funktion att fylla för 
ungdomar, och att det är en viktig resurs för samhället : 
  
Bibliotekets uppgift borde vara att aktivt ge alternativ till den cyniska tonårsindustrin, 
visa på alternativ i musik, böcker, tidskrifter, att sätta igång med samtal och inspirera 
till aktivitet. Gör biblioteken det? (42). 
 
… vi måste ha någonting bra att erbjuda som svarar mot behoven, kunskap om vad vi 
pratar om och vem vi talar till, samt allra viktigast: ett starkt engagemang (52). 
 
… ska hjälpa våra tonåringar att sätta ord på hoppet som kan rädda vår nation, vår 
kultur och vår demokrati (59). 
 
Genomgående syns under epoken förslag på att ungdomar ska vara en grupp skild från 
barnen på biblioteket och att verksamheten för de båda grupperna inte bör slås samman 
på ett sådant sätt som förekommit i tidigare diskurser. Här ventileras förslag till olika 
former av ansvarsfördelning i biblioteken – olika personer ska ha ansvar för 
ungdomarna respektive barnen. Här syns en tendens som i mycket kommer att 
fastställas i den senare diskursen.  
 
Jag anser det alltså vanvettigt att sammanställa en grupp för såväl barn som 
tonårsverksamhet. Det är lättare att anordna program för barn och pensionärer 
tillsammans än för barn och tonåringar. Ska tonårsverksamhet hänföras till 
specialgruppen för social verksamhet då? Blir inte det lite tokigt? Om ingen 
specialgrupp för tonåringar bildas, så anser jag i alla fall att vi gör all verksamhet för 
tonåringar en otjänst genom att konservera uråldriga grupperingar som barn- och 
tonår. Bort med tonåringarna då, och låt de helt självklart införlivas med all den 
verksamhet för vuxna, som inte behöver någon specialgrupp (39). 
 
Det är ”vuxenbibliotekarierna” som i ökad utsträckning måste ta på sig ansvaret för 
tonåringarna (52). 
 
Skulle en nysatsning komma till stånd utan att nya tjänster inrättas, är det viktigt att 
ungdomarna inte blir en målgrupp och en ny arbetsuppgift för våra barnbibliotekarier 
(57). 
 
Att det inte alltid är alldeles lätt för biblioteken att bemöta ungdomar framkommer i 
följande tre citat, som alla är hämtade ur samma artikel: 
 
Under hösten 1974 fungerade bibliotekets läsrum som uppehållsrum för ungdomar. 
Tafatta försök gjordes att aktivera dem. Spel sattes fram, vi försökte få dem att 
artikulera sina önskemål. Bibliotekets personal räckte inte till. Ungdomarna började 
röka i rummet, det blev trafik ut och in genom fönstren direkt ut i rabatterna, 
skadegörelse med snus på väggarna och gardiner och så vidare (41). 
 
Vid påskhelgen roade sig en gosse med att smälla av en påsksmällare inne i biblioteket. 
Rockhängare bröts av. Det var trafik med öldrickning en trappa ner (41). 
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Öl dracks relativt öppet inne i biblioteket. Vid tillsägelse och förfrågan att de måste ju 
förstå, att det inte går att sitta och dricka öl inne på biblioteket fick vi till svar, att det 
var inte jag, det var min mössa du såg samt sådana meningslösa svar (41). 
 

5.4  Del 4 – unga vuxna-diskursen. 1995-2002 

Unga vuxna-diskursen är en antagonistisk diskurs. Det som håller ihop den, och som 
gör att vi gärna ser den som en och inte två diskurser, är just synen på ungdomar som 
unga vuxna. Tendensen har gått från att sätta likhetstecken mellan barn och ungdomar 
under 1900-talets första hälft, till att mer eller mindre helt skilja de båda grupperna åt i 
slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Den ungdomsverksamhet på bibliotek som 
beskrivs och föreslås i den här diskursens artiklar känns i mycket högre grad än i 
tidigare diskurser riktad till äldre ungdomar. 
   De motsättningar som finns i diskursen rör bibliotekets roll och plats i samhället. 
Enligt det ena synsättet ska biblioteket bara vara bibliotek, och satsa alla resurser på det 
så att själva biblioteksverksamheten blir riktigt bra. Det handlar om att visa biblioteket 
som den institution det är, men tydliggöra att det är en bra och användbar sådan. Det 
bestånd som förespråkas är sådant som har anknytning till kultur, såsom musik och 
skönlitteratur. Fokus ligger på beståndet. Enligt det andra synsättet ska biblioteket vara 
en samlingspunkt för en mängd information från olika håll i samhället. Kulturen är 
enligt detta synsätt inte lika intressant, förutom när det gäller programverksamhet. 
Istället förespråkas en mer ”nyttig” verksamhet, med ett bestånd därefter, mycket i form 
av broschyrer och information. Verksamheten fokuserar på sådant unga kan använda sig 
av i vardagen, såsom arbetsförmedling, matlagning och studievägledning.  
 

5.4.1 Ungdomars identitet 

Denna diskurs baseras på fjorton stycken artiklar. På två ställen nämns ungdomar 
tillsammans med barn: barn och ungdomar (63), (73). Om vi bortser från dessa återfall 
till tidigare diskurser är tendenserna att fösa ihop ungdomar och barn i samma grupp här 
helt försvunna. Det är dock intressant att ungdomar nämns ihop med barn i vår allra 
sista artikel, från 2005.  
   Från den tidigare synen på ungdomen som en förlängning av barndomen kan vi i 
denna diskurs urskilja ungdomarna som en separat gruppering. Den tendens som 
framträder ur materialet visar snarare på en rörelse mot vuxenvärlden i de element som 
används för att beskriva ungdomar. De beskrivs som människor mellan 16 och 25 
respektive som ungdomar mellan 15 och 25. De benämns som unga vuxna och äldre 
ungdomar.  
   Denna syn på ungdomar som unga vuxna, snarare än äldre barn, håller samman 
diskursen. Den nedre åldersgränsen har här flyttats upp betydligt, vilket syns i exemplen 
ovan och ännu tydligare i följande citat: 
 
(…) det finns en konflikt gentemot fritidsgården och dess besökare som är mycket 
yngre. Föreningen (ungdomsbibliotekets förening) har egentligen velat införa en 
åldersgräns för biblioteket, men eftersom lokalerna tillhör fritidsgården har det inte 
gått att genomföra (67). 
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Vår målgrupp är ungdomar mellan sexton och tjugofem, medan fritidsgårdens är de 
yngre tretton till femton. Som det är nu vill ju ungdomarna helst ha en åldersgräns på 
arton år uppsatt på dörren till (ungdoms) biblioteket (67). 
 
Fortfarande är det, liksom i den uppsökande respektive den nymodiga diskursen, 
mycket vanligt att beskriva ungdomar med hjälp av tecken som anknyter till musik: 
Metallica och Nirvana (61), Grunge, hårdrock, the Cure, Sex Pistols och U2 (61), death 
metal (62), rock ´ń roll (65), 2PAC (69), ravekulturen (69), och prasslande 
hiphopkläder (71). 
   Andra tecken som används vid beskrivningar av ungdomar är sådana som anknyter till 
fritidsintressen och den kultur ungdomarna lever i: nya tidskrifter (62), undergroundfilm 
(62), nytt gatumode (62), tågluffning (65), teater (65), fantasy (67), udda, smalt och 
ovanligt (68) samt det farliga, mörka och obekväma (69) 
 
I tidigare diskurser har det varit ganska tätt med negativa åsikter om ungdomar – de har 
i hög grad förknippats med problem. Även i denna diskurs sätts ungdomar ihop med 
tecken som har en negativ klang, såsom stökiga besökare (70), stökiga (71) och håglös 
(71). Det är dock betydligt glesare mellan de negativa uttalandena och det finns en ton i 
artiklarna som skiljer dem från tidigare diskurser. Även om ungdomar fortfarande 
beskrivs som problematiska finns det i den här diskursen en mycket större förståelse för 
deras beteende: En annan sak som har hindrat arbetet har varit den relativt höga nivå 
av stökighet som med naturlighet följer alla ställen med många testosteronstinna 
ynglingar (71), Komplikationsfritt kan det aldrig vara när det är så här mycket 
ungdomar (71).  
 
Något som vi har hittat exempel på, och som känns en smula otidsenligt på 1990-talet, 
är en syn där killar och tjejer ses som två skilda grupper. Tänkesättet hör mer hemma i 
den fostrande diskursen, tycker vi. Exemplen kommer från en och samma artikel och vi 
ser dem inte som typiska för diskursen, eftersom en syn på killar och tjejer som separata 
grupper inte finns någon annanstans i denna diskurs. Vi har dock valt att trots detta ta 
med dem för att på så sätt visa att en del åsikter från föregående diskurser tenderar att 
hänga kvar:  
 
Fantasyintresset är stort bland ungdomarna som kommer till lila rummet (…) – Det är 
pojkarnas litteratur (67). 
 
Hon har planer på att starta en aupair-klubb eller en läsecirkel med relationsromaner 
bara för flickor. Kanske en början för att locka fler flickor till biblioteket och 
föreningen (67). 
 
Lila rummet domineras av pojkar, både i föreningen och som besökare, 80 procent av 
besökarna är pojkar.  – Eftersom föreningen mest består av pojkar så har vi väl skapat 
det bibliotek som vi vill ha (…) På det vanliga biblioteket går ju tjejerna (67). 
 
I unga vuxna-diskursen kan följande ekvivalenskedja byggas utifrån elementet 
ungdomar: 
 
- stökiga besökare 
- håglösa 
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Denna korta ekvivalenskedja visar att det under unga vuxna-diskursen inte finns alls 
lika många olika attityder till och värderingar av ungdomar som vi sett i föregående 
diskurser och som vi nämnt ovan.  

5.4.2 Relationer mellan ungdomar och bibliotek 

I de epoker vi tidigare gått igenom är många av artiklarna högst konkreta i sina förslag 
på hur problemen i relationen mellan bibliotek och ungdomar bör lösas. I den här 
diskursen angrips problemet på ett annat, nyare och lite mer djupgående sätt. I artiklarna 
syns, i mycket högre grad än tidigare, en insikt om att för att kunna göra biblioteken 
intressanta för unga människor måste de som sysslar med denna verksamhet känna till 
den värld och den kultur ungdomar lever i. Istället för att kritisera ungdomarna och 
anklaga dem för problemen genomsyras denna diskurs av kritik mot biblioteken. Att det 
finns problem i relationen mellan biblioteken och ungdomarna är något som biblioteken 
beskylls för, snarare än ungdomarna: Folkbibliotekens relation eller snarare brist på 
relation till ungdomar är ett allvarligt problem (69). 
   Enligt den fostrande diskursen får ungdomarna anpassa sig till biblioteket och inte 
tvärtom. Detta är åsikter som har mattats genom hela 1900-talet. Redan i den nymodiga 
diskursen syns tydliga tendenser till att biblioteket bör anpassa sig efter ungdomarna. 
Självkritik är dock något som skönjs först i föregående diskurs, den uppsökande 
diskursen. Där börjar tankar om att ansvaret vilar på biblioteket så smått få fäste i 
verksamheten. Det är dock först i denna sista diskurs som rösterna, om att det är 
bibliotekets ansvar att sätta sig in i och engagera sig i ungdomskulturen, blir riktigt höga 
och många. Vi har funnit många belysande exempel på detta och har därför varit 
tvungna att begränsa oss till ett fåtal. Här syns ett urval av dessa röster:  
 
Det är anmärkningsvärt att biblioteken inte är mer intresserade av en så stor 
låntagargrupp som ungdomarna utgör. En förklaring är säkert att många bibliotekarier 
upplever den moderna ungdomskulturen som obegriplig och skrämmande. Den har helt 
enkelt inte samma värde som den av vuxenvärlden accepterade ”finkulturen”. En annan 
förklaring är att bibliotekens arbetsmetoder är stelbenta och föråldrade. När 
kunskaperna inom biblioteket inte räcker till, måste det vara varje seriös bibliotekaries 
uppgift att skaffa sig den informationen utanför huset (61). 
 
 
Ni måste inte veta allting om ungdomars kultur. Ni behöver inte vara insatta i huruvida 
Nirvana har förändrat rockmusiken på 90-talet. Inte heller behöver ni veta allt om nya 
tidskrifter, undergroundfilm, nytt gatumode eller death metal. Men ni måste ha 
känselspröten ute (62). 
 
Dagens utbud präglas på många bibliotek av ointresse, okunskap och rädsla för 
ungdomarnas värld. Det farliga, mörka och obekväma måste få ett självklart utrymme i 
bibliotekets samlingar. Subkulturer är till sin natur påträngande och oartikulerade. 
Äkta ungdomskulturer ska givetvis utmana och provocera vuxenvärlden. Det är inte 
rimligt att stänga dörren bara för att bibliotekarierna inte förstår den samtida kultur 
som skapas utanför kultursidorna och Btj:s sambindningslistor. 2PAC eller 
ravekulturen ska mötas med samma respekt som Marianne Fredriksson och 
Månadsjournalen! Det går inte att slå sig till ro med att man erbjuder ungdomarna ett 
antal Internetuppkopplingar. Ungdomarnas värld är mer mångfacetterad än så! (69). 
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I betydligt högre grad än i tidigare diskurser ses ungdomarna nu som en resurs som 
biblioteken bör använda sig av. I mer än hälften av de artiklar vi har läst i denna diskurs 
finns åsikter och förslag om att biblioteken bör vända sig till ungdomarna vid 
utformandet av sin ungdomsverksamhet: 
 
Jag har svårt att föreställa mig vad i hela världen som skulle ha kunnat få mig att 
spendera en fredagkväll på biblioteket när jag var 13, 15 eller 22 år. Hur mycket jag än 
använde det på dagtid. Men vem frågar egentligen ungdomarna själva? (62). 
 
(…) har särskilt försökt knyta till sig ungdomar som är kända bland andra ungdomar i 
Eskilstuna och vilkas ord väger tungt – de är ovärderliga i PR-arbetet för Unginfo (66). 
 
Biblioteken måste öppna sig och släppa in ungdomar i rådgivande funktioner (…) Det 
är inte bibliotekariens skyldighet att hålla reda på varje subkulturell strömning, men 
däremot att konsultera unga människor som har just den kunskapen (68). 
 
Det finns en mycket tydlig motsättning i denna diskurs. Genom artiklarna syns en kamp 
om vilken roll och plats i samhället biblioteket bör ha. I diskursens tidigare artiklar finns 
stora planer för biblioteket, som enligt denna syn blir något slags knutpunkt för ett 
flertal av samhällets myndigheter och institutioner. Genom att gå utanför den 
traditionella biblioteksverksamheten hoppas biblioteken vara mer attraktiva för 
ungdomar. Bibliotekets traditionella roll, som förmedlare av kultur, där fokus ligger på 
utbudet och inte på program- och kringverksamhet, hamnar därmed i skymundan.  
 
I Laholm är tanken att göra ett ungdomens bibliotek på väg i livet, världen och tiden. 
När vi fått det som vi skissat kommer På väg-biblioteket att bli en korsning mellan 
Unginfo, resebyrå, yrkes- och studievägledning, turistbyrå, musikkafé och alldeles 
vanligt bibliotek (64). 
 
Här finns program som borde locka unga vuxna, t.ex. Sy nytt, Sy om, Bra och billig mat, 
Hur gör jag en enkel hushållsbudget (65). 
 
Sine vill att Unginfo ska fungera som en one-stop-shop – ett ställe där man kan få svar 
på flera slags frågor och slipper bli hänvisad runt till olika institutioner (…) Unginfo 
ligger strax innanför dörrarna till stadsbiblioteket där den har fått ett eget avgränsat 
utrymme (66). 
 
Under epokens sista år märks en reaktion mot det ovan beskrivna genom de många 
åsikter som förs fram om att biblioteket i sin fortsatta verksamhet bör koncentrera sig på 
att vara den institution det faktiskt är och vara det på ett bra sätt. Dessa artiklar menar 
att biblioteken bör fokusera på beståndet, och satsa på att erbjuda och låna ut medier, 
inte försöka locka ungdomar på alla andra möjliga vis. Biblioteket ska vara bibliotek. 
 
(…) personligen tror jag (…) att bibliotek ändå borde koncentrera sig på 
informationsförsörjning i form av böcker, tidskrifter och andra media. Rockkonserter i 
all ära, men det är tveksamt om det är något som biblioteket ska lägga tid och energi 
på, när det finns andra som gör det mycket bättre. Och töntstämpeln ligger alltid farligt 
nära till hands (…) det kanske vore bättre om biblioteket sysslar med det som ”det 
främst är till för: läsning och böcker” (68). 
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(…) frågan är ju hur mycket krav man egentligen kan ställa på biblioteket utöver att 
tillhandahålla böcker, tidskrifter och vissa andra medier? Skall de också vara 
filmstudios, multimediacentraler, musiklokaler osv.? (…) Jag tror att vi ibland har 
svårt att se att basen i vår verksamhet ofta kan vara bra nog (70). 
 
Vi funderar på om detta är ett så stort brott att det handlar om två diskurser snarare än 
en. Vi har dock gjort valet att se det som en gemensam, sammanhängande diskurs. Det 
är nämligen svårt att dra en gräns mellan synsätten, eftersom det redan i artiklar från 
1995 finns åsikter om att biblioteket enbart ska vara bibliotek:  
 
Till de offentliga rummen hör biblioteken – eller borde göra, de är sällan de unga 
vuxnas vardagsrum. (…) Bibliotekets styrka är inte det emotionella, kroppsliga, 
sensuella, utan dess egenart är funktionen som kunskapscentrum och skattkista för 
litteratur. Biblioteket har sin tid och diskoteket sin (60). 
 
Men jag tror att biblioteken för det mesta gör sig själva en otjänst genom att jämföra 
sig och konkurrera med rockklubbar och liknande. Bibliotek är och förblir institutioner, 
och mycket av ungdomskulturen går ut på att just försöka undvika sådana. Det gäller 
att i stället låta ungdomar få reda på vilken resurs biblioteket kan vara, trots att det är 
en institution. Inte minst genom att fylla hyllorna med sådant som yngre människor vill 
läsa (62). 
 
På samma sätt finns det exempel från så sent som 2000-talet, där verksamheten går 
utanför den traditionella:  
 
Biblioteket ska fungera lite som ett slags kulturcentrum också (…) Därför satsar man 
på mycket programverksamhet. Inredningen i biblioteket är medvetet utformad med 
flyttbara bokhyllor med tanke på evenemang av olika slag. (…) det kan vara musik eller 
sådana som skriver, eller dans (71). 
 
En plats där det talade, skrivna, sjungande eller rappade ordet står i centrum. (…) 
Skrivar- och serietecknarverkstad, poesi- och rollspelshörna (73). 
 
Eftersom de två synsätt som vi redogjort för här ovan – bibliotekets roll som en 
knutpunkt i samhället med mycket kringverksamhet respektive bibliotekets roll som 
traditionellt bibliotek – gör sig hörda genom hela epoken har vi valt att se dem som en 
diskursiv kamp och inte som två separata diskurser. 
 
Många bibliotek tycks använda datorer och Internet som knep för att locka unga 
människor till biblioteken. Internets intåg på 1990-talet och den ökade 
datoranvändningen märks tydligt i denna epoks artiklar. Genom att erbjuda fri tillgång 
till Internet och datorer hoppas biblioteken kunna locka fler unga användare: 
 
Två PC- står i varsin hörna och de är ständigt upptagna. Lila rummet köper in mycket 
dataspel men här går det även att skriva ut ansökningar och arbeten på 
ordbehandlingsprogram. (67). 
 
Det borde finnas andra sätt (än rockkonserter) att markera att biblioteket inte är en 
förlängning av skolan. Datorer med fri Internettillgång är ett självklart sådant sätt. Att 
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antalet ungdomar radikalt har ökat på biblioteken sedan de började erbjuda Internet är 
ett faktum (68). 
 
Vi har dock hittat exempel på att Internet och datorer på biblioteken kan ställa till med 
problem: 
 
Internets inträde på biblioteken har gjort mycket för att överbrygga 
generationsklyftorna, även om det i gengäld har fört med sig en del nya problem (70). 
 
En annan faktor som bidragit till att det numera har blivit lugnare i biblioteket är ett 
nyinfört datoriserat bokningssystem för bibliotekets 34 publika datorer. Det var ofta där 
problemen uppstod (…) svårt för tjejer att ens få komma fram till datorerna, som 
ockuperades i timtal av killar. (71). 
 
Till elementet ungdomsverksamhet associeras i unga vuxna-diskursen följande 
ekvivalenskedja. De aktiviteter som förespråkas visar vilken syn på ungdomars identitet 
som råder under denna diskurs. 
 
- information 
- kulturcentrum 
- musik 
- dans 
- Internet 
- på väg-bibliotek 
- resebyrå 
- yrkes- och studievägledning 
- musikkafé 
 
Åsikterna om att biblioteket ska ägna sig åt den traditionella biblioteksverksamheten, 
och göra det bra, visar sig i ett tydligt brott från den uppsökande diskursen. Tendenser 
att lämna 1970- och 1980-talets uppsökande verksamhet och istället försöka göra 
biblioteket så bra som möjligt för dem som redan använder det syns i artiklarna. 
Bibliotekens intresse för icke-användarna har här svalnat: 
 
Då har vi i alla fall försökt och alldeles säkert får vi tillbaks dem när de själva får barn 
och behöver böcker och kontakt med andra vuxna (65). 
 
(…) inte kan ”få alla ungdomar att utnyttja biblioteket men vad man kan göra är att 
arbeta för att de som kommer dit verkligen blir nöjda med bibliotekets service (68). 
 
En diskursiv motsättning till ovanstående finner vi genom följande citat, som visar att 
uppsökande verksamhet fortfarande förespråkas till viss del:  
 
(…) man har jobbat mycket med uppsökande verksamhet för att nå även andra grupper. 
(…) åkt ut till högstadie- och gymnasieskolorna med en vandringsutställning om 
Unginfo och en mängd informationsmaterial (66). 
 
Den sammanhållande ramen i denna diskurs är, som sagt, att ungdomar ses, och 
emellanåt också benämns, som unga vuxna istället för äldre barn. I artiklarna finns 
många tankar och åsikter om särskilda rum för ungdomar på biblioteket. I genomgången 
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av föregående epok finns en del förslag på att skilja barn och ungdomar åt i biblioteket. 
I denna diskurs blir dessa åsikter ännu tydligare: 
 
 (…) en separerad ungdomshörna inte är någon nödvändighet för en lyckad 
ungdomsverksamhet, men att det kan få ungdomar att känna sig bekräftade, och de 
slipper dessutom gå till barnavdelningen för att hitta den litteratur och de tidskrifter de 
söker. Som nackdelar nämns att det kan vara svårt att avgränsa vilka medier som skall 
ingå i avdelningen, att det givetvis är en kostnadsfråga, samt att man med en 
ungdomsavdelning riskerar att begränsa ungdomar till en viss typ av litteratur (68). 
 
(…) visst finns det fortfarande stora generationsklyftor på många håll inom 
biblioteksvärlden. Visst finns det stora ungdomsgrupper som aldrig besöker biblioteket. 
Men situationen tycks ändå vara bättre än för bara några år sedan. (…) Antalet yngre 
bibliotekarier har blivit fler, och på många håll i landet pågår projekt och aktiviteter 
direkt utformade för unga. Ungdomsavdelningarna har blivit fler och ”äldre”, det är 
mer sällsynt med förvuxna barnavdelningar (70). 
 
Diskussionerna om ungdomsbokens vara eller icke vara, som pågå tt under stora delar av 
1900-talet, är nu över. Istället syns önskemål om ett blandat utbud, där beståndet 
plockas från alla delar av biblioteket: 
 
Vi införde en ungdomsavdelning med svårare ungdomsböcker, viss skönlitteratur för 
vuxna, serier för vuxna samt ett urval tidskrifter (65). 
 
Försöket med CD-skivor har slagit väl ut. Vi tycker redan att vi kan se att nya unga 
vuxna söker sig hit (65). 
 
(…) men här ryms lagerbokhyllor med litteratur inriktad på fantasy, sex och 
samlevnad, noter, filmade böcker (67). 
 
I artiklarna finns dock kritik mot bibliotekets bestånd och krav på att det utökas med 
sådant material som ungdomar antas vilja ha. Kritiken mot bibliotekens brist på 
kunskaper om ungdomskultur blir återigen tydlig: 
 
Men hur många kan t.ex. erbjuda biografier och noter med grunge, hårdrock, the Cure, 
Sex Pistols och U2? På vissa bibliotek känns det som om populärmusiken upphörde när 
Beatles splittrades 1970 (61). 
 
Man behöver inte ha besökt många svenska folkbibliotek för att inse att det finns flera 
hårresande exempel på mossig otidsenlighet när det gäller såväl mediautbud som miljö 
för ungdomar (68). 
 
Tidskriftsavdelningarna är kanske det sorgligaste och tydligaste exemplet på hur 
situationen ser ut. Var finns tidskrifterna om tatuering, graffiti, hip-hop, rollspel etc? 
(69). 
 
Kritiken mot bibliotekens dåliga kunskaper om ungdomskultur genomsyrar hela 
diskursen. Som egna svar på ovanstående citat, som är kritiska mot det bestånd som 
erbjuds ungdomar, menar flera artikelförfattare att för att kunna bemöta unga på ett bra 
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sätt, behöver bibliotekens inköpsansvariga hitta nya kanaler för inköp av de medier som 
erbjuds de unga besökarna: 
  
Det kanske inte är så förvånande att vuxenvärlden förlorar kontakten med 
ungdomskulturen, men det är inte acceptabelt att de inköpsansvariga på biblioteken 
underlåter att skaffa sig den kunskapen (61). 
 
Utbudet på de svenska folkbiblioteken är ofta alldeles för tråkigt och förutsägbart; 
samma inköpskanaler, samma böcker och samma målgrupp (69). 
 
Synsättet på biblioteken som en samlingspunkt för all tänkbar information från olika 
håll i samhället, som vi beskrivit tidigare, genomsyrar en stor del av artiklarna. Denna 
syn kräver naturligtvis ett bestånd därefter. Om tanken är att dessa knutpunkter ska 
komplettera en ungdomsavdelning med ett mer kulturinriktat bestånd, eller om det här 
är allt som ungdomar erbjuds på biblioteken framgår inte. Ett undantag är det sista 
citatet, där den så kallade utomlands-avdelningen är en del av det större 
ungdomsbiblioteket. 
 
I kaféet finns tidskrifter, arbetsförmedlingens platsautomat och ungdomsinformation 
med bl.a. information om resor och studier (63). 
 
(om Unginfo) - Arbete, resor, och utbildningsvägar är förstås de tre största 
informationsområdena men här finns mycket annat. (…) Just nu finns det behov av 
information om doping och anabola steroider och därför finns det en särskild hylla om 
detta. (66). 
 
En stor och populär avdelning kallas för utomlands och rymmer både broschyrer och 
böcker om resor, jobb, praktikplatser och studier utomlands (67). 
 

5.5 Resumé av de fyra diskurserna 

Det resultat som vi under arbetet med vår analys kommit fram till är att det inte enbart 
finns en diskurs om hur biblioteken har bemött och bemöter ungdomar i sin verksamhet. 
Vi har, genom vår analys av materialet, identifierat fyra olika diskurser som löper under 
1900-talet och början av 2000-talet. Vi har valt att kalla dem: den fostrande diskursen, 
den nymodiga diskursen, den uppsökande diskursen och unga vuxna-diskursen.  
 
Den fostrande diskursen genomsyras av tanken att det är ungdomarna som ska anpassa 
sig efter biblioteket och dess verksamhet. Att det skulle vara tvärtom – biblioteket som 
anpassar sig efter ungdomarna, som det i senare diskurser diskuteras livligt kring – syns 
det inga tendenser till. Bibliotekens roll ses här som en institution i samhället med en 
fostrande funktion. I det material vi har använt oss av från denna period finns knappt 
tillstymmelse till kritik av den egna organisationen och dess verksamhet för ungdomar. 
 
Den nymodiga diskursen gör en tydligare skillnad mellan barn och ungdomar som 
användargrupp än vad som gjordes under den fostrande diskursen. I den nymodiga 
diskursen är det frågor kring om ungdomar hör hemma på barn- eller vuxenavdelningen 
och åsikter kring ungdomsböcker som är i fokus. Det framkommer ofta kritik mot 
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ungdomsboken som lämplig litteratur för ungdomar samt förekommer det även 
diskussioner om ungdomar bör läsa barn eller vuxenböcker.  
   Att den nymodiga diskursen har präglats av den tid (1951-67) den verkade i märks 
tydligt. Det verkar inte finnas några betänkligheter över att ta in ny teknik och nya 
medier på biblioteken. Vi hittar många exempel på verksamhet som går utanför den för 
biblioteket traditionella, såsom musik, teater och även tv i biblioteket – biblioteken 
försöker ha en mer häftig och ungdomlig attityd för att locka ungdomarna. Den 
moralpanik som senare ska skönjas angående exempelvis videofilmer finns det inte ett 
spår av här. På samma sätt syns den positiva tron på samhället och människan i 
uttalanden om ungdomar som framtidens medborgare. 
 
I den uppsökande diskursen tycker vi oss hitta en syn på den ideala 
ungdomsbibliotekarien som någon som ska försöka vara på samma nivå som sina unga 
låntagare. Bibliotekarierna ska under denna epok hämta inspiration från fritidsledare 
och inta någon slags kompisroll snarare än en traditionell bibliotekarieroll gentemot 
ungdomarna. Här kommer de tankar som givit namn åt diskursen, tankar om 
uppsökande verksamhet för biblioteken och om samarbete mellan biblioteken och 
fritidsgårdarna, för att på så sätt nå ungdomarna på deras fritid Här handlar det också 
mycket om problem i relationen mellan biblioteken och ungdomarna. Oftast ges här 
endast högst konkreta tips på hur ungdomsverksamheten kan utformas, framförallt 
under 1980-talet. I några artiklar hittar vi dock tankar som går mer på djupet, som 
försöker hitta bakomliggande orsaker till problemen. 
 
Unga vuxna-diskursen är till stor del en antagonistisk diskurs. Vi har trots detta valt att 
se den som en och samma diskurs. Detta då det genom hela diskursen talas om och visas 
på en syn på ungdomar som unga vuxna. Den ungdomsverksamhet som beskrivs i den 
här diskursen är i mycket högre grad än tidigare riktad till ett äldre klientel. De 
motsättningar som finns i diskursen rör bibliotekets roll och plats i samhället. Enligt det 
ena synsättet ska biblioteket vara bibliotek, och koncentrera sina resurser på beståndet. 
Ett bestånd präglat av kultur förespråkas – medieutbudet används för att locka 
ungdomar. Enligt det andra synsättet ska biblioteket vara en samlingspunkt för en 
mängd information från olika håll i samhället. Information förespråkas framför kultur – 
biblioteken samarbetar med myndigheter och andra institutioner. Kulturen syns inte i 
beståndet, utan i den rika kringverksamheten.  
   Något intressant och mycket vanligt förekommande i denna diskurs är en insikt om att 
för att kunna göra biblioteken intressanta för unga människor måste de som sysslar med 
denna verksamhet på biblioteken verkligen känna till den värld och den kultur 
ungdomar lever i.  
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6 Slutsatser och diskussion  

I detta kapitel för vi en diskussion med utgångspunkt i det som framkom i vår analys, 
kapitel 5. Vi anknyter till det material som redovisas i kapitel 3, tidigare forskning.  
Som vi tidigare nämnt har vi valt att skilja diskursanalysen och anknytningen till 
Thomas Ziehes teorier åt, eftersom de inte är helt kompatibla. I följande diskussion 
relaterar vi därmed vårt material, som i föregående kapitel analyseras med hjälp av 
diskursanalys, till Thomas Ziehes teorier, som presenteras i kapitel 4. 
 
Inledningsvis diskuterar vi de synsätt på ungdomar som vi identifierat i artiklarna. Vi 
poängterar de många negativa attityder till ungdomar som framkommit i materialet – att 
ungdomar ofta förknippas med problem. Vi diskuterar även de förändringar som syns i 
materialet, där ansvaret för problemen med ungdomar successivt läggs över på 
biblioteken, istället för på ungdomarna själva. Detta sker i stor utsträckning i samband 
med att tankar om att ta in ungdomskulturen i biblioteken ökar.  
   Vi diskuterar därefter synsätt på verksamhet för ungdomar. Här följer sedan ett 
resonemang om bibliotekens bestånd och verksamheter för unga. Vi ställer de olika 
diskurserna mot varandra och redogör för likheter och olikheter dem emellan. 
   Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom ämnet.  
 

6.1. Synen på ungdomar 

Begreppet ungdom är ett begrepp som genomgått en stor förändring men som aldrig 
tycks få en slutgiltig definition i artiklarna. Frohman talar om vikten av att se till alla 
identiteter som konstruerade och att inte anta dem som naturliga i sig själva89. I arbetet 
med analysen har vi ett flertal gånger sett prov på att identiteten ungdom inte är någon 
naturlig identitet. Detta då de olika definitionerna av tecknet ungdom växlar markant i 
materialet. Vi har sett många olika tecken användas istället för tecknet ungdom – från 
att tala om ungdomar som barn och parvlar till att benämna dem som unga vuxna. 
   I den fostrande diskursen är likhetstecknet mellan barn och ungdomar tydligt. Belägg 
för det får vi hos Åke Åberg, som talar om en gemensam barn- och ungdomskategori på 
biblioteken under 1900-talets början90. Avsaknaden av kunskap och förståelse för 
behovet av särskild verksamhet för ungdomar under tidigt 1900-tal är något som även 
Miriam Braverman tar upp91. 
   I nästföljande två diskurser, den nymodiga samt den uppsökande, ses ungdomar mer 
och mer som en separat grupp, för att i unga vuxna-diskursen ses som en gruppering 
närmare vuxenvärlden än barnvärlden. I den fostrande diskursen hittar vi definitioner av 
ungdomar som 10-20 år medan vi i unga vuxna-diskursen finner avgränsningar satta till 
exempelvis 16-25 år. 
   Denna ambivalens finns dokumenterad även i Bravermans studie. Hon menar att 
gruppen ungdomar inte låter sig definieras på något enkelt sätt och att detta är ett 
problem som ungdomsbibliotekarier alltid har haft. De olika avgränsningar hon redogör 
för liknar dem vi identifierat i vårt material. Att definiera ungdomar med hjälp av ålder 

                                                 
89 Frohman, Bernd (1994).  s.134 
90 Åberg, Åke (1983). s. 24f. 
91 Braverman, Miriam (1979). s. xii 
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är fel sätt att angripa problemet, anser Braverman92. Hon har dock inga alternativ att 
komma med, men poängterar hur svårt det är att utforma en mall för biblioteks-
verksamhet för en så heterogen grupp som ungdomar ändå är93.  
   Den definition vi hittar i unga vuxna-diskursen, som alltså är 16-25 år, anser vi är bra 
då den visar på bibliotekets förståelse för att ungdomar är en grupp närmare vuxna än 
barn. Vi funderar dock på vad som händer med den nya mellangrupp, 13-15 år, som 
bildas när unga vuxna-diskursen definierar ungdomar som en grupp från 16 års ålder. 
Gruppen med yngre tonåringar tycks hamna i ett glapp då de inte räknas med bland 
barnen men inte heller nämns bland det som i denna diskurs kallas för unga vuxna. Här 
kan vi alltså se att relationen med ungdomar och verksamhet för denna grupp är något 
som biblioteken har svårigheter med, då vi hela tiden ges prov på att vissa kategorier av 
ungdomar glöms bort eller negligeras i verksamheten. I vissa fall är det de äldre 
ungdomarna som har glömts bort medan det i andra, exempelvis unga vuxna-diskursen, 
är de yngre.  
   I våra artiklar kan vi se att det kring 1950-talet börjar göras en åtskillnad mellan barn 
och ungdomar. Detta är även något som Åberg observerat när han säger att de så kallade 
tonårsavdelningarna diskuterades i Sverige så sent, trots att redan Valfrid Palmgren 
funderade över tonåringarnas plats på biblioteken94. I den nymodiga diskursen börjar 
själva tecknet ungdom synas i artiklarna. Användande av tecken som visar på 
ungdomars kulturella tillhörighet och stil börjar också synas och detta är något som 
används flitigt i denna diskurs men nästan inte alls i övriga. Under diskursen 
förekommer dock fortfarande sammankopplanden mellan barn och ungdom i ett fåtal 
artiklar, vilket visar att ändringen till att enbart benämna dem som ungdomar ännu inte 
är definitiv.  
 
Om unga människor tillhör barn- eller vuxenavdelningen och vilka bibliotekarier som 
ska ansvara för gruppen ungdomar diskuteras till viss del i vårt material. Jenkins säger 
att forskningen om ungdomsbibliotekarier är sällsynt, då bibliotekarier specialiserade 
endast på ungdomar och inte barn är en relativt ny yrkeskategori95.  
   I våra artiklar hittar vi exempel på åsikter som poängterar vikten av att ansvaret för 
ungdomsverksamheten ligger hos de bibliotekarie r som ansvarar för vuxenlitteraturen. 
Vi tror att det finns en poäng att hämta i att ungdomarna tillhör vuxenavdelningen 
istället för barnavdelningen. På så sätt kan biblioteken eventuellt förbättra relationerna 
med ungdomar som inte känner sig hemma i bib lioteket, som känner sig för gamla för 
bibliotekens barn- och ungdomsavdelningar och för gamla för de hörnor som inretts 
speciellt för unga. 
   Ziehe menar att väggen mellan de ungas och de vuxnas värld perforerats i och med 
massmediernas intåg i vårt samhälle. Dagens ungdomar lever därmed i samma värld 
som vuxna i mycket högre grad än tidigare generationer.96 Ziehes resonemang 
förstärker våra egna åsikter om att ungdomar i dagens bibliotek bör tillhöra 
vuxenavdelningen, istället för barnavdelningen. Braverman menar dock, att en 
förvirring skapats i och med att gränsen mellan ungas och vuxnas värld har bleknat. 
Samhällets traditionella rollfördelningar gäller inte längre i lika hög utsträckning som 
tidigare. Detta är, enligt Braverman, ytterligare en orsak till de problem som finns i 

                                                 
92 ibid., s. xiii ff. 
93 Braverman, Miriam (1979). s. xi  
94 Åberg,Åke, (1983) s. 30f. 
95 Jenkins, Christine A (2000). s.117 
96 Ziehe, Thomas (1993). s. 154 
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relationen mellan ungdomar och bibliotek.97 Vilket som är det rätta sättet att bemöta 
ungdomar har i och med denna suddiga gräns eventuellt blivit ännu svårare att säga.  
Hedemark och Hedman har analyserat artiklar mellan åren 1999 och 2002 och hittar 
många negativa yttranden om ungdomar. Författarna redogör för att det är vanligt med 
negativa attityder till framför allt unga killar i samband med Internetanvändande.98  
   Vi har dock inte kommit fram till samma resultat i vår analys. Vår uppfattning är att 
negativa attityder visserligen finns även under denna diskurs men att det under denna tid 
är mycket mer sällsynt med sådana än i tidigare diskurser. I unga vuxna-diskursen, som 
täcker de år Hedemark och Hedman analyserat, finns inte alls lika många värderingar 
av, attityder till och benämningar på ungdomar som i tidigare diskurser – varken 
positiva eller negativa. Detta visar sig i den förkortade ekvivalenskedja om ungdomars 
identitet som vi presenterar i analysen. 
   När vi läser de artiklar som utgör unga vuxna-diskursen efterlämnar de en känsla av 
att det nu finns en större förståelse för unga människor och deras beteende: En annan 
sak som har hindrat arbetet har varit den relativt höga nivå av stökighet som med 
naturlighet följer alla ställen med många testosteronstinna ynglingar (71); 
Komplikationsfritt kan det aldrig vara när det är så här mycket ungdomar (71). 
   Det är svårt att peka på konkreta exempel; vi menar dock att tecknen naturlighet och 
kan (…) aldrig vara, i samband med tecknet ungdom, i ovanstående citat bidrar till 
denna känsla. I artiklarna syns genom dessa ord ett accepterande av ungdomar som de 
är – det finns, vad vi förstår, ingen ilska eller irritation bakom – istället utformas arbetet 
med unga människor efter de förutsättningar som finns och utifrån ungdomarna som de 
personer de är. I den fostrande diskursen uppskattas ett stillsamt beteende, medan 
ungdomar i den uppsökande och unga vuxna-diskursen får vara som de är. Den 
nymodiga diskursen blir ett mellanläge, då en ambivalens syns i vilka egenskaper som 
uppskattas i artiklarna. Exempel på det är att energiska ses som något positivt i en 
artikel, samtidigt som synonymen livlighet ses som något negativt i en annan.  
   En anledning till att värderingar och attityder har försvunnit ur artiklarna tror vi kan 
vara att ungdomar i allt högre grad ses som vuxna än som barn. När vi analyserat 
artiklarna har vi dock kommit fram till att värderingar av ungdomar försvinner tämligen 
abrupt. Brottet syns tydligt redan under den uppsökande diskursen – i skiftet mellan 
1970- och 1980-talet. Vi tror att, förutom att unga ses som vuxna snarare än som barn, 
finns det i dagens samhälle en större försiktighet i att värdera användare, och människor 
överhuvudtaget. Detta kan vi alltså se tendenser till redan i de artiklar som publicerades 
under 1980-talet. 
 
Att ungdomar är en grupp som förknippas med problem är något som även Ziehe tar 
upp. Han menar att uttalanden om ungdomar ofta är präglade av moraliserande åsikter. 
Enligt honom underskattar ofta vuxenvärlden ungdomars livsproblem – de har bristande 
förståelse för ungdomarnas tillvaro.99 Ziehe talar vidare om att samhället upphöjer 
myten om ungdomarna medan ungdomarna själva inte får komma till tals 100. Allt 
förespråkande av att bibliotekspersonalen bör sätta sig in i ungdomskulturen, som vi 
finner i våra artiklar, kan vi relatera till Ziehe. Detta då han säger att det inte räcker att 
enbart se tillbaka på sin egen uppväxt för att förstå ungdomar i dagens samhälle101. Att 
det kan vara så att bibliotekarierna lätt ser tillbaka på sin egen ungdom och applicerar 
                                                 
97 Braverman, Miriam (1979). s. xi  
98 Hedemark, Åse & Hedman, Jenny (2002). s.25ff. 
99 Ziehe, Thomas (1993). s. 34,48 
100 ibid., s. 48 
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det på den ungdom som de bemöter i biblioteket är något som vi tror stämmer. Kanske 
detta kan vara en orsak till att konflikter uppstår. 
   I vårt material hittar vi knutpunkter till Ziehes resonemang så tidigt som under den 
fostrande diskursen, dock bara ett enstaka fall: Vi behövde alltså vara grundligt 
hemmastadda i barnpsykologi, men det beklagliga är, att så gott som alla böcker i 
ämnet behandla koltåldern och ej tonåringarna, som skaffa oss våra problem (13)  
   En förklaring till ovanstående ensamma, och för sin tid avantgardistiska, uttalande 
hittar vi i Bravermans studie. Det citat vi återger ovan är plockat ur en artikel publicerad 
1935. I USA var under den tiden bibliotekens ungdomsverksamhet anpassad efter 
ungdomarna – tydliga ansträngningar gjordes att på biblioteken hänga med i den 
framväxande ungdomskulturen. Uppsökande verksamhet bedrevs, för att få in även 
ickeanvändare på biblioteket. Bokbestånden kompletterades med skivor och 
radioapparater och skivspelare installerades. Det fanns en tydlig intention att göra 
biblioteket till en plats för alla, inte bara för de välartade med god litterär smak.102 
   Vi kan här se tydliga paralleller till vår nymodiga diskurs. Att läsa om 30-talets 
ungdomsverksamhet på bibliotek i Bravermans studie är som att läsa om den nymodiga 
diskurs vi identifierat i vårt material, med skillnaden att i Sverige ägnade sig biblioteken 
åt denna verksamhet på 1950- och 1960-talen. Den uppsökande verksamhet Braverman 
beskriver är dock något som mest verkar föreslås i Sverige. I de artiklar som utgör den 
nymodiga diskursen syns inga tecken på att uppsökande verksamhet verkligen bedrevs.        
   Braverman förespråkar i sin text verksamhet liknande den som bedrevs under den 
nymodiga diskursen. Till viss del håller vi naturligtvis med henne – vi tycker också att 
biblioteket ska anpassa sig till ungdomarna och anstränga sig för att hänga med i 
ungdomskulturen. Vi anser dock att det kan bli lite väl bra i den nymodiga diskursen. 
Någonstans tror vi att biblioteket riskerar att tappa bort sin huvudverksamhet – att 
erbjuda böcker och andra medier – om de fokuserar för mycket på kringverksamhet.  
 
Bortsett från 1930-talet menar Braverman att ungdomsverksamheten på amerikanska 
bibliotek fram till 1970-talet präglades av ett institutionaliserat tänkande, där 
ungdomarna fick anpassa sig efter biblioteken. 1973 beskriver hon som en brytpunkt, då 
nya riktlinjer drogs upp för bibliotekens ungdomsverksamhet. De handlade om att 
anpassa biblioteket efter ungdomarna och den kultur de levde i. Braverman anser dock 
att biblioteket inte lyckades med sina ansträngningar att sondera relationerna mellan 
ungdomar och samhälle. Hon menar, liksom Ziehe, att utan en djupgående förståelse för 
ungdomskulturen kan arbetet med ungdomar på biblioteken bli missriktat och fel. 103     
   Under den uppsökande diskursen hittar vi flera referenspunkter till Bravermans 
resonemang. Här börjar tankar om att ta in ungdomskulturen i biblioteksverksamheten 
synas i artiklarna. Under den uppsökande diskursen ser vi en början till förändringar i 
tankar om verksamhet för ungdomar och sammankopplingar med 
ungdomskulturforskningen. Vi märker att det på några ställen talas om att det behövs 
kunskaper om ungdomskulturen för att kunna ordna en bra och fungerande 
biblioteksverksamhet för ungdomar. Problemet är att den faktiska verksamhet som 
beskrivs i artiklarna inte har några beröringspunkter med ungdomskulturen: 
Stafettläsning i högläsning! Vi kommer att läsa en halvtimme per man dygnet runt 
(vuxna får väl läsa på nätterna). Fritidsgårdarna har lovat ställa upp med kaffe och 
mackor (53).  

                                                 
102 Braverman, Miriam (1979). s. 252 
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Vi frågar oss om denna aktivitet är något som lockar och intresserar dagens ungdomar. 
Vi tror inte det. 
   Ett annat försök att ta in ungdomskulturen i biblioteksverksamheten, som vi hittar i 
den uppsökande diskursen, utmynnar i en strävan efter att som bibliotekarie försöka 
vara mer en kompis till ungdomarna än en bibliotekarie: Nej, jag har ju fått delta i den 
övriga aktiviteten, suttit och fikat med ungdomarna, försökt börja tala om böcker då det 
fallit sig naturligt (48).  
   Detta tycker vi är att dra ungdomskulturen åt fel håll, då en kompisrelation kan kännas 
krystad och töntig snarare än lockande. Kritik mot bibliotekspersonals bristande 
engagemang när det kommer till att förstå och sätta sig in i ungdomskulturen är något 
som Hedemark och Hedman hittar enstaka fall om i sitt arbete, som alltså innehåller en 
analys av artiklar, publicerade mellan 1999 och 2002104. Vi håller med men hittar inte 
bara enstaka fall. Att bibliotekspersonal bör ha kunskap om ungdomars kultur är något 
som det talas mycket om i våra artiklar, ett mycket tidigt fall, som vi återgett ovan, 
återfinns i den fostrande diskursen, några andra exempel hittar vi i den uppsökande. I 
unga vuxna-diskursen, som omfattar bland annat de år som Hedemark och Hedman 
hämtat sina artiklar ifrån, är dessa tankar många – de genomsyrar stora delar av epoken. 
Om biblioteken anammar dessa uppmaningar kan vi dock inte veta någonting om.  
 
Lieberg redogör för ungdomars privatisering av offentliga platser. Denna privatisering 
sker ofta då ungdomar inte har någon egen plats i samhället. Privatiseringen tar sig 
uttryck i att ungdomsgäng tar över ett ställe och använder det som sin egen privata 
mötesplats.105 Om vuxna hade kunskaper om och insikt i ungdomars privatisering av 
offentliga platser tror vi att det skulle bildas en större förståelse för en del av ungdomars 
beteenden. Problemen kommer troligtvis alltid att finnas men vi tycker att kunskap hos 
berörd personal på biblioteken, om den privatisering som Lieberg beskriver känns som 
en bättre utgångspunkt än ständig irritation från bibliotekariernas sida. All den irritation 
som kommer till uttryck i artiklarna visar att någon sådan förståelse knappast existerar. 
Vi hittar dock ett exempel, där beskrivningen av hur ett bibliotek försökt lösa problemet 
presenteras utan några negativa toner: En annan faktor som bidragit till att det numera 
har blivit lugnare i biblioteket är ett nyinfört datoriserat bokningssystem för bibliotekets 
34 publika datorer. Det var ofta där problemen uppstod  (71) 
   Denna privatisering från ungdomarnas sida är något som vi ser tidiga prov på i vårt 
material. Åberg skriver att under första världskriget samlades många barn och 
ungdomar i biblioteken istället för i hemmen. Han menar att detta ledde till att 
biblioteken fick problem med stökiga ungdomar som kom dit av andra anledningar än 
att läsa under dessa år.106  
   Här kan vi alltså återigen anknyta till att biblioteken och bibliotekarierna borde vara 
mer insatta i ungdomars kultur och deras privatiseringsprocess, för att på så sätt kunna 
bemöta ungdomarna och förstå deras beteende på ett bättre sätt. 
  

                                                 
104 Hedemark, Åse & Hedman, Jenny (2002). s.27 
105 Lieberg, Mats (1992).  s. 101 
106 Åberg, Åke (1983). s. 25 
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6.2 Synen på ungdomsverksamhet 

I artiklarna från början av 1900-talet ser vi tydliga uttryck för att biblioteken hade en 
fostrande roll i samhället. Detta syns i de många värderingar och attityder, ofta negativa, 
till ungdomar som flitigt används under denna epok. Det visar sig även i Åke Åbergs 
redogörelse för hur bibliotekens låneregler fastställde att för att få låna en skönlitterär 
bok var låntagarna tvungna att även låna en fackbok107. 
   Biblioteket sågs av samhället vid denna tidpunkt som ett instrument för att leda 
ungdomarna till den goda kulturen108. Detta var även en tid då oron var stor för 
”ungdomens förvildning” och för att dålig litteratur skulle få för stor inverkan på 
ungdomarna 109.  
   I Bravermans beskrivning av de amerikanska folkbibliotekens ungdomsverksamhets 
historia, beskrivs bibliotekets roll som precis densamma som i Sverige under 1900-
talets första decennier. De amerikanska biblioteken såg också som sin uppgift att skydda 
ungdomar från dålig litteratur och andra, enligt dem, olämpliga fritidsintressen. Detta 
fenomen återkommer, enligt Braverman, genom åren, med skillnader i vad det är 
ungdomarna ska skyddas ifrån. 110 
   Redan under den nymodiga diskursen frångås dock de fostrande attityderna och efter 
detta ökar tankarna om att biblioteket ska anpassa sig efter ungdomarna mer och mer. I 
unga vuxna-diskursen tycker vi att artiklarna är på rätt spår när de skriver om ungdomar 
och verksamhet för ungdomar och hur viktigt det är att ta in ungdomskulturen i 
biblioteksarbetet.  
 
I vår analys av unga vuxna-diskursen framträder dock två synsätt på bibliotekens roll i 
samhället för ungdomarna. Den ena förespråkar biblioteken som ett mischmasch av 
aktiviteter och ett bestånd med fokus på information från olika håll i samhället. Den 
andra förordar att biblioteken ska bedriva traditionell biblioteksverksamhet med 
tyngdpunkten på att erbjuda böcker, tidskrifter och andra medier, vars innehåll ska 
motsvara ungdomskulturen, istället för att koncentrera sig på kringverksamhet såsom 
tävlingar, konserter, matlagning eller resebyrå.  
   Vi anser att biblioteken borde följa den andra linjen då det troligtvis finns bättre 
alternativ än biblioteket att besöka om man exempelvis vill gå på konsert, söka jobb 
eller boka en resa. På samma sätt som biblioteket sköter sin traditionella verksamhet 
bäst, tror vi att dessa ställen sköter sin specialiserade verksamhet bättre än biblioteket.   
   Här följer två exempel som representerar varsitt synsätt i denna fråga: 
 
(…) samarbete med en lång rad institutioner. En del av dem mer självklara, t.ex. 
skolan, arbetsförmedlingen och ungdomsorganisationer, en del mindre självklara som 
t.ex. lokalradion, tullen och åklagarmyndigheten vid tingsrätten (66)  
 
(…) personligen tror jag (…) att bibliotek ändå borde koncentrera sig på 
informationsförsörjning i form av böcker, tidskrifter och andra media. Rockkonserter i 
all ära, men det är tveksamt om det är något som biblioteket ska lägga tid och energi 
på, när det finns andra som gör det mycket bättre. Och töntstämpeln ligger alltid farligt 
nära till hands (68) 
                                                 
107 Åberg, Åke (1983). s. 24f. 
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Vi förespråkar dock inga extremer när det gäller traditionell biblioteksverksamhet. 
Under den fostrande diskursen ser vi exempel på att biblioteken är till för ett 
disciplinerat användande av böcker. I materialet hittar vi exempel på kontroll av 
ungdomars läsning och att de ungdomar som inte sitter tyst och stilla och läser, inte är 
önskvärda. Vår ståndpunkt är snarare densamma som i senare diskurser där tongången 
är en helt annan. Biblioteken ses då som ställen för ungdomar att tillbringa sin fritid på 
och umgås i. 
   Det är just fokuseringen på beståndet som vi tycker är bra i unga vuxna-diskursen. 
Istället för att ständigt försöka hitta på nya aktiviteter hittar vi i artiklarna många förslag 
på hur den traditionella biblioteksverksamheten kan förbättras. Detta med hjälp av 
förbättrade bestånd, nya inköpskanaler och så vidare. Det finns i artiklarna många 
tankar om att genom alternativa böcker, tidskrifter, skivor och filmer ta in 
ungdomskulturen på biblioteken. 
   Vi blir starkare i vår övertygelse om att detta är rätt linje för biblioteket när vi läser 
om Stockholms ungdomsbibliotek, PUNKTmedis, som öppnade våren 2005. De 
ungdomar som varit med och utformat verksamheten där vill lägga betoningen på 
böcker, bokhyllor och erfaren personal och inte på kringverksamhet.111 
 
Hos Ziehe hittar vi begreppet reflexivitet som innebär att dagens unga, genom 
masskulturen, känner till det mesta redan innan de har hunnit få egna erfarenheter112. 
Denna reflexivitet tror vi kan leda till att dagens ungdomar kan ha större behov av 
vuxenlitteratur än vad de haft i föregående generationer. Eftersom de som är unga idag 
lever närmare vuxenvärlden, har dagens ungdomar förmodligen ett större behov av 
vuxenlitteraturen, som ju i och med de utsuddade gränserna mellan generationerna, blir 
även de ungas litteratur. 
   Ziehe säger att den reflexiva kunskapen skapar en oro över att som ung kunna leva 
upp till allt som de redan vet113. Denna oro anser vi att biblioteket kan bemöta med 
realistisk skönlitteratur. Läsaren kan känna igen sig och se att allt och alla inte är så 
spännande och lyckade som det är lätt att tro. 
   I den fostrande diskursen anses ungdomar inte redo för den vuxna avdelningen medan 
det i alla de övriga diskurserna diskuteras livligt om vuxenlitteraturens vara eller icke 
vara på ungdomsavdelningarna. Många av dessa diskussioner kommer ur åsikter om att 
det inte finns någon bra litteratur skriven för ungdomar. I unga vuxna-diskursen verkar 
dock inte dålig kvalitet på ungdomsböckerna vara något problem. Ingen sådan kritik 
syns i artiklarna. Snarare är det synen på ungdomar som unga vuxna, som genomsyrar 
hela diskursen, som är anledningen till argumentationen för vuxenlitteratur i det bestånd 
som presenteras för unga. Även här ser vi alltså ett förespråkande för den kultur dagens 
ungdomar lever i. 
 
Dagens unga har en betydligt större valfrihet än tidigare generationer. I vårt analyserade 
material finner vi att i början av seklet fick ungdomar vara tacksamma för den 
verksamhet och det utbud som fanns på biblioteken – ungdomarna fick anpassa sig efter 
biblioteken. Från och med den nymodiga diskursen ser vi en utveckling där biblioteken 
mer försöker tillgodose ungdomarnas egna intressen i verksamhet och bestånd – 
biblioteken anpassar sig till ungdomarna. Detta kan vi koppla till två av Ziehes begrepp 
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– individualisering samt estetisering. Individualisering handlar om de nya möjligheter 
som finns att ändra sin identitet och livsstil i dagens samhälle med det stora utbud som 
finns av kultur och alternativa livsstilar114. Estetisering innebär ett visuellt skapande av 
en egen identitet genom attribut som kläder, musik och utseende.115 För att hjälpa 
ungdomar i sitt identitetsarbete och i arbetet med att skapa sina egna referenser tycker vi 
att biblioteken ska erbjuda ett brett utbud och gärna alternativ till masskonsumtionen. Vi 
tycker alltså att biblioteket ska anpassa sig efter ungdomarna. Här menar vi att musik, 
tidskrifter samt film hör hemma på biblioteket.  
   Hos Ziehe hittar vi stöd för våra tankar när han menar att ungdomars 
identitetsutprovningar är mycket viktiga och att unga människor som befinner sig i 
denna utprovningsfas hela tiden riskerar att missa alternativen i det stora bruset av 
masskultur 116. 
   Utöver att hela tiden utsättas för masskulturen, menar Ziehe att dagens unga, i mycket 
högre grad än tidigare generationer, är exponerade för massmediernas spärreld av 
problem i vårt samhälle och vår omvärld. Ungas identitetsarbete pågår därför hela tiden 
med dessa problem i bakgrunden. 117 Ziehe talar vidare om en kulturell 
exproprieringsprocess, som med dessa bilder producerade av samhället som hela tiden 
pumpas ut, gör det svårt för ungdomar att skapa sina egna referenser.118Följande citat 
visar en förståelse för det Ziehe talar om: Många av dagens ungdomar ser kanske ingen 
framtid och gör man inte det måste man leva nu och dränka ångesten i häftiga 
sinnesförnimmelser. Att känna, att uppleva är viktigt för tonåringarna – det bevisar att 
de finns till (55) 
   Vi tycker att biblioteket här har en mycket viktig roll i samhället. Vi ser biblioteket 
som en motvikt till både massmediernas skräckpropaganda och masskulturen. 
Biblioteket har ett ansvar att genom sitt arbete som informationsresurs med ett väl 
genomtänkt bestånd hjälpa unga människor i balansgången mellan omvärldens 
påtryckningar och skapandet av den egna identiteten.  
 
I den fostrande samt nymodiga diskursen förespråkas vad som ses som god litteratur. I 
unga vuxna-diskursen ligger fokus mer på alternativa bestånd, såsom tidskrifter och 
musik, men även argumentation för vuxenlitteratur. I den uppsökande diskursen syns 
samma tendenser, men här hittar vi dessutom en brytning mot framför allt föregående 
diskurser. I den uppsökande diskursen syns åsikter om att ungdomar kan tänkas behöva 
triviallitteratur i sitt identitetsarbete, samt för att på ett smidigt sätt ledas in till mer 
litteratur. Detta kan ha att göra med att biblioteken under denna diskurs vill få tag på 
ickeanvändarna och locka dem till biblioteken. Under denna epok ser vi exempel som 
visar att biblioteken vill att alla ska komma dit och att det ska vara en plats öppen för 
alla besökare. På så sätt verkar synen vara att det är bättre att läsa triviallitteratur, och 
kanske senare lockas till att läsa andra böcker, än att inte läsa alls. 
   Vår egen åsikt i frågan är något delad då vi anser att biblioteket har en uppgift i att 
erbjuda alternativ till bokhandeln. Detta eftersom det är så många böcker som faktiskt 
inte går att få tag på där. Samtidigt tycker vi att biblioteket ska erbjuda böcker som 
efterfrågas av många låntagare. Ett exempel på detta kan vara att om det är stor 
efterfrågan på exempelvis mangaböcker, ska dessa självklart finnas till utlån på 
biblioteket. Vi förespråkar någon slags balansgång mellan synsätten. 
                                                 
114 Ziehe, Thomas (1986a). s. 348f. 
115 Ziehe, Thomas (1993). s. 158f. 
116 Ziehe, Thomas (1993). s. 44 
117 ibid., s.154 
118 ibid., s. 9 
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Kerstin Rydsjö ser tendenser i dagens ungdomsverksamhet, som tyder på att biblioteken 
satsar sina resurser på de ungdomar som redan använder biblioteken. Icke-användarna 
är inte längre i fokus i samma utsträckning som tidigare.119 Detta är något som vi ser 
tydliga exempel på när vi jämför den uppsökande diskursen med unga vuxna-diskursen. 
I den ena epoken är fenomenet uppsökande verksamhet så vanligt förekommande att det 
fått ge namn åt hela diskursen. I unga vuxna-diskursen däremot, hittar vi åsikter om att 
göra biblioteket så bra som möjligt för dem som redan använder det. Avsaknaden av 
information om uppsökande verksamhet i de artiklar som utgör unga vuxna-diskursen 
bidrar också till vår förståelse om att det inte är något som förespråkas under denna tid.  
   Vi själva ansluter oss till unga vuxna-diskursens linje – att göra biblioteket så bra som 
möjligt för de som redan använder det. Detta kan tyckas en smula kontroversiellt. Vi 
hävdar dock att stora satsningar på ickeanvändare i form av uppsökande verksamhet 
riskerar att leda till ett sämre bibliotek, då pengarna läggs på den uppsökande 
verksamheten istället för bibliotekets bestånd och den verksamhet som sker inne på 
biblioteket. Om resurser istället koncentreras till det faktiska biblioteket, om pengarna 
satsas på dem som redan har önskemål om exempelvis bibliotekets bestånd, om 
biblioteket satsar på användarna och gör detta bra så kommer kanske ickeanvändarna så 
småningom också att hitta till biblioteket.  
   Vi är medvetna om att frågan om hur biblioteket ska bemöta ungdomar inte är svart 
eller vit, och vill heller inte förespråka ett sådant resonemang. Vår ståndpunkt i frågan 
är dock att satsningar på bibliotekens bestånd bör ha högre prioritet än den uppsökande 
verksamheten. Först när biblioteket är riktigt bra tycker vi pengar och tid kan satsas på 
att få in ickeanvändare. 
 

6.3 De fyra diskurserna  

Irritation och problem med stökiga ungdomar är något som återkommer, mer eller 
mindre, i alla de diskurser vi i analysen redogjort för. Braverman antyder rentav att 
vuxnas irritation över ungdomen är orsak till att ungdomsverksamhet överhuvudtaget 
växte fram i det tidiga 1900-talets USA. Hon menar att unga användare mest sågs som 
irritationsmoment av de bibliotekarier som arbetade med vuxna låntagare. Särskild 
verksamhet för dessa ohängda skaror ansågs nödvändigt för att på ett bra sätt kunna 
slussa in dem i biblioteken.120 Åberg skriver också att dessa problem var något som 
omtalades redan vid 1900-talets början121. 
   Vuxnas negativa inställning till ungdomar är en tydlig tråd som går genom alla 
diskurser, men som vi tidigare nämnt avtar dessa tendenser i den sista. 
   Braverman inleder närmast sin bok med att beskriva de problem som alltid har funnits 
i förhållandet mellan bibliotek och ungdomar. Hon menar exempelvis att många vuxna 
har en fientlig inställning till unga människor.122 Den erfarenhet vi fått genom arbetet 
med denna uppsats är delvis densamma som Bravermans – irritation mot ungdomar 
omtalas i flera artiklar – men vi kan också ana att det ofta handlar om en rädsla eller 
osäkerhet inför unga människor.  

                                                 
119 Rydsjö, Kerstin (2001). s. 5,11 
120 Braverman, Miriam (1979). s. xiii  
121 Åberg, Åke (1983). s. 25 
122 Braverman, Miriam (1979). s. xi  
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I vårt material beskrivs alltså ungdomar ofta med hjälp av termer som jobbiga, stökiga 
och högljudda. Vi funderar på om en orsak till all negativ beskrivning kan vara att det 
inte finns något behov av att skriva om bibliotekens ungdomsverksamhet när allt flyter 
på, när inga problem rapporteras. Så länge det inte finns problem finns det kanske inget 
att skriva om. Vi undrar om detta kan vara en anledning till alla negativa beskrivningar 
av ungdomar som framkommer i vårt material. 
 
Kerstin Rydsjö redogör för att samma frågor om ungdomsverksamhet återkommer 
under hela 1900-talet123. Detta kan vi anta beror på att biblioteken aldrig lyckas hitta en 
bra lösning för ungdomsverksamheten. 
   I ljuset av den kunskap som vi, till stor del med hjälp av Jenkins, tillägnat oss om 
avsaknaden av forskning om ungdomsverksamhet på bibliotek ur ett historiskt 
perspektiv124, tycks det oss inte längre lika märkligt att bibliotekens problem med 
ungdomar hela tiden kvarstår. Om ingen forskning bedrivs är det svårt att få fram ny 
kunskap att använda för att lösa problemen. 
   Den verksamhet som beskrivs och föreslås i några av artiklarna från den sista 
diskursen är något som vi tror fungerar och är bra verksamhet för ungdomar och som vi 
anser att biblioteken borde sträva efter. Här syftar vi till de artiklar som förespråkar ett 
större engagemang i och större kunskaper om ungdomskulturen samt att biblioteken ska 
vara bibliotek. 
   En sak som vi noterat är att varje diskurs ser sin förespråkade, dåvarande verksamhet 
som den ultimata, medan det som förespråkats i tidigare diskurser ratas. Vi tycker att 
stora delar av unga vuxna-diskursen innehåller vettiga åsikter om ungdomsverksamhet 
på bibliotek. De ofta ganska högljudda åsikter som hörs i artiklarna, om att 
ungdomsansvarig bibliotekspersonal måste känna till den värld och den kultur 
ungdomar lever i, ser vi som något mycket positivt. Om det till sist är så att bra och 
fungerande lösningar äntligen har kommit till biblioteken kan vi dock inte veta 
någonting om inom ramen för denna uppsats. 
 
Vi har identifierat fyra sinsemellan olika diskurser i vå rt material. Därmed säger vi inte 
att de är totalt olika och att det är vattentäta skott mellan dem. Flest beröringspunkter 
hittar vi naturligt nog mellan sådana diskurser som står nära varandra tidsmässigt. 
Reaktioner mot idéer kan dock bli så stora att en ny diskurs konstitueras. I sådana fall 
kan två kronologiskt nära diskurser skilja sig mer åt än sådana som har decennier 
emellan sig. 
   Två diskurser som står långt ifrån varandra kronologiskt, men som ändå har 
gemensamma beröringspunkter är den fostrande respektive unga vuxna-diskursen. Det 
som binder samman dessa diskurser är åsikterna om att biblioteket ska vara bibliotek, 
att huvudverksamheten ska kretsa kring böcker (med flera medier i unga vuxna-
diskursen). 
   På grund av antagonismen i unga vuxna-diskursen – att biblioteket ska vara en 
knutpunkt för information från olika håll i samhället och en plats för aktiviteter av de 
mest skilda slag – binds denna diskurs paradoxalt nog samman även med den nymodiga 
diskursen. Gemensamma synsätt i dessa diskurser är sådana som förespråkar att 
biblioteket bör ägna sig åt högst alternativ verksamhet, såsom konserter, 
resebyråverksamhet, dans och kabaréer, för att locka ungdomar till sig. 

                                                 
123 Rydsjö, Kerstin (2001). s. 3 
124 Jenkins, Christine A (2000) 
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Moraliska åsikter om vilken litteratur som anses lämplig för ungdomar är något som 
förenar den fostrande respektive den nymodiga diskursen. Triviallitteraturen hör enligt 
dessa diskurser inte hemma på biblioteken. 
   En eventuell reaktion mot föregående diskurser ser vi därmed i den uppsökande 
diskursens förespråkande av just triviallitteratur. I framför allt den fostrande diskursen 
syns åsikter om att de som inte är intresserade av den ”goda” litteraturen inte hör 
hemma på biblioteket. När det bara är de begåvade och läsvurmiga ungdomarna som 
uppskattas känns tankarna ibland lite väl elitistiska. Den uppsökande diskursen vill ha in 
alla ungdomar på biblioteken, oavsett litterär smak. I artiklarna från den fostrande 
diskursen syns istället stor glädje när trivialläsare blivit omvända. 
   Tonen i den fostrande diskursen är tydlig när det gäller disciplinen på biblioteket. 
Tysta, stillasittande barn som läser och inte bara bläddrar i böckerna är vad som 
uppskattas. I den nymodiga diskursen syns en kraftig reaktion mot detta, då vi i 
artiklarna hittar exempel på bibliotek som ordnat konserter med över 700 besökare125. 
Överhuvudtaget känns den nymodiga diskursen ganska uppviglande gentemot den 
fostrande. Dels beroende på alla de aktiviteter som förespråkas och beskrivs, men 
dessutom för att dessa aktiviteter ofta är ganska ljudliga. Konserten är bara ett exempel 
på det. 
 
De brott som trätt fram i materialet är, som vi tidigare redogjort för, inga definitiva brott 
utan snarare tendenser. Dock har det förekommit faktorer i materialet som visar på 
dessa olika brott och på så sätt möjliggjort för oss att tala om olika nya diskurser.  
   Några av de mer framträdande faktorerna har varit att det i den fostrande diskursen 
har talats mycket om bibliotekens fostrande roll och det har framkommit åsikter och 
synpunkter som visar att ungdomarna som använder biblioteken under denna epok, får 
göra det på bibliotekens villkor. Här ändras inte mycket i bibliotekens ordinarie 
verksamhet för att locka ungdomarna dit. 
   Brottet som utmynnar i den nymodiga diskursen uppstår mellan 1949 och 1951, då vi 
ser att artiklarna mer börjar koncentrera sig på att beskriva vilka olika verksamheter 
som biblioteken anordnar för att locka ungdomar till biblioteken. Här talas det mycket 
om att vända sig till ungdomarna via deras fritidsintressen och musiksmak och att ordna 
olika sorters programverksamhet på biblioteken. Artiklarna har här helt frångått 
tendensen att ungdomarna ska anpassa sig till biblioteken, det är snarast tvärtom. 
   Nästa brott sker mitt i år 1967. I början av året talas det fortfarande mycket om 
programverksamhet och annat som hör den nymodiga diskursen till, för att i de senare 
artiklarna börjar handla om uppsökande verksamhet. Detta i så hög grad att det blir 
kännetecknet för nästföljande diskurs. Här går artiklarna ifrån att tala om 
programverksamhet, till att koncentrera sig på den uppsökande verksamheten på bland 
annat fritidsgårdar och mycket handlar om att fånga upp ickeanvändare och få dem att 
komma till biblioteket.  
   Det sista brottet är långt – mellan 1988 och 1995 diskuteras inte ungdomar alls i 
Biblioteksbladet. När ämnet tas upp igen, 1995, ser vi en ny diskurs. Den uppsökande 
verksamheten avtar i artiklarna och vi ser tankar om ungdomar som unga vuxna börja 
spira. Under denna sista diskurs talas det mycket om att frångå gamla tankar om 
programverksamhet och uppsökande verksamhet. Brottet från föregående diskurs ligger 
dels i synen på ungdomar som unga vuxna, dels i diskussionen om huruvida biblioteken 
enbart borde koncentrera sig på att vara just bibliotek, och vara det så bra att ungdomar 

                                                 
125 I artikel nr 36 beskrivs hur omkring 750 ungdomar besökte en konsert som ordnades i bibliotekets 
utlåningssal.  
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lockas dit just därför. Den sista diskursen delar sig dock i två grenar, där en arm kan 
sägas vara en mer extrem förlängning av delar av den uppsökande diskursen. Det 
handlar om de förslag på och beskrivningar av biblioteket som några slags 
informationscentraler, som vi redogjort för tidigare. Bland de argumenten finns en och 
annan utskriven önskan om uppsökande verksamhet kvar. Strävan efter att hitta 
ickeanvändare är dock i artiklarna inte alls lika explicit som i den uppsökande 
diskursen. 
 

6.4 Teori och praktik 

Eftersom Biblioteksbladet är en branschtidning med stor spridning på Sveriges 
folkbibliotek tänker vi oss att det som publiceras där på ett eller annat sätt kommer att 
påverka bibliotekarier och annan personal som arbetar med ungdomsverksamhet på 
bibliotek. Vi tror att de diskurser som framkommit genom vår analys påverkar de 
diskurser som råder ute på biblioteken. Därmed kan de åsikter som uttrycks och 
ställningstaganden som görs i Biblioteksbladet få faktiska konsekvenser för förhållandet 
mellan bibliotek och ungdomar. Kerstin Rydsjös påstående, att Ziehes tankar knappt alls 
har påverkat svenska bibliotek126, lämnar dock en aning hos oss om att de diskurser som 
råder på biblioteken inte är desamma som den i Biblioteksbladet rådande. I både den 
uppsökande diskursen och i unga vuxna-diskursen är det trots allt ganska tätt mellan 
tankarna om vikten av att förstå ungdomars kultur.  
   Vid en överblick av vår analys ser vi uppmaningar om att biblioteken ska anamma 
ungdomskulturen i sin verksamhet för ungdomar. Vi anar att dessa önskemål ignorerats 
i stor utsträckning ute på biblioteken, då kraven börjar komma på 1970-talet och 
därefter bara blir högre och intensivare, ända fram till de senaste artiklarna. 
   Liknande tankar hittar vi hos Kerstin Rydsjö. Hon menar att det är samma frågor som 
ständigt återkommit genom hela 1900-talet, och hon undrar om svaren också är 
desamma 127. 
   Om vi jämför vårt resultat med Rydsjös åsikter och Ziehes teorier, kan vi se att 
biblioteken missat något i moderniteten. Engagemang syns i artiklarna, men eftersom 
kraven på att sätta sig in i ungdomskulturen aldrig upphör, verkar det saknas energi och 
engagemang från bibliotekens sida till att verkligen sätta sig in i och bygga upp en 
fungerande verksamhet för ungdomar.  
 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Något som vi kommit att fundera över i arbetet med denna uppsats och som vi finner 
mycket intressant för vidare forskning är att det finns många studier gjorda om bibliotek 
och ungdomar, men att de allra flesta av dessa koncentreras till biblioteken och 
bibliotekarierna. Det finns inte lika många studier som riktar in sig på själva användarna 
– ungdomarna – och hur de ser på verksamheten. Jenkins talar om att de som förväntas 

                                                 
126 Rydsjö, Kerstin (1994). s. 125 
127 Rydsjö, Kerstin (2001). s. 2f 
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använda bibliotekets speciella service och program – ungdomarna själva – är den 
komponent bibliotekshistoriker utforskat i minst utsträckning128.  
   Vi tycker att det skulle vara mycket intressant att se mer djupgående studier över 
ungdomar och deras relationer till bibliotek. Att spegla verksamheter ur olika 
användares perspektiv anser vi vara fruktsamt, då det på så sätt kan framkomma 
synpunkter på och åsikter om biblioteksverksamhet, som i sin tur kan vara värdefulla 
för biblioteket, då de ger vetskap om vad som är bra och vad som borde förändras. På så 
sätt kan dessa studier hjälpa till att bygga upp en fungerande ungdomsverksamhet ute på 
biblioteken. 
 
Som vi tidigare nämnt ryms inte frågan om skolbibliotekens relation till och verksamhet 
för ungdomar inom ramen för denna uppsats. Vi har funnit mycket material om detta i 
Biblioteksbladet, men inte kunnat använda oss av det. Vi tycker dock att detta med 
skolbibliotek och dess relation till ungdomar är något som skulle vara intressant att se 
vidare studier om. 
 

                                                 
128 Jenkins, Christine A (2000). s. 121 
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7 Sammanfattning 

I denna studie är syftet att undersöka hur synen på ungdomar och ungdomsverksamhet 
porträtterats i Biblioteksbladet från dess start 1916 fram till 2005. Vi vill med denna 
uppsats undersöka vilken syn på ungdomar och verksamhet på bibliotek för ungdomar 
som framkommer i artiklarna. 
   Vi analyserar vårt material med hjälp av diskursanalys för att på så sätt försöka 
identifiera olika diskurser om ungdomar och ungdomsverksamhet i vårt material. Detta 
gör vi med utgångspunkt i Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursanalys. 
Resultatet av vår analys relaterar vi sedan till den tyska socialisationsforskaren Thomas 
Ziehes teorier om ungdomars uppväxtvillkor i dagens samhälle, för att på så sätt få ett 
bredare perspektiv på materialet.  
 
Utifrån de frågeställningar och den analysmodell som presenterats analyseras 73 artiklar 
publicerade i Biblioteksbladet mellan åren 1916 och 2005. Resultatet av analysen visar 
slutligen fyra av oss identifierade diskurser om bibliotekens syn på ungdomar och 
ungdomsverksamhet. Dessa fyra diskurser är: den fostrande diskursen, den nymodiga 
diskursen, den uppsökande diskursen och unga vuxna-diskursen. I den fostrande 
diskursen ser vi att biblioteken tar på sig en fostrande roll i samband med verksamhet 
för ungdomar. Här är det ungdomarna som ska anpassa sig efter biblioteket medan det i 
den nymodiga diskursen istället är biblioteket som försöker anpassa sig till ungdomarna 
och deras intressen. I den uppsökande diskursen koncentreras biblioteksverksamheten 
på uppsökandet av ungdomar på bland annat fritidsgårdar och på att få de så kallade 
ickeanvändarna att komma till biblioteken. Unga vuxna-diskursen präglas av en 
motsättning mellan två synsätt på bibliotekets uppgift i samhället. Det ena förespråkar 
traditionell biblioteksverksamhet, med fokus på bestånd och utlån. Det andra 
argumenterar för biblioteket som en knutpunkt med information från myndigheter och 
organisationer i samhället. Enligt detta synsätt bör biblioteket ägna sig mycket åt 
kringverksamhet.  
 
Något som vi funnit intressant med resultatet av analysen är den röda tråd som löper 
genom alla fyra diskurserna. Denna visar på olika problem i relationen mellan 
biblioteket och ungdomarna – detta är något som aldrig verkar försvinna. Redan i den 
första, fostrande diskursen syns dessa problem, och vi ser dem sedan genom alla de 
efterföljande diskurserna. Problemens art förändras, men grunden är och förblir 
densamma – relationen mellan ungdomar och bibliotek fortsätter hela tiden att vara 
ansträngd. Det verkar vara svårt för biblioteket att komma fram till en fungerande 
lösning på verksamhet för ungdomar. 
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