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The main questions of this thesis are: What do young people 
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magazines and periodicals do the city- and the school library 
have? Where is the department located and how is it 
designed? What kind of relationship is there between young 
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To answer these questions we have done an interview with a 
librarian and a questionnaire among 13-16 year old children. 
We found that it is not often that young people read their 
magazines and periodicals at the library. It is more frequent 
that the boys find magazines to read at the library compared 
with the girls. The librarian thinks that the library’s main 
task is to provide magazines and periodicals that don’t exist 
at the open market, and therefore they do a quality selection. 
We have also found that it is hard for the librarian to handle 
magazines and periodicals for 13-16 year old children, 
because they are caught between the children’s department 
and the adult department.  
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1 Inledning  
 
Under vår utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap har vi gått kursen Barn 
och medier där vi fick uppgiften att skriva en rapport om barns eller ungdomars 
medieanvändning. Vi blev intresserade av mediet veckotidningar och ungdomars 
läsning av dessa eftersom vi ansåg att många yngre läste det som var till för äldre. 
Under kursen Barn och medier fanns det inte utrymme för någon egen större 
undersökning, istället gjorde vi då en tillbakablick på hur veckotidningar sett ut genom 
historien samt jämförde med vår samtid. Den enda relation till biblioteket som fanns i 
rapporten vi skrev då var att vi upptäckte att många av de veckotidningar, som främst 
unga flickor läser, inte fanns på biblioteket. Vi blev nyfikna på att utveckla detta i en 
magisteruppsats för att se om ungdomar var intresserade av fritidsläsning av tidningar 
på bibliotek eller om de fick tag på dem på annat sätt och läste dem någon annanstans. 
Statistik visar att barn och ungdomar mellan 9-24 år är de som har mest kontakt med 
biblioteket1 och en stor del av dem använder även tidningar och tidskrifter på biblioteket 
mer än andra åldersgrupper2. 
 
När vi skrev vår rapport under kursen Barn och medier fick vi uppfattningen att det 
fanns ett större utbud av veckotidningar för flickor jämfört med utbudet för pojkar på 
marknaden. Vi tror att de tidningar som pojkar läser är ämnesinriktade och därför inte 
åldersanpassade. Vi tror även att flickor är mer intresserade av veckopress och att pojkar 
mer intresserar sig för fack- och serietidningar, sådant som många bibliotek har i sitt 
utbud.  
 
Vår uppsats har syftat till att titta på ungdomarnas relation till tidskriftsavdelningen på 
stads- respektive skolbiblioteket. Syftet har även varit att se om de var intresserade av 
att kunna läsa sina tidningar och tidskrifter där. För att uppnå detta valde vi att utföra en 
enkätundersökning i en kommun med cirka 100 000 invånare. Vi har undersökt 
kommunens stadsbiblioteks tidskriftsavdelning och genomfört en enkätundersökning på 
en högstadieskola som ligger nära detta bibliotek. Vi har även tittat på utbudet av 
tidningar och tidskrifter på skolans bibliotek för att kunna jämföra det med 
stadsbibliotekets. Besöket på skolbiblioteket hade den funktionen att om 
skolbibliotekets utbud motsvarade ungdomarnas önskemål så fanns en möjlighet att 
ungdomarna inte fann någon anledning att besöka stadsbibliotekets tidskriftsavdelning. 
 
Den bakgrund som vi presenterat i uppsatsen för att föra in Dig som läsare i en kontext 
handlar om ungdomars bibliotek och biblioteksanvändning, ungdomsbegreppet, 
ungdomars fritid samt tidningar och tidskrifter på bibliotek. De teoretiska 
utgångspunkter som vi valt utgår ifrån Bo Reimer och Geir Vestheim. Reimers teori 
handlar om livsstil och fritid och den har vi använt för att se på ungdomarnas tidnings- 
och tidskriftsläsning. Vestheim har vi använt för att se vilka kategorier ungdomarna 
passar in i beroende på vad de gjorde på biblioteket. 
 
 

                                                 
1 Kulturbarometern 2000  2001. s. 35 
2 Medie-Sverige: statistik och analys 2004. s. 145 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Tidigare har många skrivit uppsatser om ungdomar, men då berört böcker och inte 
tidskrifter, till exempel Anna-Lena Bergstens magisteruppsats, Ungdomar läser: om 
läs- och biblioteksvanor i årskurs nio och gymnasieskolan. Om ämnet har berört 
tidskrifter så har det inte specifikt handlat om ungdomar, till exempel Per Jervruds 
magisteruppsats Invandrare och deras informationsbehov på Malmö stadsbiblioteks 
tidningsavdelning: representanter från fyra språkgrupper. En annan infallsvinkel har 
magisteruppsatsen av Anne-Mari Fyrholm och Mi Rydén med titeln Besökare vid en 
barn- och ungdomsavdelning: exemplifierat genom en användarundersökning vid 
Göteborgs stadsbibliotek, som har berört ungdomar på bibliotek. I detta exempel så har 
det fokuserats på ungdomsavdelningen och inte på övriga avdelningar som till exempel 
tidskriftsavdelningen, vilken vi har intresserat oss för. 
 
Jan-Eric Malmquist, ansvarig för Artikel-sök och redaktör för tidskriften Press på 
biblioteket!, utgiven av Statens kulturråd, diskuterar tidskrifternas roll på biblioteket i 
artikeln Bibliotekens tidskrifter och hävdar att  
 

Tidskrifter har alltid haft sin, om inte alltid givna, plats i biblioteket. Kanske inte 
jämt och samt först och främst på framsidan med framsidan fram så någonstans i 
någon hög i något hörn i något magasin. Årgångar och sviter, nummer i hundratal 
och tusenvis, miljoner sidor text användbara och attraktiva, svåråtkomliga och 
tungarbetade, ogenomträngliga och underutnyttjade.3  

 
Vi anser, precis som Malmquist, att tidskriftsavdelningens plats på biblioteket är given. 
Även om den inte alltid har en central plats, så borde den visas upp för 
biblioteksbesökarna så att de vet om att den finns. Biblioteken ingår i samhället och är 
öppna institutioner dit en del ungdomar kommer av samma anledning som övriga 
låntagare, det vill säga för att låna, läsa och lyssna. Enligt en undersökning från år 1977 
upplevs ungdomar ibland som störande eller passiva och bibliotekets personal känner att 
de har för små resurser för att ta emot dem. 4  
 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka vilken sorts tidningar och tidskrifter som 
ungdomarna läser, hur de får tag på dem och om de finns på biblioteket. I vår uppsats 
har vi inte, till skillnad från andra undersökningar, intresserat oss av att se 
tidskriftsavdelningen som en fritidsgård. Vi har istället valt att se den som en del av 
biblioteket som är till för alla, inklusive ungdomarna. Vi har även valt att se på 
tidskriftsavdelningens utformning och placering, för att se om detta har någon betydelse 
för ungdomars biblioteksbesök. Våra fyra frågeställningar handlar om ungdomars 
biblioteksvanor, ungdomars tidnings- och tidskriftsläsning samt bibliotekets utbud av 
tidskrifter. Vi anser att vi måste undersöka ungdomars biblioteksvanor för att se vad de 
gör på biblioteket, därefter se på vilka tidningar och tidskrifter de läser för att slutligen 
se på bibliotekets utbud för att kunna se om det motsvarar ungdomarnas önskemål.  
 

                                                 
3 Jan-Eric Malmquist 1992. Bibliotekens tidskrifter, s. 7 
4 Tonårskommittén 1977. Tonårskommitténs rapport angående kartläggning av den befintliga 
tonårsverksamheten vid biblioteken, s. 17 
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Vi har utifrån vårt syfte formulerat fyra frågeställningar:  
 
• Vad gör högstadieeleverna på biblioteket på sin fritid? 
• Vilka tidningar och tidskrifter läser högstadieeleverna? 
• Vad har stadsbiblioteket respektive skolbiblioteket för utbud av tidningar och 

tidskrifter, samt hur ser placering och utformning av avdelningen ut? 
• Hur ser relationen ut mellan högstadieelevernas läsning och bibliotekens utbud? 
 
Vi anser att vår undersökning är viktig för att ge en bild av bibliotekets 
tidskriftsavdelning för att se om den representerar användarnas intressen. Vårt mål med 
uppsatsen var att uppmärksamma att mer forskning bör bedrivas inom detta område, 
samt att ge en bild över hur det ser ut idag.  
 
 

1.2 Avgränsningar  
 
Vi har avgränsat oss till att behandla tidningar och tidskrifter, detta inkluderar 
veckopress, fackpress samt dags- och kvällspress. Vi har uteslutit serietidningar, men 
serier behandlas i den mån de ingår i dags- och kvällspress. Vi har inte intresserat oss 
för vad våra informanter har för social bakgrund, utan endast om det är flicka eller pojke 
samt hur gamla de är. Detta för att kunna se skillnader mellan ålder och kön i relation 
till läspreferenser och biblioteksanvändning. Vår undersökning inriktades på läsning till 
för avkoppling och förströelse och inte informationssökning eller läsning vilket relateras 
till skolarbete.  
 
Den åldersgrupp som vi fokuserat oss på är 13-16 år eftersom vi anser att 
högstadieeleverna är en ”bortglömd” grupp i och med bibliotekets uppdelning av 
barn/ungdoms- och vuxenavdelning. Med detta menar vi att gymnasieungdomarnas 
intressen finns på vuxenavdelningen, mellanstadieelevernas på barn- och 
ungdomsavdelningen medan högstadieeleverna hamnar mellan dessa två avdelningar. 
 
Vi har inte intresserat oss för ungdomsavdelningen som en separat avdelning, utan 
endast tidskriftsavdelningen och hur ungdomarna ska kunna integreras med övriga 
användare på biblioteket. Vi har därför i viss utsträckning berört tidskriftsavdelningens 
utformning och placering i den mån att tidskriftsavdelningen är uppdelad i barn- och 
ungdomsavdelning respektive vuxenavdelning. 
 
Vi har fokuserat oss på folkbibliotek men även skolbibliotek i det avseende att vi har 
undersökt våra informanters skolbibliotek. Vi har valt bort filialer och endast sett på 
kommunens huvudbibliotek, som i fortsättningen benämns stadsbiblioteket. 
Anledningen till att vi gjort detta val är på grund av att stadsbiblioteket, jämfört med 
filialerna, har mer resurser för att uppfylla användarnas önskemål.  
 
Inköpspolitik har berörts i viss utsträckning, men vi fokuserar då på användarna och hur 
deras önskemål blir uppfyllda och inte på inköpsprocessen. 
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1.3 Terminologi 
 
När vi skrivit om ungdomar i relation till vår egen undersökning kallar vi dem för 
informanter och syftar på högstadieelever. I andra sammanhang har begreppet 
ungdomar en vidare betydelse, eftersom materialet vi funnit belyste ofta ungdomar äldre 
än högstadieelever.  
 
Nationalencyklopedin definierar tidning som periodisk publikation5 och hänvisar till 
termen dagstidning vilken betyder ”periodiskt utgiven (tryckt) publikation, avsedd för 
spridning bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter” 6. Gränsen för att få 
kallas dagstidning i Sverige går vid ett nummer i veckan7. Denna gräns ansåg vi vara en 
veckotidning och slog därför även upp den termen. Nationalencyklopedin benämner 
veckotidning som ”publikation inom den populära tidskriftspressen, tillhörande den 
centrala kategori som brukar indelas i familjetidningar, damtidningar och herrtidningar, 
ibland även ungdomstidningar”8. I Nationalencyklopedin slog vi även upp termen 
tidskrift som är en ”periodisk publikation som skiljer sig från dags tidningen genom att 
den inte kommer ut lika ofta och vanligen inte förmedlar dagsnyheter utan fackkunskap, 
kulturmaterial eller förströelse”9.  
 
Skillnader mellan tidning och tidskrift som till exempel hur ofta de utkommer, 
skillnader i upplaga och innehåll samt jämförelse mellan tidning och bok tas upp av Jan-
Eric Malmquist i artikeln Bibliotekens tidskrifter. Hans definition på tidskrift är att den 
står mellan tidningen och boken bland annat genom att tidskriften sällan är lika ytlig 
som tidningen men inte heller lika djup som boken. Tidskriften skiljer sig också från 
dagstidningen i det hänseendet att den är aktuell men inte dagsaktuell, den är inte heller 
universell som dagstidningen utan specialiserad med tydligt framträdande 
fackinriktning.10  
 
En del av vår analys berör socialisationsbegreppet. Nationalencyklopedins definition av 
begreppet är ”förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas 
till en personlighet”11. Samhället har socialisationsagenter, som till exempel skolan, 
familjen och massmedia. Socialisationen äger i första hand rum under barnaåren i 
familjen, och i andra hand ungdoms- och vuxenlivet.12 Vi har använt begreppet för att 
undersöka övergången från barn- och ungdomsavdelningen till vuxenavdelningen med 
hjälp av tidskriftsavdelningen.  
 

                                                 
5 Tidning 1995. s. 256 
6 Lennart Weibull 1990. Dagstidning, s. 335 
7 Ibid. 
8 Ingemar Oscarsson 1996. Veckotidning, s. 316 
9 Helene Hafstrand 1995. Tidskrift , s. 258 
10 Malmquist 1992, s. 7f 
11 Socialisation 1995. s. 27 
12 Ibid., s. 28 
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1.4 Litteratursökning 
 
Vi började söka i bland annat databaserna ERIC (Educational Resources Information 
Center) och LISA (Library and Information Science Abstract), på termer som berörde 
ungdomar och tidningar. Tyvärr fann vi mest artiklar som berörde hur unga flickor 
påverkas av att läsa veckotidningar, vilket vi inte ansåg var intressant för vår uppsats. 
Bättre resultat uppnådde vi när vi började söka bland de magisteruppsatser som skrivits 
inom biblioteks- och informationsvetenskap med inriktningar som ungdomar på 
bibliotek, tidskrifter på bibliotek och ungdomars läsvanor. Vi gjorde en genomgång av 
deras källförteckningar för att komma vidare i vårt sökande efter relevant litteratur. Vi 
fann även några specialarbeten från Bibliotekshögskolan där undersökningar gjorts på 
specifika biblioteks tidskriftavdelningar. Dessa använde vi mest för att få en bakgrund 
till ämnet, utan att referera till dem i vår uppsats. De kändes i många fall gamla och inte 
alltid inriktade på vår ålderskategori.  
 
Vårt sökande utvecklades till att gå runt i högskolans bibliotek och leta bland relevanta 
hyllor, som till exempel Oab där det fanns en del litteratur som berörde ungdomar i 
samhället. På hyllorna med SAB-koderna Bs och Bt fann vi information om 
masskommunikation och publicistik, som gav oss en bakgrund till tidningar och 
tidskrifter samt andra massmedier. Naturligtvis fann vi också mycket på A-hyllorna som 
berör bibliotek i alla dess former, hur de behandlar olika medier och bibliotekens 
relationer till olika användargrupper. Tyvärr fann vi inte så mycket som var klart inriktat 
på bibliotekens tidskriftsavdelning i relation till ungdomar. Detta gjorde att vi fick 
pussla samman de olika delarna till vår helhetsuppfattning.  
 
En annan företeelse som vi inte kunde undkomma var att mycket av litteraturen och 
informationen var gammal, dels från 1980-talet och mycket från 1990-talet. Vi har inte 
upptäckt några radikala förändringar på hur bibliotek behandlar ungdomstidningar, och 
kände då att den information vi funnit fungerar trots sin ålder.  
 
Vi har valt att fokusera på svenska förhållanden och svenskt material. Tyvärr har 
mycket av det utländska materialet vi funnit varit oåtkomligt för oss och vi upplever att 
vi utifrån det vi funnit inte kunnat dra några ingående slutsatser för att jämföra våra 
svenska förhållanden med andra länder. Vi har inte lyckats finna någon utländsk studie 
som behandlar tidningar och tidskrifter på bibliotek utifrån ungdomars intressen, utan 
de vi fann har varit snarlikt det svenska material som vi presenterat. Det utländska 
materialet har till stor del berört böcker och hur man ska få ungdomar att läsa böcker 
genom att locka dem till att först börja med tidningar. Materialet har även berört hur 
ungdomar bör vara med och bestämma vad som ska finnas på biblioteken och hur man 
kan starta ungdomsbibliotek. I USA finns mycket material om hur ungdomar, främst 
flickor, påverkas av att läsa tidningar och dess reklam. Det har funnits äldre och 
knapphändiga uppgifter som visat skillnader mellan hur ofta flickor och pojkar besöker 
bibliotek och något om deras läsvanor av tidningar, men framförallt berör det böcker.  
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1.5 Disposition 
 
Här beskriver vi vad vi tar upp i de olika kapitel som följer. Under varje huvudrubrik 
finns en kort beskrivning av kapitlet tar upp för att ge Dig som läsare en introduktion.  
 
I kapitel 2, Bakgrund, presenteras ungdomsbegreppet, ungdomars bibliotek och 
biblioteksanvändning, ungdomars fritid samt tidningar och tidskrifter på bibliotek. Vi 
presenterar det statistiska material vi funnit i slutet av detta kapitel.  
 
I kapitel 3, Tidigare forskning, tar vi upp det vetenskapliga material vi funnit. Kapitlet 
är uppdelat i biblioteksvanor, tidnings- och tidskriftsläsning samt bibliotekets utbud av 
tidningar och tidskrifter.  
 
I kapitel 4 går vi över till att beskriva vår teoretiska utgångspunkt. Detta kapitel är 
indelat i två avsnitt: livsstil och fritid samt bibliotekets användarroller.  
 
Kapitel 5 handlar om de metoder vi valt vilka är en kvalitativ intervju samt en 
kvantitativ enkätundersökning. Vi för även en diskussion kring dessa. Kapitlet avslutas 
med en problematisering av enkätutförandet. 
 
I kapitel 6 presenteras resultatet vi fått från vår enkätundersökning. 
 
I kapitel 7 analyserar och diskuterar vi våra resultat i förhållande till vårt insamlade 
material.  
 
Kapitel 8 innehåller slutsatser som vi dragit utifrån vårt material. 
 
Kapitel 9 är en sammanfattning utifrån uppsatsens disposition.  
 
Bilaga 1 består av de intervjufrågor vi ställde till bibliotekarien angående 
stadsbibliotekets utbud av tidningar och tidskrifter.  
 
Bilaga 2 presenterar den enkät som vi lämnade ut i tre högstadieklasser.  
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2 Bakgrund 
 
För att kunna ge en bakgrund och placera vårt uppsatsämne i en kontext som relaterar 
till vårt syfte går vi igenom uppsatsens centrala begrepp. Dessa är ungdomsbegreppet, 
ungdomars fritid, ungdomars bibliotek och biblioteksanvändning samt tidningar och 
tidskrifter på bibliotek. 
 
 

2.1 Ungdomsbegreppet och ungdomars fritid 
 
Johan Fornäs, professor i medierad kultur, har tillsammans med Ulf Lindberg, filosofie 
doktor i litteraturvetenskap, och ungdomskulturforskaren Ove Sernhede skrivit 
Normlös, offer, narcissistisk?: ungdomsbilder. De beskriver ungdomen som en livsfas 
vilken alla genomgår och de uppfattar den som knuten till pubertetens fysiologiska 
förändringar. Det är inte alla samhällen som har begreppet ungdom och det har inte 
alltid funnits en ungdomsperiod och trots att man redan under antiken talade om 
pubertetens tvära känslokast betyder det inte att det fanns en ungdomstid.13 
 
Under efterkrigstiden växte fenomenet ”tonåringen” fram. Bakgrunden till detta var 
välfärdssamhällets framväxt vilket gjorde ungdomar till en köpstark konsumentgrupp 
”och därmed gav upphov till den tonårsmarknad som är en av förutsättningarna för hela 
spektret av ungdomliga subkulturer”14. Fornäs, Lindberg och Sernhede frågar sig hur 
ungdomskulturen kommer att påverkas nu när födelsetalet minskar. De menar även att 
barnen tidigt går mot en konsumtionsmarknad som är åldersspecifik och föräldrarna har 
svårt att uppfatta och godta barnens behov. 15 
 
Vidare beskriver de ungdomens situation under den senare delen av 1980-talet. Å ena 
sidan beskrivs de som en isolerad grupp i samhället som är ”improduktiv, beroende, 
överflödig, pressad av arbetslöshetsspöket, konkurrensen om utbildningsplatserna, 
bristen på orienteringspunkter i tillvaron”16. Å andra sidan ses ungdomars situation som 
en slags frizon där man kan fundera kring vem man egentligen är, och kämpa för att 
hitta en plats att vara på.17 
 
I förordet till boken Fritid i skilda världar: en undersökning om ungdomar och fritid i 
ett nationellt och kontextuellt perspektiv av Per Nilsson skriver Leif Linde, dåvarande 
generaldirektör för Ungdomsstyrelsen, att ungdomars fritid rangordnas näst högst efter 
vänner och att fritiden har olika betydelse för olika människor.18 Per Nilsson, professor i 
pedagogik, menar att barns och ungdomars fritid ser väldigt olika ut, de väljer olika 
aktiviteter och befinner sig i olika miljöer vilket innebär att det är möjligt att tala om 
skilda fritidskulturer som binder samman fritid med livsstil.19 Det alla ungdomar har 
                                                 
13 Johan Fornäs, Ulf Lindberg, Ove Sernhede 1989. Normlös, offer, narcissistisk?: ungdomsbilder, s. 9 
14 Ibid., s. 11 
15 Ibid., s. 11f 
16 Ibid., s. 13f 
17 Ibid. 
18 Leif Linde 1998. Förord  
19 Per Nilsson 1998. Fritid i skilda världar: en undersökning om ungdomar och fritid i ett nationellt och 
kontextuellt perspektiv, s. 75 
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gemensamt, enligt Nilsson, är att de är i samma livsfas och tillhör samma generation 
och påverkas av samma tidsanda. Detta förenar dem och ger dem gemensamma drag i 
relation till tidigare generationer unga och till vuxengenerationen. 20 Ungdomar upplever 
att det inte finns något att göra och de saknar platser och arrangemang där de kan ses 
och synas.21 Nilsson anser att ett ökat fritidsutbud hänger samman med att ungdomars 
fritidsvanor blivit mer likartade men samtidigt mer olikartade. Skilda nöjesaktiviteter 
och bruket av vissa medier är väl spridda medan användandet av skilda 
kulturinstitutioner inte är det. Fritid är något som ungdomar värderar högt och något 
som de väljer att lägga ner mycket tid på.22 Nilsson menar att fritiden är en social scen 
där identiteter, kulturer och livsprojekt utvecklas. Föräldrar, lärare och arbetskamrater 
har fått en minskad betydelse medan media och populärkultur har fått ökad betydelse 
när det gäller att skapa en identitet.23 Han skriver vidare att 
 

Valet av fritidssysselsättningar, umgängesformer och kamrater, liksom sättet att klä 
sig, språkbruk och smakpreferenser på musikens, litteraturens och filmens områden 
bidrar i allt större utsträckning till att skapa distinktioner ungdomar emellan. 
Skillnader i fritids- och livsstilspreferens blir ”symboliskt laddade” och får betydelse 
i ungdomars liv som social distinktion.24  

 
 

2.2 Ungdomar och bibliotek  
 
Det är många som skrivit om ungdomars bibliotek och biblioteksanvändning, vi visar 
nedan några exempel. Kristina Andersson har skrivit en artikel som heter Har 
biblioteken glömt ungdomarna? som handlar om ungdomar som grupp i relation till 
bibliotek. Vi har även tagit upp två debattartiklar, Biblioteken struntar i 
ungdomskulturen – eller upphörde livet 1970? skriven av Dag Jonasson samt Inte ville 
jag gå där som ett förvuxet småbarn … av Annina Rabe. Andersson menar att 
ungdomar som grupp är svåra att locka till biblioteket. Hon undrar om det är kunskap 
bland bibliotekarierna som saknas eller om biblioteken inte är tillräckligt attraktiva. Hon 
menar att vi behöver tänka i nya banor och ändra våra attityder. Hon ställer sig frågan 
om ungdomarna kanske inte är lockade att gå till biblioteket på fredagskvällar.25 Rabe 
undrar vem som egentligen frågar ungdomarna om deras önskemål innan man genomför 
satsningar på olika projekt. Som ungdom upplevde Rabe själv att hon inte passade in på 
ungdomsavdelningen eftersom det var en förlängning av barnavdelningen. Hon trivdes 
däremot i tidningsrummet där det fanns tidskrifter som berörde hennes intressen. 26 
Jonasson anser att det finns ett stort glapp mellan de medier som finns på biblioteket 
och det som ungdomar efterfrågar. En orsak till detta tror han är att bibliotekarierna inte 
anser ungdomarnas kultur vara finkultur och upplever ”den moderna ungdomskulturen 
som obegriplig och skrämmande”. 27 Andersson skriver att  
 

                                                 
20 Nilsson 1998, s. 194 
21 Ibid., s. 200 
22 Ibid., s. 204f 
23 Ibid., s. 206 
24 Ibid., s. 207 
25 Kristina Andersson 1995. Har biblioteken glömt ungdomarna? , s. 49 
26 Annina Rabe 1995. Inte ville jag gå där som ett förvuxet småbarn…, s. 41 
27 Dag Jonasson 1995. Biblioteken struntar i ungdomskulturen – eller upphörde livet 1970?, s. 41 
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Kanske kommer våra försök att nå fler ungdomar att visa att de ändå inte kommer i 
större utsträckning. 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.28  

 
Charlotte Hardeborn och Boel Sjöberg skrev år 1989 sitt specialarbete Finns det plats 
för ungdomar på biblioteken?: en dokumentation av BHS´ monter vid Bok & Bibliotek 
´88 vilket syftade till att ta reda på ungdomars syn på bibliotek. De genomförde ett 40-
tal intervjuer med ungdomar i åldrarna 13-24 år och byggde sedan en monter på Bok & 
Biblioteksmässan 1988 utifrån deras önskemål. Denna monter skulle visa hur en 
autentisk ungdomsavdelning på ett bibliotek skulle se ut om ungdomarna själva fick 
bestämma, för att ge en bild så att bibliotekarier och politiker kunde satsa på 
ungdomsverksamheten. 29 Även Anna Bodén och Karin Emanuelsson intervjuade 
ungdomar, fast åtta år senare, och presenterade detta resultat i artikeln Ungdomar om 
bibliotek. De jämför sina resultat med undersökningen från 1988. Överensstämmande 
resultat från båda undersökningarna var att ungdomarna ville ha bekväma möbler, gröna 
växter, gladare färger och lättare hylluppställning, samt att de tyckte att bibliotekets 
miljö var alltför tråkig och stel. År 1996 ville ungdomarna ha mer musik och ett 
musikrum, vilket inte framkom lika tydligt år 1988. Däremot år 1988 ville ungdomarna 
ha en egen ungdomsavdelning, medan detta inte alls nämndes år 1996. Detta år önskade 
de mer terminaler och datakunnig personal, som en följd av informationsteknologin.30  
 
Vi har även tagit del av två artiklar vilka behandlar ett projekt som syftar till att skapa 
ett bibliotek utifrån ungdomars behov, lust och önskemål. Elisabeth Lundgren-Nelsons 
artikel Lila rummet: konsten att skapa ett eget ungdomsbibliotek, samt artikeln 
Ungdomsbibliotek enligt önskelista skriven av Torsten Arpi. Lila rummet, som 
ungdomsbiblioteket i Alingsås kallas, var ett tvåårigt projekt som startades i september 
1993 av sexton ungdomar 16-22 år.31 Bakgrunden till projektet är att ”bibliotekarierna i 
Alingsås tog reda på varför ungdomarna mellan 16 och 25 år så sällan gick till 
biblioteket för sitt eget höga nöjes skull”32. Projektet hade som mål att skapa ett 
bibliotek utifrån ungdomarnas önskemål och ungdomarna fick även vara med att 
bestämma. Ett annat mål var att skapa ett ömsesidigt lärande mellan biblioteket och 
ungdomarna.33  
 
Lila rummets tidskriftsprenumeration omfattade 10-15 tidskrifter och bibliotekarien 
Heidi Carlsson Asplund skötte alla inköp och utgick ifrån ungdomarnas önskemål. Hon 
ansåg att det viktiga var att behålla de entusiastiska ungdomarna och låta dem fortsätta 
skapa sitt drömbibliotek, det är de som har kunskapen om både hur det är att vara ung 
idag och de vet vad de vill ha ut av biblioteket.34 Det ungdomar önskade på biblioteket 
var ”datorer, fantasylitteratur, cd-skivor, tidskrifter, böcker om sex och samlevnad, 
rock- och popnoter och dessutom fler titlar av författare som Margit Sandemo, Virginia 
Andrews, Robert E. Howard och Dean R. Koontz”35. I artikeln Ungdomsbibliotek enligt 
önskelista berättar Carlsson Asplund att hon var mycket nöjd med bibliotekets satsning 

                                                 
28 Andersson 1995, s. 49 
29 Charlotte Hardeborn & Boel Sjöberg 1989. Finns det plats för ungdomar på biblioteken?: en 
dokumentation av BHS’ monter vid Bok&Bibliotek ’88, s. 2f 
30 Anna Bodén & Karin Emanuelsson 1997. Ungdomar om bibliotek , s. 63 
31 Torsten Arpi 1997. Ungdomsbibliotek enligt önskelista, s. 4 
32 Ibid. 
33 Elisabeth Lundgren-Nelson 1995. Lila rummet: konsten att skapa ett eget ungdomsbibliotek , s. 54 
34 Ibid., s. 54f 
35 Arpi 1997, s. 5 
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på ungdomar. Hon menade att dagens ungdom känner att de har en plats på biblioteket 
och hon hoppas på att bibliotekets negativa stämpel är försvunnen. 36  
 
Åsa Bengtsson och Maria Hermanson, har skrivit magisteruppsatsen Ungdomarnas 
plats på folkbiblioteken, nu och i framtiden: om ungdomskulturer och ungdomars lån på 
tre svenska folkbibliotek (som presenteras närmare i kapitlet Tidigare forskning). De har 
lämnat en del förslag och strategier för hur biblioteket kan satsa på ungdomar. Några 
exempel av dessa var informationsteknologisk satsning, informations förmedling riktad 
till ungdomar samt en referensgrupp bestående av ungdomar vad det gäller inköp av 
medier. Ett annat förslag är att biblioteket stöder ungdomar som vill visa upp sina 
dramatiska, konstnärliga och kreativa talanger genom att bjuda in ungdomar som är med 
i skrivarcirklar eller teatergrupper.37 
 
 

2.3 Tidningar och tidskrifter på bibliotek 
 
Rapporten Gediget arbete: handbok i tidskriftshantering från Statens kulturråd utgiven 
år 1992 behandlar tidskriftshantering på bibliotek. Rapporten används här för att det var 
den mest användbara vi kunde finna som belyser tidskrifter i samband med bibliotek, vi 
är dock medvetna om dess ålder. Den behandla r hur man hanterar tidskrifterna på ett 
effektivt sätt. Följande tre artiklar finns med i denna rapport.  
 
Hans-Erik Ströander, chef för tidnings- och tidskriftsavdelningarna vid Malmö 
Stadsbibliotek, har skrivit artikeln Tidskrifterna på folkbiblioteken eller Den Stora 
Revolutionen. I artikeln beskriver han hur man arbetat med folkbibliotekens 
tidskriftssituation samt hur biblioteken köper in tidskrifter. Han presenterar även en 
undersökning där man studerat hur bibliotekets tidskriftsavdelning används. Ströander 
menar att bibliotekens tidskriftsbestånd varierar till omfång, men grundbeståndet är 
likartad vad det gäller de svenska tidskrifterna. Grunden skapas till största del av 
Svenska tidskriftsartiklar och Artikel-sök. Det som i allmänhet gäller är att biblioteket 
lyssnar på sina användare och tillgodoser deras behov i så stor utsträckning som möjligt, 
hänsyn tagen till ekonomi och kvalitet.38 Ströander skriver att Kulturrådet menar att 
tidskrifterna är en viktig del av biblioteket och de behöver utrymme i biblioteket så att 
användarna ser dem som tilltalande och lässtimulerande.39  
 
Lena Sewalls artikel Lyft fram tidskrifterna! handlar om tidskrifternas placering och 
synliggörande på biblioteket samt förvaringen av dessa. Sewall menar att de största 
tillgångarna biblioteket har är tidskrifterna och dagstidningarna. Hon menar då att det 
inte sällan är en speciell tidskrift eller dagstidning som gör att biblioteket får besökare. 
Tidskrifterna är intressanta, inte bara tack vare deras innehåll, utan både vad det gäller 
vetenskapliga facktidskrifter samt ämnesorienterade populärtidskrifter så är ofta mycket 
tid lagd på dess grafiska utformning och utseende. Sewall menar därför att om man 

                                                 
36 Arpi 1997, s. 6 
37 Åsa Bengtsson & Maria Hermanson 1996. Ungdomarnas plats på folkbiblioteken, nu och i framtiden: 
om ungdomskulturer och ungdomars lån på tre svenska folkbibliotek , s. 61ff 
38 Hans-Erik Ströander 1992. Tidskrifterna på folkbiblioteken eller Den Stora Revolutionen , s. 77 
39 Ibid., s. 86 
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exponerar tidskrifterna på rätt sätt så bidrar de till att göra biblioteket mer trivsamt och 
lockande. Det bidrar även till att användaren på ett lätt sätt hittar intressanta tidskrifter.40  
 
Ett folkbiblioteks tidnings- och tidskriftsbestånd varierar självklart från det som 
skolbiblioteket har. Orsaker är bland annat olika målgrupper, eftersom folkbiblioteket 
inte bara har ungdomar som besökare. Inger Malmström menar i artikeln Tidskrifterna i 
skolans värld att skolbibliotekets basbestånd av tidskrifter är någorlunda gemensam. 
Det finns internationellt och naturvetenskapligt inriktade tidskrifter, utländska 
tidskrifter, fritidstidskrifter samt tidskrifter om olika idrotter.41 Inger Malmström har 
även skrivit artikeln Tidskriften i det dagliga arbetet: verklighet och ideal från år 1986, 
som ingår i boken Tidskriften i skolan: för undervisning, fortbildning och nöjesläsning: 
300 kommenterade tidskrifter i urval för grundskolan och gymnasiet. I denna artikel har 
hon tittat på tidskrifter i skolan och vilka olika funktioner de kan ha. Dessa funktioner 
berör vi närmare i vår analys.  
 
Tidningar och böcker 1987: marknad och prisutveckling är utgiven av Statens pris- och 
kartellnämnd år 1988. De ser på tidningsmarknaden och definierar veckotidningarna i 
tre olika grupper. Deras indelning är organisationstidningar, facktidningar och 
veckopress, denna indelning är inte någon officiell kategoriindelning. Detta har vi 
applicerat på stads- respektive skolbibliotekets tidningar och tidskrifter.  
 
 

2.4 Statistiskt material 
 
Statistik vi funnit som berör ungdomars tidnings- och tidskriftsläsning är 
Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek från år 1997 vilken har kommit 
fram till att ungdomar mellan 15-24 år läser tidskrifter oftare än genomsnittet av 
befolkningen. De läser musiktidskrifter, film- och fototidskrifter samt tidskrifter om 
vetenskap och teknik.42 Medie-Sverige: statistik och analys från år 2004 visar att den 
ålderskategori som läser mest vecko- och månadstidningar är 9-14 år. Av dessa läser 44 
% i en vecko- eller månadstidning under en dag. 43 I Barns och ungdomars kultur från år 
1998 skriver man att det är en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor i åldern 16-19 år 
när det gäller läspreferenser. Bokläsandet och läsning av veckotidningar är vanligare 
bland flickor och det är dubbelt så många pojkar som flickor läser tidskrifter.44 
 
Hur ungdomar får tag på tidningar och tidskrifter skrivs det i Kulturbarometern i detalj 
från år 1997. Det vanligaste sättet är prenumeration eller att köpa lösnummer. Jämfört 
med året 1988/89 sker prenumeration och köp av tidskrifter i ungefär samma 
utsträckning. Något som är positivt för biblioteket är vanan att besöka biblioteket för att 
läsa eller låna tidskrifter har ökat. Det är ungefär lika vanligt att låna tidskrifter av släkt 
och vänner.45 I Kulturbarometern i detalj stod det också att ungdomar får tillgång till 

                                                 
40 Lena Sewall 1992. Lyft fram tidskrifterna!, s. 146 
41 Inger Malmström 1992. Tidskrifterna i skolans värld , s. 99f 
42 Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek  1997, s. 23 
43 Medie-Sverige 2004, s. 147 
44 Barns och ungdomars kultur 1998. s. 47 
45 Kulturbarometern i detalj 1997, s. 16 
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tidningar och tidskrifter genom att låna av vänner och genom att besöka biblioteket i 
större utsträckning än andra.46 
 
Medie-Sverige visade att ungdomar ålder 15-19 år är den grupp som har den högsta 
procentuella andelen vad det gäller att ha läst/lånat tidskrift på biblioteket. Nedan 
redovisas en tabell över hur denna ålderskategori fick tag på sina tidningar och 
tidskrifter under år 2002.  
 
54 % har köpt lösnummer 
45 % har lånat av bekant/familj 
42 % har läst på arbete/skola 
33 % har/har haft prenumeration  
20 % har läst/lånat på bibliotek 
15 % har läst på Internet47 
 
Kulturbarometern i detalj visar att åldersgruppen 9-14 år har kontakt med bibliotek mer 
regelbundet jämfört med andra åldersgrupper. Gruppen har dock inte ökat sitt 
biblioteksbesökande, jämfört med tidigare år. De besöker kommunbiblioteket mindre, 
men skolbiblioteket lika mycket jämfört med 1988/89. Ungdomar har börjat använda 
biblioteket mer, då är det framför allt användningen av data, skivor och 
tidskriftsläsandet som har ökat.48 Kulturbarometern 2000 från år 2001 visar att den 
grupp som besökt biblioteket under de senaste fyra veckorna respektive det senaste året 
är pojkar/flickor 9-14 år, på andra plats kommer män/kvinnor 15-24 år.49  
 

                                                 
46 Kulturbarometern i detalj 1997, s. 23 
47 Medie-Sverige 2004, s. 145 
48 Kulturbarometern i detalj 1997, s. 24 
49 Kulturbarometern 2000  2001, s. 35 
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3 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel går vi igenom det vetenskapliga material som vi funnit, baserat på våra 
frågeställningar. 
 
 

3.1 Biblioteksvanor 
 
Lars Höglund och Margareta Johansson redovisar vad folk gör på biblioteket med 
tyngdpunkt på kommunbiblioteken i SOM-undersökningen Land, Du välsignade? 
utgiven år 2001. De ålderskategorier som de undersökt är 15-29 år, 30-49 år, 50-64 år 
samt 65-85 år. De fem vanligaste aktiviteterna i åldersgruppen 15-29 år är: fråga 
bibliotekspersonalen om hjälp att hitta information, använda dator för sökning i 
bibliotekets katalog, låna facklitteratur, låna skönlitteratur och på femte plats kommer 
att läsa tidningar och tidskrifter. Åldersgruppen 15-29 år använder bibliotekets datorer 
till att söka information på Internet dubbelt så mycket jämfört med övriga 
åldersgrupper. Denna grupp använde även biblioteket till att använda referenslitteratur 
och studieplatser.50 Vi har använt denna undersökning för att jämföra ålderskategorin 
15-29 år med våra informanter.  
 
Maria Åberg skrev år 2000 sin magisteruppsats Helt borta, vet ingenting. Man är i en 
annan värld när man kommer dit: en undersökning av vad ett folkbibliotek skulle kunna 
betyda för ungdomar där hon undersöker om ungdomarna anser biblioteket vara mer än 
en plats där man kan låna material till skolarbetet. Metoden som hon använt sig av är en 
teoretisk litteraturstudie samt kvalitativa intervjuer med femton ungdomar och med två 
bibliotekarier. Hennes resultat visar att ungdomarna behöver något på biblioteket som 
tilltalar dem, exempelvis musik, böcker och tidskrifter samt kvällsöppet någon kväll i 
veckan. Hennes informanter anser att biblioteket är en viktig plats med tillgång till 
datorer, samt att det finns möjlighet att låna gratis.51 Bibliotekspersonalen som hon 
intervjuat får ibland inköpsförslag av besökarna, men de tror att personalen saknar 
kunskap om ungdomar och deras behov. 52 Ungdomarna som hon intervjuat anser att det 
vore bra med en ungdomsbibliotekarie medan andra ville bemötas på samma sätt som 
vuxna.53 Denna uppsats har varit användbar för oss eftersom hon tar upp ungdomars syn 
på biblioteket, deras läs- och biblioteksvanor och ungdomars inflytande. Det som skiljer 
våra studier åt är att hon har sett på hela biblioteket, medan vi har lagt tyngdpunkten på 
tidskriftsavdelningen. 
 
Maria Anderssons magisteruppsats Bokmal eller datanörd: en studie i högstadieelevers 
läs- och biblioteksvanor från år 1999 hade som syfte att undersöka hur 
högstadieeleverna i en utvald stadsdel i en svensk stad använder biblioteket på fritiden. 
Uppsatsen berör deras läsvanor och hon jämför skillnader och likheter mellan de olika 
årskurserna när det gäller läs- och biblioteksvanor. Hon genomförde en 

                                                 
50 Lars Höglund & Margareta Johansson 2001. Vad gör folk på biblioteket? , s. 347 
51 Maria Åberg 2000. Helt borta, vet ingenting. Man är i en annan värld när man kommer dit: en 
undersökning av vad ett folkbibliotek skulle kunna betyda för ungdomar, s. 30 
52 Ibid., s. 44 
53 Ibid., s. 35 



 

 14 

enkätundersökning i sammanlagt sex klasser på två skolor och bearbetade sammanlagt 
122 enkätsvar. Hon intervjuade även skolbibliotekarierna på båda skolorna och en 
barnbibliotekarie på ett filialbibliotek som berördes i enkäten. Resultatet från enkäterna 
och intervjuerna jämförs med tidigare undersökningar för att se om det skett några 
förändringar under årens lopp. Hon kom bland annat fram till att eleverna använde 
bibliotekets datorer för sökningar i bibliotekskatalogen och sökningar på Internet. 
Resultaten visade också att de vill ha trevlig personal, många datorer och mysig miljö 
på biblioteket. Hon har funnit att det som högstadieeleverna gör på biblioteket är främst 
att låna böcker och söka information. 54 Hon har även funnit att flickorna läser 
veckotidningar som till exempel Vecko-Revyn, Frida och OKEJ, medan pojkarna läser 
mer ämnesinriktade tidningar.55 Barnbibliotekarien som Andersson intervjuade anser att 
det är viktigt att satsa på de yngre barnen och ge en positiv bild av biblioteket, något 
som kan locka dem tillbaka när de blir äldre.56 Vi har använt denna uppsats för att 
jämföra Anderssons enkätsvar med svaren från våra informanter. Det gäller främst 
frågor som berör hur ofta de besöker biblioteket, vad de gör där samt vad de läser för 
tidningar. 
 
Lena Spejare har i sin magisteruppsats Bibliotek för alla?: om ungdomsverksamhet på 
bibliotek från år 1998 undersökt om det är svårt med biblioteksverksamhet för 
ungdomar och i så fall varför? Hon har undersökt detta delvis genom en litteraturstudie 
och delvis med kvalitativa intervjuer med bibliotekspersonal. Hon kommer fram till att 
bibliotekarierna tillhör två olika inriktningar. Den första innebär att bibliotekarierna 
anser att de inte ska särbehandla ungdomarna då biblioteket är till för alla. De som 
tillhör den andra inriktningen menar att unga människor har speciella behov som 
biblioteket ska tillgodose. Spejare anser att det kan vara svårt för äldre bibliotekarier att 
förstå ungdomskulturen, men menar att det är viktigt att bibliotekarierna har en positiv 
inställning till ungdomskulturen. 57 Å andra sidan betonar hon att biblioteket inte ska 
satsa för mycket på ungdomarna eftersom det kan leda till att övriga låntagare blir 
försummade.58 Hon tar även upp och problematiserar vem som har ansvaret för 
ungdomarna, först är det barnbibliotekarien och sedan tar vuxenbibliotekarien över 
ansvaret.59 Denna uppsats har vi använt för att se hur ungdomar behandlas på 
biblioteket och för att se vad bibliotekarierna har för inställning mot ungdomar.  
 
Åsa Bengtsson och Maria Hermansons har i sin magisteruppsats, Ungdomarnas plats på 
folkbiblioteken, nu och i framtiden från år 1996, studerat ungdomar och vad de lånar på 
folkbiblioteket. De undersökte vad några tonåringar lånat hem från folkbiblioteket och 
nämner att man under tonårsperioden tar steget från barn- och ungdomsavdelningen till 
vuxenavdelningen. De diskuterar ungdomarnas plats på biblioteken med hjälp av 
forskning om ungdomar och deras kulturvanor, samt visar med några exempel på olika 
ungdomsprojekt som kan genomföras på biblioteken. De menar att ungdomar idag 
misstror statiska och formella institutioner och bibliotekets utformning påverkar 
ungdomarnas syn på biblioteket.60 De anser att caféer och tidningshörnor kan locka 
                                                 
54 Maria Andersson 1999. Bokmal eller datanörd?: en studie i högstadieelevers läs- och biblioteksvanor, 
s. 20f 
55 Ibid., s. 43f 
56 Ibid., s. 56 
57 Lena Spejare 1998. Bibliotek för alla?: om ungdomsverksamhet på bibliotek , s. 41ff 
58 Ibid., s. 3f 
59 Ibid., s. 6 
60 Åsa Bengtsson & Maria Hermanson 1996. Ungdomarnas plats på folkbiblioteken, nu och i framtiden: 
om ungdomskulturer och ungdomars lån på tre svenska folkbibliotek , s. 56 
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ungdomar till biblioteket.61 De menar att biblioteket självklart inte borde konkurrera om 
ungdomarna, utan de ska istället koncentrera sig på att tillhandahålla information och 
finnas till då ungdomarna inte har något annat att göra.62 
 
Anna-Lena Bergstens magisteruppsats från år 1996, Ungdomar läser: om läs- och 
biblioteksvanor i årskurs nio och gymnasieskolan, har sin bakgrund i två 
tidskriftsartiklar och tre undersökningar om vad ungdomar vill läsa om. I dessa tre 
undersökningar, utförda under åttiotalet, ville Bergsten undersöka om förhållandena 
förändrats. Hon ville också få kunskap om unga människors läs- och biblioteksvanor 
och deras attityder till läsning och bibliotek. Slutligen ville hon också titta på i vilken 
omfattning folkbiblioteken köper in den litteratur unga läser. Metoden hon använt sig av 
är en kombinerad kvalitativ/kvantitativ enkät och intervjuundersökning utfördes i 
årskurs 9 och på gymnasiet. Hon har kommit fram till att mer än hälften av hennes 
informanter besöker kommunbiblioteket varannan månad eller oftare samt att 
majoriteten var tillfredsställda med bibliotekets utbud. Anledningar till att ungdomarna 
inte lånade böcker på biblioteket var bland annat att de köpte böckerna själva, hade 
böcker hemma eller lånade av kompisar. Det var även en del som ansåg att de inte hade 
tid att läsa eller tyckte att det var jobbigt med återlämningsdatum. Bergsten har 
undersökt vad som läses jämfört med annat som finns på biblioteket. Detta var något 
som vi även gjorde i vår uppsats. Skillnaden var att vi behandlade tidningar och 
tidskrifter medan hon endast behandlade böcker. 
 
Per Nilsson har i boken Den allvarsamma fritiden: en litteraturstudie av 
undersökningar om barns och ungdomars fritids- och kulturvanor från år 1994 
sammanfattat femton års fritids- och kulturvanestudier. Han har undersökt barns och 
ungdomars fritid och tittat på vad barnen och ungdomarna gör på sin fritid och hur de 
värderar olika fritidsaktiviteter, vilka medium de föredrar samt läsning. Han resultat 
visar bland annat att barns fritid kretsar kring olika typer av aktiviteter och att 
skillnaderna i val är relaterade till ekonomiska, sociala och kulturella villkor och 
skillnader. Ett av hans resultat är att ungdomar hellre läser tidningar än böcker samt att 
morgontidningar läses oftare än kvällstidningar.63 Han har även kommit fram till att 
pojkar besöker biblioteket i något mindre utsträckning än flickor, samt att flickor har ett 
mer individorienterat synsätt medan pojkarna är mer resultatinriktade.64 Vi har jämfört 
detta med våra informanter.  
 
Alberto Melucci, professor i sociologi, har studerat tidsperspektivet för ungdomar i 
Möjligheternas tid, tid utan möjligheter: ungdomars tidsperspektiv i ett komplext 
samhälle. Detta resultat publicerades i antologin Att förstå ungdom: identitet och 
mening i en föränderlig värld från år 1991. Han tar upp tonårstiden och begreppet 
ungdom. Han menar att tonårstiden markerar de första stegen mot vuxenlivet och första 
fasen av ungdomen samt att ungdom inte längre endast är ett biologiskt fenomen utan 
framför allt en kulturbunden definition. Vi har använt denna text i vår diskussion om 
socialisation, övergången mellan barn- och vuxenavdelningen.  
 

                                                 
61 Bengtsson & Hermanson 1996, s. 20f 
62 Ibid., s. 59f 
63 Per Nilsson 1994. Den allvarsamma fritiden: en litteraturstudie av undersökningar om barns och 
ungdomars fritids- och kulturvanor, s. 67 
64 Nilsson 1994, s. 51 & 77 
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Folkhögskolelärarna Kjell Englund och Björn Ericson har gjort en undersökning 
utgiven år 1991, Tonåring i välfärden: unga människors föräldrar, hem och fritid 
speglad i välfärden, som handlar om ungdomars fritidssysselsättningar. Kategorierna de 
utgick ifrån i sin undersökning var hemma/hos kompisar, ute på stan, på 
idrottsanläggningar, fritidsgårdar, i föreningslokaler, på bibliotek och konditori. De 
kommer fram till att ungdomar mest spenderar sin fritid hos kamrater och alternativ som 
bibliotek och fritidsgård kommer långt ner på listan. De har funnit att gymnasieeleverna 
var minst intresserade av att besöka biblioteket, och de tror att en orsak till detta är att 
skolarbetet tar allt mer tid.65 Vi har använt denna undersökning för att kunna jämföra 
biblioteksbesöken på fritiden mellan deras informanter och våra.  
 
Astrid Skjærseth har skrivit om det norska projektet ”Ungdom og bibliotek”. Projektet 
som var treårigt och finansierades av Statens bibliotektilsyn pågick från sommaren 1987 
till juli 1990. Det vände sig till 13-16-åringar. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan 
folkbibliotek och skola och bestod av en praktisk del och en forskningsdel. 66 Målet var 
att undersöka om bibliotekets utformning, avseende inredning och placering, hade 
någon betydelse för ungdomars biblioteksanvändning. Ungdomsrum 1 som låg nära 
barnavdelningen användes av 11-12-åringar medan 13-16-åringarna vände sig till 
vuxenavdelningen. Rummet omplanerades och flyttades till vuxenavdelningen, men 
eftersom det rummet var så litet blev inte heller det använt som planerat. Ungdomsrum 
3 var en större lokal och efter inspiration från England blev detta mer otraditionellt 
jämfört med de tidigare. Rummet innehöll presentation av olika medier och kunde även 
användas vid klassbesök.67 Personalen var positivt inställd till ungdomarna och det nära 
samarbete som skola och bibliotek bedrev var lyckat. Under de tre år som projektet 
pågick steg utlåning till ungdomar med 70 % vilket visade att ungdomar gillar att läsa 
och använder biblioteket när de blir visade till litteraturen och när biblioteket anpassas 
efter dem.68  
 
 

3.2 Tidnings- och tidskriftsläsning  
 
Gunnila Wigren, researchchef på Mediamätning i Skandinavien,  är ansvarig för 
rapporten Läsare som är utgiven av Sveriges radio publik- och programforskning år 
1983. Det material som har använts till denna rapport bygger på spontan erinran av 
läsning av olika tryckta medier. De tryckta medierna delas in i fem kategorier: 
morgontidningar, kvällstidningar, veckotidningar (populärpress), tidskrifter (fackliga, 
vetenskapliga kulturella och andra som inte kan hänföras till populärpress) och böcker. 
Vi har valt att endast använda oss av siffrorna som gäller veckotidnings- och 
tidskriftsläsning, och vi har fokuserat oss på ålderskategorin 9-14 år. Wigren har funnit 
att män läser kvällstidningar medan kvinnor läser veckotidningar.69 Hon tar också upp 
att de flesta läser tidningar och tidskrifter hemma.70 
 

                                                 
65 Kjell Englund & Björn Ericsson 1991. Tonåring i välfärden: unga människors föräldrar, hem och fritid 
speglad i välfärden, s. 24f 
66 Astrid Skjærseth, 1991. Bok til lyst: ungdom og bibliotek , s. 6 
67 Ibid., s. 53 
68 Ibid., s. 56 
69 Gunnila Wigren 1983. Läsare, s. 19 
70 Ibid., s. 14 
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Leni Filipsson och Jan Nordberg har forskat om ungas medie- och kulturvanor, vilket 
presenterades i FUS-rapporten Unga stilar och uttrycksformer från år 1992. De tar upp 
skillnader i konsumtion och läspreferenser mellan pojkar och flickor och behandlar 
medier som radio, TV, böcker, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter. De menar att 
främst 13-18 åringar läser veckotidningar samt att veckotidningen är ett typiskt 
kvinnligt medium. De kommer även fram till att pojkar läser facktidskrifter betydligt 
mer än flickor och att flickor fortsätter längre med till exempel barn- och 
ungdomslitteratur samt barnpogram. 71 Ett annat resultat är att tidningsläsningen speglar 
intresseskillnader mellan könen då flickor läser mer om nöje och mode medan pojkarna 
läser om sport och teknik.72  
 
Dawn H. Currie har genomfört en studie som publicerades år 1999 som heter Girl talk: 
adolescent magazines and their readers, där hon har intervjuat 48 amerikanska flickor i 
åldrarna 13-17 år. Vi är medvetna om att hennes resultat inte kan betraktas som 
representativt för USA eftersom hon endast intervjuat 48 flickor. Currie behandlar hur 
flickorna påverkas av veckotidningarna, vad de vill läsa om, var de får tidningarna ifrån 
och vad de får ut av att läsa dem samt vad tidningarna står för. En stor majoritet av 
flickorna i hennes undersökning vill läsa om något de själva kan relatera till73 och därför 
läser de veckotidningar som innehåller tips och råd om hur man tar sig igenom olika 
typer av problem. 74 
 
Då vi jämfört Filipssons och Nordbergs studie med Curries var skillnaderna att Currie 
har intervjuat flickor i USA, medan Filipsson och Nordberg har valt både unga pojkar 
och unga flickor i Sverige. Filipsson och Nordberg har även tagit upp olika medier 
medan Currie endast behandla t veckotidningar. Anledningen till att vi har valt att ta 
med Filipsson och Nordberg i vårt material om tidigare forskning är för att få en 
uppfattning av vad ungdomar i högstadieåldern vill läsa. Denna undersökning är också 
relevant för att det är bland de få vi funnit som visar på vad som skiljer sig i flickors och 
pojkars läspreferenser. Denna undersökning skiljer sig från vår eftersom de tar upp olika 
typer av medier och inte alls relaterar till biblioteket. Currie tar upp en del aspekter som 
vi inte behandla t, till exempel hur flickorna får en bild av sig själva genom 
veckotidningsläsning, vad tidningarna står för och varför de läser dem. Vi väljer att ta 
med Curries resultat även om de inte representerar svenska förhållanden, då den gav 
mycket information om hur ungdomar läser sina tidningar.  
 
En undersökning gjord år 1999 av SmartGirl.com och Young Adult Library Services 
Association (YALSA) fann man att tonåringar skulle läsa mer om de bara hade mer tid. 
Omkring 3000 ungdomar mellan 11-18 år deltog i undersökningen, varav 59 % var 
flickor och 41 % var pojkar. Förutom bokläsning, läste tonåringarna veckotidningar, 
dagstidningar och baksidan av cornflakespaket. En majoritet av tonårsflickorna läste 
veckotidningar som handlar om mode och skönhet, medan pojkarna uppgav att de läste 
tidningar om videospel. Undersökningen visade även att flickor är de som har störst 
intresse för fritidsläsning, medan pojkarna läste för att lära sig. 75 
 
 

                                                 
71 Leni Filipsson & Jan Nordberg 1992. Barns och ungdomars medie- och kulturvanor, s. 286ff 
72 Ibid., s. 284 
73 Dawn H. Currie 1999. Girl talk: adolescent magazines and their readers, s. 165 
74 Ibid., s. 152 
75 Survey finds teens enjoy reading, lack time  2000, s. 66ff 
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3.3 Bibliotekets utbud av tidningar och tidskrifter  
 
I Tonårskommitténs rapport angående kartläggning av den befintliga 
tonårsverksamheten vid biblioteken från år 1977 analyseras enkäter vilka skickats ut till 
alla bibliotek i Sverige. I enkäten ställdes bland annat frågor till bibliotekarierna om hur 
biblioteket behandlar ungdomar och hur de ställer sig till urvalet av tidskrifter för 
ungdomar. Vi har ur denna rapport hämtat material från de frågor som berört huruvida 
biblioteken köper in tidningar och tidskrifter till ungdomar och i så fall vilka. Vi har 
även tittat på om de ser ungdomar som ett störande moment i biblioteksverksamheten. 
Tonårskommittén kom fram till att ungdomar i de flesta fall inte utgör något problem på 
biblioteken och att biblioteken har viljan att satsa på ungdomar bland annat genom att ta 
in fler ungdomsböcker. De fann att majoriteten av biblioteken som besvarade enkäten 
tog hänsyn till ungdomarna när de köpte in tekniska tidskrifter, sporttidskrifter samt 
utländska tidskrifter.76 Vi är medvetna om att den är gammal. Vi ansåg att det ändå var 
intressant att se det från bibliotekens synvinkel, för att vi skulle kunna jämföra med hur 
det ser ut idag. 
 
Hans-Erik Ströander har i artikeln Ge tidskrifterna en chans från år 1982 tagit upp 
tidskrifternas status, deras funktion och förhållandet mellan tidskrifter och bibliotek. 
Denna, och artiklar med liknande ämnen, tas upp i antologin Tidskriften på biblioteket: 
en dokumentation från konferensen om folkbiblioteken och tidskrifterna i Malmö den 22 
april 1982. Vi har använt denna artikel för att få en uppfattning om hur tidningar och 
tidskrifter behandlas och vilken funktion de har på biblioteket. Han kommer fram till att 
man bör medvetandegöra tidskrifternas situation på biblioteken och skapa en annan 
ordning för att tidskrifterna ska kunna komma till användning. Han menar även att 
biblioteken måste marknadsföra tidskrifterna, att de går att låna hem, något som 
förvånar biblioteksbesökare.77 Vi får även med denna artikel ha i åtanke att den är 
gammal, men vi tror inte att tidningarnas och tidskrifternas funktion på biblioteket har 
förändrats så radikalt genom åren. 
 
Karin Hermansson och Elin Johansson har i sin magisteruppsats från år 2003 Boken som 
aldrig tar slut: en undersökning om urval och inköp av kulturtidskrifter på folkbibliotek 
undersökt urvalsprocessen som folkbibliotekarierna ställs inför då det gäller inköp av 
kulturtidskrifter. De har tittat på vilka faktorer som påverkar urval och inköp av dessa 
tidskrifter samt om kulturtidskrifterna har betydelse för folkbibliotekens identitet som 
en kultur- och informationsinstitution. Den metod de använt sig av är kvalitativa 
intervjuer med fem folkbibliotek och litteraturstudier i inköpspolitik och 
kulturtidskrifter samt deras relation till folkbibliotek. Samtliga av de undersökta 
biblioteken ansåg att kulturtidskrifterna är viktiga för biblioteket. För att uppfylla sin 
kultur- och informationsroll är ett varierat utbud nödvändigt. Inköp via Bibliotekstjänst 
påverkar inte urvalet utan det är istället ekonomi, önskemål från låntagare och egna 
värderingar som är de tre största faktorerna. De kommer även fram till att 
kulturtidskrifterna är viktiga på folkbiblioteken eftersom alla ska ha fri tillgång till 
kultur och kunskap och att folkbibliotekets identitet legitimerar alla inköp som 
biblioteket gör. Denna uppsats tar upp hur inköp och urval går till, något som vi inte har 
lagt någon tyngdpunkt på, men vi berör hur ungdomar kan påverka bibliotekets utbud.  

                                                 
76 Tonårskommittén 1977. Tonårskommitténs rapport angående kartläggning av den befintliga 
tonårsverksamheten vid biblioteken, s. 12 
77 Hans-Erik Ströander 1982. Ge tidskrifterna en chans, s. 13f 
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4 Teori  
 
De forskare vi valt att ta våra teoretiska utgångspunkter ifrån är Bo Reimer och Geir 
Vestheim.  
 
Bo Reimer, som är medieforskare, har skrivit artikeln Inte som alla andra: ungdom och 
livsstil i det moderna år 1992 där han diskuterar livsstilsbegreppets historia, hur 
begreppet numera används och hur det kan göras relevant för svenska förhållanden. Han 
analyserar svenska ungdomars fritidsaktiviteter och livsstilar och tar upp centrala frågor 
rörande livsstilsdebatten, massmediernas roll samt hypotesen om individualiseringen av 
livsstilar.  
 
Geir Vestheim, professor i kulturpolitik, presenterar i boken Folkebibliotek i 
forvandling från år 1992 en kommunikationsmodell där han såg biblioteket som 
utsändare av budskap och användarna som mottagare av dessa. Han delade in 
bibliotekets användare i tre olika roller: allmänheten (publikum), läsaren/lånaren 
(lesar/lånar) och brukaren (brukar). Vilken grupp användarna tillhör beror på hur de 
använder biblioteket, samt hur de tar emot det budskap som biblioteket sänder ut.78  
 
 

4.1 Livsstil och fritid 
 
Bo Reimer utgår ifrån Pierre Bourdieus konstruktion av det franska livsstilsfältet för att 
skapa ett svenskt sådant. Bourdieus franska livsstilsfält har sin utgångspunkt i det 
sociala rummet och dess uppbyggnad genom ekonomiskt och kulturellt kapital. Sedan 
placeras livsstilsfältet ovanpå det sociala rummet vilket innebär att det sociala rummets 
uppbyggnad även styr livsstilsfältets uppbyggnad. Fältets basstruktur har en relation till 
den sociala strukturen, och i Bourdieus fall är det individernas kapitaltillgångar som styr 
fältets utseende, men Reimer anser att man även kan ha andra utgångspunkter. Han 
menar att det specifika för livsstilsfältet är att det ”ska kunna täcka in de mönster av 
aktiviteter som karakteriserar olika grupper av individer”79.  
 
Individers fritidsaktiviteter är sociala och får betydelse genom ett socialt sammanhang. 
Utifrån detta introducerar han tre aspekter, genom vilka han anser att man får en mer 
heltäckande bild av människors livsstilar. De tre aspekterna är: vad man gör på fritiden, 
var man befinner sig och vem man umgås med. Dessa använder han för att identifiera 
olika livsstilsorienteringar. Livsstilsorientering är enligt Reimer inte identisk med en 
aktivitet utan med varje individs intressen i vardagslivet och vissa sätt att tillgodose 
dessa intressen. Han menar att en aktivitet kan användas i olika syften och att det skiftar 
mellan olika individer varför de utför aktiviteten och vad de får ut av den. Utifrån detta 
skiljer han mellan fem olika livsstilsorienteringar: kultur, samhälle, nöje, familj/hem 
och idrott/friluftsliv.80 Det Reimer kommer fram till genom att undersöka alla dessa fem 
livsstilsorienteringar samtidigt är att ungdomar i Sverige kännetecknas av en 

                                                 
78 Geir Vestheim 1992. Folkebibliotek i forvandling, s. 42f 
79 Bo Reimer 1992. Inte som alla andra: ungdom och livsstil i det moderna, s. 180 
80 Ibid., s. 180ff 
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nöjesorientering. Ungdomar vill ha kul utanför skola och arbete, något som är viktigare 
för ungdomar än för vuxna.81 
 
Vi har fått användning av denna teori i vår undersökning eftersom Reimer fungerat som 
en bas att utgå ifrån då vi konstruerade våra enkätfrågor. Teorin har sedan hjälpt till att 
strukturera vår uppsats. Vi har tolkat det som att biblioteksbesök är en del av en livsstil. 
Väljer ungdomarna att inte besöka biblioteket på grund av att de har tvingats dit av 
skolan? Vi anser att det kan leda till en negativ uppfattning om biblioteket som 
institution. Passar biblioteksbesök inte in i ungdomars livsstil? Biblioteket har ett utbud 
av tidningar och tidskrifter även om det inte fullt ut motsvarar ungdomarnas önskemål, 
men är det så att det helt enkelt är för mesigt att gå till biblioteket när det inte har 
anknytning till skolarbete? Vi anser att vi kan applicera Reimers tre aspekter – vad man 
gör på fritiden, var man befinner sig och vem man umgås med för att få fram om 
tidskriftsavdelningen har någon betydelse för ungdomars biblioteksbesök. Enligt vår 
tolkning, såsom vi använt den i vår uppsats, har då dessa tre aspekter att göra med 
tidningsläsning det vill säga vad man läser för tidningar, var man läser dem, och läser 
man tillsammans med kompisar eller ensam. Vi har med hjälp av denna teori försökt 
urskilja olika livsstilar och se om biblioteket och dess tidskrifter har någon plats i 
ungdomars liv. 
 
 

4.2 Bibliotekets användarroller 
 
Geir Vestheims första användarroll är allmänheten vilka definieras som alla som kan 
tänkas ha intresse för biblioteket, folk generellt är alla möjliga mottagare av de tjänster 
som biblioteket erbjuder. Allmänheten är först och främst en social kategori skapad i en 
offentlig politisk miljö. Bibliotekets uppfattning om allmänheten är på en generell och 
en abstrakt nivå.82 Läsaren och lånaren är nästan synonyma. Läsaren är den som i första 
hand tar del av bibliotekets tjänster och lånaren är den som aktivt lånar och läser böcker. 
Läsaren/lånaren är en bokslukare som till skillnad från allmänheten ses utifrån 
individnivå då allmänheten ses som en grupp. Det är ofta denna grupp som är objekt för 
användarundersökningar. Läsaren/lånaren är även lik brukaren, och det kan vara svårt 
att skilja på dem. Det är inget som säger att dessa tre inte kan vara samma person. 83 
Brukaren har ett instrumentellt och rationellt förhållande till biblioteket. Den har behov 
av att utnyttja tjänster som biblioteket inte alltid kan tillhandahålla. Brukaren använder 
endast biblioteket för att tillfredsställa det behov de har för tillfället och kan behovet 
tillfredsställas på en annan institution så söker brukaren sig dit. Behovet har sin 
utgångspunkt i en yrkesroll, en lärarsituation eller ett fritidsintresse, men kan även vara 
beroende av en social situation, till exempel att vara gammal, ungdom, invandrare eller 
sjuk.84 
 
Vestheim menar i sin kommunikationsmodell att kommunikationen styrs av användaren 
vilken kommer till biblioteket där denne önskar speciella tjänster. Användarna är olika 
och allting passar inte för alla. Vestheim menar vidare att tjänstemottagaren bestämmer 
villkoren för vilka slags tjänster som skapas, samt utformningen och förmedlingen av 
                                                 
81 Reimer 1992, s. 186 
82 Vestheim 1992, s. 43 
83 Ibid., s. 43f 
84 Ibid., s. 44 
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dem. Den som sänder ut tjänsterna, med andra ord biblioteket, måste anpassa 
produkterna till användarnas önskemål utifrån en dialog mellan användare och 
bibliotek.85  
 
När vi använt Vestheims kommunikationsmodell i vår analys så har vi tolkat det som att 
de slags tjänster som skapas är bibliotekets utbud. Utformningen av tjänsterna handlar 
om den fysiska placeringen. Förmedlingen handlar om hur lätt användaren hittar den 
tidning eller tidskrift den söker och på så sätt utvärderar användaren hur biblioteket 
lyckas med förmedlingen. Applicerat på vår uppsats anser vi att biblioteket bör fråga 
sina användare vad de vill ha för tidningar tillgängliga på biblioteket, men även att 
användarna själva bör komma med önskemål om vad de vill ha på biblioteket. Vi har 
även använt denna teori då det gäller att se hur ungdomarna använder sig av biblioteket, 
varför de går dit och för att se vilket förhållande de har till biblioteket. Utifrån de svar vi 
fick fram via vår enkätundersökning gällande frågor som berör biblioteksanvändning 
och besök har vi försökt placera in ungdomarna i dessa olika kategorier.  
 
 

 
Figur 1 Vestheims kommunikationsmodell86 

 
Som avslutning på vårt teorikapitel kan vi sammanfatta med att Reimers teori användes 
för att se om ungdomarna anser att biblioteket har en plats i deras fritid och för att se på 
ungdomarnas tidnings- och tidskriftsläsning. Vestheims modell har vi använt för att se 
vilka kategorier ungdomarna passar in i beroende på vad de gör på biblioteket. 

                                                 
85 Vestheim 1992, s. 46f 
86 Ibid., s. 46 
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5 Metod  
 
Vi har sett på stadsbibliotekets utbud och urval av tidningar och tidskrifter för 
ungdomar där vi även intervjuat en bibliotekarie, som vi i vår analys valt att kalla Anita. 
Hon är ansvarig för inköp av medier på barn- och ungdomsavdelningen. Vi har även 
genomfört en enkätundersökning i tre högstadieklasser på en skola i den kommun vi 
valt, för att kunna se det ur användarnas perspektiv. Den högstadieskola vi har valt har 
ett skolbibliotek, men eleverna har även nära till stadsbiblioteket. Anledningen till 
varför vi valde denna skola beror på att vi har tagit del av en undersökning som visar att 
det är större chans att elever som har nära till stadsbiblioteket besöker det oftare jämfört 
med dem som har långt dit.87 Vi har även sett på skolbibliotekets utbud av tidningar och 
tidskrifter, för vi trodde att om utbudet där stämmer överens med ungdomarnas 
önskemål kanske de inte känner något behov av att gå till stadsbiblioteket. Därför har vi 
ställt frågor i enkäten om hur ofta våra informanter besöker skolbiblioteket respektive 
stadsbiblioteket och har på så sätt kunnat jämföra besöken i relation till utbudet. 
 
När vi utgår ifrån våra frågeställningar så har vi utfört en kvalitativ intervju för att se på 
hur biblioteket tänker kring urval av tidningar och tidskrifter för ungdomar. Den 
kvantitativa enkätundersökningen har vi genomfört för att få fram ungdomarnas 
biblioteksvanor samt deras vanor gällande tidnings- och tidskriftsläsning. Intervjun med 
bibliotekarien redovisas inte i sin helhet eftersom den var till för att ge 
bakgrundsinformation inför skapandet av enkäten. Vi har endast tagit med den 
information som varit relevant för att kunna sammanställa med övrigt material.  
 
Vi är medvetna om att detta urval – gällande kommun, bibliotek och skola – inte är 
representativt för hela populationen. Vi kan därför inte dra några generella slutsatser.  
 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
De metoder vi har valt att använda oss av var alltså en kvalitativ intervju och en 
kvantitativ enkätundersökning. Pål Repstad refererar i boken Närhet och distans: 
kvalitativa metoder i samhällsvetenskap till sociologen Fredrik Engelstad som menar att 
en kvalitativ metod används för att se skillnader på äpplen och päron medan kvantitativ 
metod mäter hur många äpplen och päron det finns samt att dessa två metoder 
förutsätter varandra. Repstad menar att man kan förbereda och förbättra en kvantitativ 
frågeundersökning och även tolkning av resultatet genom en kvalitativ sondering.88 
Detta har vi haft i åtanke då vi förberett vår kvantitativa undersökning genom att först 
göra en kvalitativ intervju med en bibliotekarie på stadsbiblioteket. Det som hjälpte oss 
att utforma våra enkätfrågor var intervjun med bibliotekarien, som gav oss en bakgrund, 
samt Reimers teori som gav uppslag till frågornas inriktning. Vi har även utfört en 
pilotstudie på en grupp ungdomar för att se om de tolkar frågorna på samma sätt som vi 
och även för att se om något svarsalternativ saknas eller om alla svarar nästan 
likadant.89 Gruppen som vi genomfört vår pilotstudie på var personer som vi kände. Vi 

                                                 
87 Englund & Ericsson 1991, s. 125 
88 Pål Repstad 1999. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 21 
89 Göran Ejlertsson 1996. Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik , s. 31ff 
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ansåg att de kunde hjälpa oss med våra frågor och dessa personer ingick givetvis inte i 
den enkätundersökning vi genomfört på vår utvalda skola. 
 
Anledningen till att vi gjort en kvalitativ intervju med en bibliotekarie på 
stadsbiblioteket var för att vi ville få en inblick i hur biblioteket tänker kring urval och 
inköp för ungdomar. Intervjun genomfördes dessutom för att kunna utforma enkäten på 
ett bra sätt. Vi valde mellan att intervjua via e-post och att utföra en intervju med 
bibliotekarien i biblioteket. Fördelarna med en intervju via e-post är att det går fortare, 
nackdelen är att det kan bli korta och outförliga svar, och detta leder till många 
kompletterande e-postmeddelanden vilket kan vara besvärande för informanten. 
Fördelen med intervju på plats är att vi kan ställa följdfrågor och be bibliotekarien 
utveckla om det är något vi inte förstår eller om det är något vi vill ha utförligare 
förklarat. Samtidigt kan den ensamma bibliotekarien ha upplevt det obehagligt med två 
intervjuare, men å andra sidan var vi på hennes hemmaplan. Det var alltså intervju på 
plats som vi till slut bestämde oss för.  
 
De frågor vi utformade till bibliotekarien skulle ge en bakgrund till hur stadsbiblioteket 
tänker kring inköp av tidningar och tidskrifter till ungdomar. De berörde även hur 
biblioteket tänker angående placering, utformning och uppdelning av 
tidskriftsavdelningen. Frågorna skulle dessutom ge oss en förståelse för hur biblioteket 
ser på ungdomar. När vi tog vår första kontakt med bibliotekarien skickade vi med 
intervjufrågorna, dels för att se om hon var rätt person för att besvara dem, och dels för 
att ge henne möjlighet till att förbereda sig. Vi avtalade en tid med henne då intervjun 
skulle äga rum, vilket den gjorde på hennes kontor. Till en början hade vi en tanke om 
att även intervjua skolbibliotekarien, men eftersom vi inte ville lägga fokus på 
skolbiblioteket bestämde vi oss för att endast intervjua bibliotekarien på 
stadsbiblioteket.  
 
Vi funderade först kring om vi skulle utföra enkäter eller någon typ av intervju med 
ungdomarna och vi kom fram till att vi inte ville använda oss av gruppintervjuer 
eftersom respondenten kan känna press dels från intervjuaren och dels från sina 
kamrater.90 Vi hade fått uppfattningen av, utifrån andra uppsatser, att många ungdomar 
inte är så utförliga i sina svar, och därför kändes det som att vi skulle få ut mer av en 
enkät. Vi ansåg att resultaten skulle bli bättre om informanten själv läste och besvarade 
frågorna i enkäten. En annan fördel var att de är anonyma och därför kan känna att de 
kan skriva vad de vill. När vi bestämt oss för att vi ville utföra en enkätundersökning 
började vi utforma frågor till eleverna. Frågorna utformades med utgångspunkt i våra 
frågeställningar, som delvis grundar sig i Reimers teori. Frågorna formulerades med ett 
enkelt språk, eftersom det var högstadieelever som skulle besvara enkäten. Vi försökte 
utforma heltäckande frågor, så att det inte skulle ta alltför lång tid att besvara enkäten.  
 
Vi valde, som vi nämnt tidigare, den skola i vår valda kommun som låg närmast 
stadsbiblioteket. Vi tog kontakt med vicerektorn och kom överens om en dag som 
passade båda parter. Vi fick då ett schema över när vi skulle besöka de tre olika 
klasserna. Under tiden eleverna besvarade enkäten var vi på plats för att kunna besvara 
eventuella frågor, detta för att eliminera den faktor som Göran Ejlertsson tar upp 
angående intervjuer i boken Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. Han 
skriver att ”vid en intervju kan respondenten ställa frågor till intervjuaren kring det han 

                                                 
90 Ejlertsson 1996, s. 11 
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inte förstår, och svar som grundar sig på uppenbara missuppfattningar kan korrigeras”91 
något vi anser kan appliceras även på enkätundersökningar. 
 
  

                                                 
91 Ejlertsson 1996, s. 12 



 

 25 

6 Resultatredovisning 
 
Här presenterar vi resultatet av enkätundersökningen. I ålderskategorin 13 år var det 6 
flickor och 9 pojkar och bland 14-åringarna var 4 flickor och 3 pojkar. Det var 14 
flickor och 15 pojkar av 15-åringarna samt 4 flickor och 6 pojkar bland 16-åringarna. Vi 
kommer inte att redovisa intervjun med bibliotekarien här, utan väva in resultatet i 
analysen. 
 
Den första frågan löd: Hur ofta besöker Du skolbiblioteket på Din fritid, Dina 
håltimmar och raster? Här uppgav lika många flickor som pojkar att de besökte 
skolbiblioteket varje dag, totalt 13 % av informanterna och det var ingen större skillnad 
mellan åldrarna. Vanligast var att informanterna besökte skolbiblioteket någon gång i 
veckan, hälften av alla gjorde detta och det var vanligast bland de äldre informanterna. 
Ungefär en fjärdedel besökte skolbiblioteket varje månad, vanligare bland pojkarna än 
bland flickorna, åldersmässigt var det flest de yngre som uppgav detta alternativ. Det 
var tre av flickorna och fem av pojkarna som besökte skolbiblioteket någon gång om 
året, totalt 13 % och när vi såg på åldrarna var det vanligast bland de äldsta. En av 
pojkarna uppgav att han aldrig besökte skolbiblioteket.  
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Diagram 1.  Hur ofta besöker Du skolbiblioteket på Din fritid, Dina håltimmar och raster? 

 
På den andra frågan som handlade om vad eleverna gjorde på skolbiblioteket svarade 25 
av flickorna och 15 av pojkarna, totalt 66 % att de lånade böcker. Detta var vanligt i alla 
ålderskategorier. Läste böcker på skolbiblioteket var det cirka en fjärdedel som gjorde. 
Tidningsläsning var det cirka en tredjedel som ägnade sig åt på skolbiblioteket. Att 
använda Internet var en populär aktivitet, 17 av flickorna och 15 av pojkarna, totalt 
hälften av alla våra informanter gjorde detta. Det var endast två flickor som lånade film 
på skolbiblioteket. Studerade gjorde 14 av flickorna och elva av pojkarna, totalt 41 %. 
Det var minst vanligt bland de äldre. Sökte information gjorde cirka en tredjedel. Det 
var endast de yngsta som uppgav att de träffade kompisar på skolbiblioteket. Andra 
alternativ som uppgavs var pratar, tittar lite, slappar och sitter i de bekväma sofforna. 
De alternativ som föll bort på denna fråga var gå på utställningar och låna cd, eftersom 
eleverna inte har möjlighet till detta på skolbiblioteket. 
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På den tredje frågan, vilken handlade om hur ofta de besökte stadsbiblioteket på 
fritiden, uppgav en av flickorna att hon besökte stadsbiblioteket varje dag. Besökte 
stadsbiblioteket någon gång i veckan var det två stycken som gjorde, en flicka och en 
pojke. Cirka en tredjedel av våra informanter besökte stadsbiblioteket någon gång i 
månaden. Elva flickor och 19 pojkar besökte stadsbiblioteket någon gång om året, totalt 
49 %. Ungefär en sjättedel uppgav att de aldrig besökte stadsbiblioteket på sin fritid. 
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Diagram 2. Hur ofta besöker Du stads biblioteket på Din fritid, Dina håltimmar och raster? 

 
Den fjärde frågan löd Vad gör Du på stadsbiblioteket på Din fritid, Dina håltimmar och 
raster? Alternativet låna böcker var populärast, totalt 74 %. Det var ungefär lika många 
flickor som pojkar, och ser vi på ålderskategorierna var det minst vanligt bland de äldre. 
Alternativet läsa böcker på stadsbiblioteket var det fem av flickorna och fyra av 
pojkarna som ägnade sig åt, totalt 15 %. Lika vanligt var att läsa tidningar, något 
vanligare bland pojkarna än bland flickorna. En minoritet av våra informanter gick på 
utställningar på stadsbiblioteket, endast fyra stycken, detta var vanligare bland pojkarna 
än bland flickorna. Använde Internet på stadsbiblioteket gjorde åtta av flickorna och två 
av pojkarna, totalt 16 %. Låna cd på stadsbiblioteket var vanligast bland de äldsta och 
ser vi på totala antalet informanter var det åtta flickor och fyra pojkar som lånar cd. 
Ungefär en tiondel lånade film, vanligast bland de äldre. Att studera var det tio av 
flickorna och två av pojkarna som gjorde på stadsbiblioteket, totalt 20 %. Denna 
aktivitet var vanligast bland de äldsta. Lika vanligt som att studera var att söka 
information, men åldersmässigt var det tvärtom, vanligast bland de yngsta. Träffade 
kompisar på stadsbiblioteket var det endast en informant som uppgav.  
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Aktivitet på stadsbiblioteket
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Diagram 3. Vad gör Du på stadsbiblioteket på Din fritid, Dina håltimmar och raster? 

 
På femte frågan, vilken många tyvärr lämnade tom, löd Vilka tidningar och tidskrifter 
läser Du? Populär att läsa var den lokala morgontidningen, som uppgavs av totalt 28 %, 
det var vanligare bland flickorna än bland pojkarna. En annan vanlig tidning, som lästes 
av cirka en femtedel, är Aftonbladet. När vi undersökte veckopressen nämndes Vecko-
Revyn av 15 % av flickorna, minst vanlig bland de yngsta. En tidning som nämndes av 
både flickor och pojkar var Kamratposten, totalt var det endast cirka en tiondel som 
nämnde denna tidning, vanligast var den bland de yngsta. Övriga titlar som nämndes av 
flera flickor var Elle, Frida, Hennes och Solo. Bland pojkarna nämndes titlar som Goal, 
Illustrerad vetenskap, Slitz och Close-up magazine. Några informanter nämnde istället 
genrer, som till exempel skvallertidningar, biltidningar, veckotidningar och 
sporttidningar. 
 
Över den sjätte frågan har vi gjort en tabell för att visa på vad våra informanter vill läsa 
om i tidningen. Vi kunde här se att flickorna ville läsa om kändisar, horoskop och serier. 
Pojkarna ville läsa om sport, dator- och TV-spel samt film.   
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Tabell 1. Redovisning av vad informanterna vill läsa om i tidningarna 

 
På den sjunde frågan, som handlade om hur de får tag på sina tidningar, uppgav 25 av 
flickorna och 17 av pojkarna att de köper dem i affären, totalt 69 %. Alternativet låna av 
kompisar, syskon och föräldrar var lite vanligare bland flickorna än bland pojkarna. Av 
dem som vände sig till biblioteket var åtta flickor och tolv pojkar, totalt ungefär en 
tredjedel. Hälften av våra informanter prenumererar på tidningar och tidskrifter, detta 

Kategori Alla 
(%) 

Flicka 
(% av 
flickorna) 

Pojke (% 
av 
pojkarna) 

Utrikesnyheter 30 32 27 
Inrikesnyheter 30 36 24 
Lokala nyheter 30 36 24 
Politik 10 0 18 
Ekonomi 10 0 18 
Skola 26 32 21 
Miljö 18 18 18 
Kultur 21 32 12 
Sport 43 36 48 
Reportage 20 32 9 
Debatter 12 7 15 
Insändare 21 36 9 
Recensioner 21 18 24 
Annonser 23 26 12 
Radiotablå 3 0 6 
TV-tablå 44 54 36 
Serier 48 64 33 
Resor 10 18 3 
Datorer 21 4 36 
Dator- och TV-spel 23 0 42 
Bilar 15 7 21 
Teknik 18 7 27 
Forskning & vetenskap 20 11 27 
Djur 20 25 15 
Musik 46 54 39 
Film 46 50 42 
Kändisar 57 86 33 
Recept 15 21 10 
Mode 38 71 9 
Sex & samlevnad 41 57 27 
Noveller 18 32 6 
Horoskop 38 71 9 
Frågespalter 12 21 3 
Tips & råd 26 50 6 
Tävlingar 20 32 9 
Korsord 18 32 6 
Testa dig själv 28 50 9 
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var vanligast bland de yngsta. Alternativet läsa på Internet var det sex av flickorna och 
tolv av pojkarna som valde.  
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Diagram 4.  Hur våra informanter får tillgång till tidningarna som de läser 

 
På åttonde frågan som handlade om med vem de läste sina tidningar svarade 20 av 
flickorna och 25 av pojkarna att de läste ensamma, totalt 74 %. Ungefär hälften läste 
med kompisar, vilket var vanligare bland flickorna än bland pojkarna. Ett annat 
alternativ som uppgavs var bland annat med föräldrarna.  
 
På frågan var de läste sina tidningar svarade 26 av flickorna och 28 av pojkarna att de 
läste dem hemma, totalt 89 %. 16 av flickorna och tre av pojkarna svarade hos 
kompisar, totalt 31 %. Att läsa tidningar på biblioteket var vanligast bland de yngsta. 
När vi jämförde alla våra informanter var det lika många flickor som pojkar läste 
tidningar på biblioteket, totalt en tredjedel. Alternativet i skolan var det elva av 
flickorna och sex av pojkarna som valde, totalt 28 %. Vanligast att läsa i skolan var det 
bland 16-åringarna. Andra alternativ som uppgavs var till exempel i sängen, i bilen, på 
bussen och utomhus.  
 
På tionde frågan, Finns de tidningar Du är intresserad av att läsa på stadsbiblioteket?, 
svarade sju av flickorna och 13 av pojkarna ja, totalt 33 %. Lika många flickor som 
pojkar svarade nej, totalt en femtedel och här var det ingen större skillnad mellan 
åldrarna. Av dem som inte visste, vilket totalt var hälften, var det ungefär lika många 
pojkar som flickor.  
 
På elfte frågan, Har Du någon gång lämnat önskemål om att stadsbiblioteket ska köpa 
in någon tidning? svarade alla flickorna nej och endast tre av pojkarna svarade ja. Orsak 
till varför en av informanterna lämnat önskemål var för att han tyckte att flera skulle 
kunna läsa dem. Som orsak till varför informanterna inte lämnat önskemål var bland 
annat ”jag prenumererar själv, jag vill spara mina tidningar” och många uppgav att de 
inte haft intresse av det.  
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På tolfte frågan, Känner Du till att det finns tidningar att låna hem från 
stadsbiblioteket?, svarade tio av flickorna och 18 av pojkarna ja, totalt 46 % medan de 
övriga svarade nej. De äldsta var mest medvetna om att de kunde låna hem tidningar.  
 
På den trettonde och sista frågan, vilken handlade om egen respektive gemensam 
tidskriftsavdelning, svarade nio av flickorna och 14 av pojkarna att de ville ha en egen 
avdelning, totalt 38 %. De övriga ville ha en gemensam. Det var flest yngre som ville ha 
en egen avdelning medan de äldre ville ha gemensam.  
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Diagram 5. Egen respektive gemensam tidskriftsavdelning 

 
 

6.1 Problematisering av resultat 
 
Inför vår enkät beräknade vi att cirka 60-80 personer skulle delta, eftersom vi hade valt 
tre klasser. Vi fick en summa av 61 enkäter att analysera då tre enkäter räknades bort 
eftersom de eleverna inte fyllt i ålder eller kön. Vi fick även lite bortfall från det antal vi 
först räknat med, på grund av att många elever var sjuka den dagen vi var där. Av våra 
informanter var 28 flickor och 33 pojkar. I ålderskategorin 13 år var det 6 flickor och 9 
pojkar och bland 14-åringarna var 4 flickor och 3 pojkar. Det var 14 flickor och 15 
pojkar av 15-åringarna samt 4 flickor och 6 pojkar bland 16-åringarna. Anledningen till 
att många av våra informanter var 15 år var på grund av att årskurs åtta var på praktik 
den veckan vi var där. Detta gjorde att vi gick till en klass i årskurs sju och två klasser i 
årskurs nio. Vi beslutade oss därför att endast se dem som en grupp högstadieelever, där 
vi skiljer endast mellan flickor och pojkar. Vi har inte lagt något större fokus på vilken 
ålder de har, men har presenterat resultat om vi ser skillnader mellan de yngre och de 
äldre. Detta gäller främst stycket om socialisation vilket handlar om övergången mellan 
barn/ungdomsavdelningen och vuxenavdelningen. 
 
När vi började analysera våra enkäter dök det upp en del problem som vi här tar upp för 
att medvetandegöra att alla siffror eventuellt inte stämmer. Orsaker till detta kan bland 
annat bero på att informanterna inte läste igenom frågorna så noga. Vi lade märke till 
detta eftersom vi fick frågor på sådant som stod tydligt i enkäten, till exempel om de 
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fick kryssa för fler alternativ, när det stod efter frågan att de fick göra det. Eller att vi 
vid ett tillfälle fick kommentaren att det kom samma frågor en gång till, men då gällde 
de två första frågorna skolbiblioteket och de två följande gällde stadsbiblioteket. Vi tror 
även att de kan ha misstolkat en del frågor med öppna svarsalternativ, som till exempel 
alternativet annat, eftersom svaret inte stämt överens med frågan. En annan aspekt är att 
informanterna kan vilja ”svara rätt” istället för sanningsenligt och vissa svar var även 
svåra att bedöma om de var seriösa eller inte. Ytterligare en faktor som vi fick ha med i 
våra beräkningar var om informanterna kan skilja på fritid och skoltid när det gäller 
biblioteksbesök, eftersom svaren i vissa fall inte var konsekventa.  
 
Vi hade inte i åtanke att de av våra informanter som var under 15 år inte hade möjlighet 
att själva låna film på stadsbiblioteket. Därför vet vi inte hur dessa informanter har 
tolkat frågan och inte heller hur vi ska tolka svaret. De kan ha kryssat för det alternativet 
om de lånar film med sina föräldrar, men kan ha låtit bli att kryssa i eftersom de inte 
lånar själva. En fråga som vi insett att vi borde ha ställt är hur ofta informanterna läser 
tidningar och tidskrifter, för att kunna se om de är vana tidningsläsare. På så sätt hade vi 
kunnat utläsa vilken plats biblioteket har jämfört med andra ställen. Problemet med en 
sådan fråga var att vi kände oss osäkra på hur bra de var på att avgöra något sådant 
själva, eftersom det handlar om både dags- och veckopress. 
 
Det hade varit bra om vi hade i förväg tagit reda på att skolan även hade ett café där det 
fanns tidningar. I så fall hade vi kunnat lägga till det som alternativ till frågan om var de 
läser sina tidningar. Eftersom skolan hade ett skolcafé har vi även sett på vilket utbud av 
tidningar och tidskrifter som fanns där. Det hade även varit bra om vi i förväg tagit reda 
på vilka tjänster som skolbiblioteket hade att erbjuda för att kunna ge mer 
överensstämmande svarsalternativ på denna fråga. En annan sak är att vi borde ha 
specificerat stads- respektive skolbibliotek i alternativen bland annat när vi frågade om 
var de läser sina tidningar. Vi anser ändå att vi kan utläsa till viss del vilket bibliotek de 
menar beroende på hur de svarat angående vad de gör på stads- respektive 
skolbiblioteket. En nackdel är att det då inte blir lika tydligt och inte lika enkelt att 
tolka. 
 
En faktor vi insett såhär i efterhand är att det hade varit bra att även intervjua 
skolbibliotekarien, eftersom vårt fokus ligger på både skolbibliotekets och 
stadsbibliotekets utbud av tidningar och tidskrifter. 
 
 
 

 

 



 

 32 

7 Analys och diskussion av resultat 
 
I detta kapitel går vi igenom våra resultat och relaterar dessa till vår teori och till det 
material som vi introducerade i avsnitten Bakgrund och Tidigare forskning. 
 
 

7.1 Bibliotekets syn på ungdomar 
 
Bengtsson och Hermanson tar upp ungdomskultur i samband med bibliotek. De 
upptäckte att ungdomar i mitten av 1990-talet misstrodde de institutioner som upplevdes 
som statiska eller formella. De menar att bibliotekens roll då blir att undvika att ha 
många regler och att biblioteken bör i stället satsa på utställningar som tar upp aktuella 
ämnen. De menar också att bibliotekets utformning påverkar ungdomars syn på 
biblioteket, oavsett om denna syn är positiv eller negativ. 92 Åberg fann att samtliga av 
de ungdomar hon intervjuat tycker att biblioteket var en viktig plats. De såg biblioteket 
som ett bra ställe att utföra informationssökning, det finns möjlighet att låna gratis och 
tillgång till datorer och tidskrifter.93 Många av ungdomarna som Åberg intervjuade 
tycker att de blir bemötta av bibliotekspersonalen på ett annat sätt jämfört med vuxna 
och de får uppfattningen att personalen helst inte vill att ungdomar besöker 
biblioteket.94 Detta överensstämmer med en av våra informanters åsikter som tyckte att 
biblioteket borde skaffa ”snällare personal, de är skitsura på ungdomar”. Spejare anser 
att bibliotekarier måste ha en positiv inställning till ungdomar och dess kultur, bemöta 
dem med respekt, lyssna på dem och ta dem på allvar. Hon anser även att det kan vara 
svårt för äldre bibliotekarier att förstå ungdomskulturen och ungdomars livsstil då de 
förlorat kontakten med dem. Vissa av hennes informanter vill inte se på ungdomarna 
som grupp utan som individer, men alla av hennes informanter tycker det är viktigt att 
bemöta ungdomarna på ett bra sätt även om de förstår att en del biblioteksanställda 
upplever rädsla inför ungdomar.95 
 
Jonasson finner det märkligt att biblioteket inte är mer intresserade av den stora 
låntagargrupp som ungdomarna består av. Han tror att en förklaring är att bibliotekens 
arbetssätt är ”s telbenta och föråldrade”96. Han anser att det är upp till bibliotekarien att 
skaffa information utanför byggnaden när kunskapen inom den inte räcker till. Han 
menar att det är nödvändigt att se bortom de traditionella inköpskanalerna och anser att 
ungdomarna borde kräva att deras kultur finns på Sveriges folkbibliotek.97 Anita anser 
att stadsbiblioteket har mycket ungdomar som besökare och de lånar ut mycket 
ungdomsböcker. Hon tror att de är vana vid att biblioteket finns och behöver 
ungdomarna det så går de dit. Tidigare har de besökt biblioteket med dagis och skolan 
och så vet de att det finns datorer där. Vi har tolkat detta som att hon anser att 
ungdomarna kommer tillbaka av sig själva någon gång i framtiden eftersom de varit där 
när de var små. Även Andersson tar upp något liknande då hon menar att oavsett om 

                                                 
92 Bengtsson & Hermanson 1996, s. 56 
93 Åberg 2000, s. 30 
94 Ibid., s. 33 
95 Spejare 1998, s. 41ff 
96 Jonasson 1995, s. 41 
97 Ibid. 
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ungdomarna är aktiva biblioteksbesökare eller inte så kommer de tillbaka när de är 
vuxna och själva har barn. 98 Anita bedömer också att man alltid kan göra mer, men det 
handlar om tid, pengar och personal. Hon tycker att ungdomarna har lugnat sig med 
tiden, att det förr var mycket mer stök. Hon anser att det är viktigt att ungdomar lär sig 
att man inte kan göra precis vad man vill på ett bibliotek, att det finns olika människor 
som är där för olika saker. Ungdomar bör, enligt henne, lära sig att man inte kan 
uppföra sig hur som helst i alla miljöer. Hon menar att bibliotekspersonalen säkert har 
ganska hög toleransnivå. Detta gäller inte bara ungdomar, utan även till exempel 
dagisgrupper.  
 
 

7.2 Biblioteksvanor 
 
Englund och Ericsson har i sin studie funnit att gymnasisterna är minst intresserade av 
att använda biblioteket, en möjlig orsak till detta är att skolan blivit mer krävande och 
att ”fritiden” inte räcker till mer än för läxorna. Utav tonåringarna var det nära 40 % av 
dessa som inte besökte biblioteket i början av 1990-talet. Denna siffra var oförändrad 
under 1970- och 80-talen. De har funnit att biblioteket möjligtvis har större betydelse 
för yngre tonåringar, nyinflyttade och ungdomar med invandrarbakgrund samt att de 
sociala skillnaderna inte längre är lika stora.99 Om vi jämför med våra informanter 
besöktes skolbiblioteket ofta. Det vanligaste var att de gick någon gång i veckan eller 
någon gång i månaden. Flickorna gick dit något oftare än pojkarna, men det var ingen 
stor skillnad. Det var få som gick dit varje dag eller aldrig. Skolbiblioteket var oftast 
öppet hela skoldagarna, men ibland var det stängt på grund av att bibliotekarien hade 
användarundervisning eller bokprat. Biblioteket som tillhörde skolan hade ansvar för 
elever från sexårsverksamheten och upp till nionde klass. Skolans bibliotek hade samma 
katalog som hela kommunen inklusive stadsbiblioteket. Detta innebar att eleverna lätt 
kunde söka och se var materialet de letar efter fanns.  
 
När det gäller stadsbiblioteket besöktes det oftast någon gång om året eller någon gång i 
månaden. Flickorna besökte stadsbiblioteket oftare än pojkarna. Nilsson menar att 
ungdomarna utnyttjar inte bara fritidsgårdarna ur det kommunala fritids- och 
kulturutbudet, utan även biblioteken. Han har funnit att flickor är något mer 
regelbundna biblioteksbesökare jämfört med pojkar.100 Ungefär en sjättedel av våra 
informanter uppgav att de aldrig besökte stadsbiblioteket, utan istället umgås med 
kompisar eller tränar. Detta stämmer in på vad Linde skrev om att vänner tar en stor 
plats i ungdomars fritid.101 Även Nilsson menar att ungdomars fritid kretsar kring 
kompisar, lyssna på musik, se på TV och video, idrott och även olika typer av 
nöjesaktiviteter. Han menar att värdering av fritidsaktiviteter inte handlar om individuell 
smak, även om ungdomarna själva upplever att det är så. Han har även funnit att 
flickorna har ett mer individorienterat synsätt och värderar individuella relationer och 
att visa vem man är. Pojkarna däremot är mer resultatinriktade och har en större, men 
mer ytlig, kamratkrets.102 
 
                                                 
98 Andersson 1995, s. 49 
99 Englund & Ericsson 1991, s. 124f 
100 Nilsson 1994, s. 51 
101 Linde 1998, förord 
102 Nilsson 1994, s. 77 
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7.3 Aktiviteter på biblioteket 
 
Andersson fann att det som högstadieeleverna gör på biblioteket kommer i följande 
ordning: att låna böcker, söka information, plugga, låna skivor, läsa tidningar och 
tidskrifter, lyssna på musik samt låna videofilmer.103 De första kategorier som 
Andersson nämner var även det som var populärast bland våra informanter. Jämför vi 
däremot med Höglund och Johansson, så nämnde våra informanter inte att de frågade 
bibliotekspersonalen om hjälp. En annan skillnad var att Höglund och Johansson fann 
att besökarna använde bibliotekskatalogen i lite större utsträckning än vad de lånade 
böcker.104 Det som våra informanter i första hand sysselsatte sig med på skolbiblioteket 
var att låna böcker, använda Internet och studera. Tätt efter dessa kom alternativen att 
läsa tidningar och att söka information. Pojkarna sökte information på skolbiblioteket 
oftare än flickorna. Så gott som alla flickor lånade böcker på skolbiblioteket, vilket 
mindre än hälften av pojkarna gjorde. Annat som skolbiblioteket användes till var att 
sitta och prata. Att träffa kompisar var det inte många som använde skolbiblioteket till, 
vi tror detta beror på att skolan även hade ett café där det fanns många bord att sitta vid. 
Caféet fungerar därför bättre som uppehållsrum jämfört med skolbiblioteket. Tidnings- 
och tidskriftsläsning på skolbiblioteket var det cirka en tredjedel som ägnade sig åt. De 
hade även tidningar i caféet, och vi tror att en del kanske satt där och läste tidningar 
istället. Bengtsson och Hermanson tror att till exempel caféer och tidningshörnor är 
sådant som lockar ungdomarna, och framtidens vuxna, till biblioteket.105  
 
Den vanligaste sysselsättningen på stadsbiblioteket bland våra informanter var att låna 
böcker, vilket var lite vanligare bland flickorna. Därefter kommer alternativen att låna 
cd, att studera och att söka information. Störst skillnad mellan flickor och pojkar var i 
kategorin studera, där cirka en tredjedel av flickorna uppgav detta alternativ men endast 
ett fåtal av pojkarna. Det vi tydligt såg bland våra enkätsvar var att informanterna inte 
använde stadsbiblioteket som uppehållsrum där de umgås med sina kompisar. När det 
gällde tidnings- och tidskriftsläsning på stadsbiblioteket var inte det så vanligt bland 
våra informanter. Det var endast en sjättedel som uppgav att de läste tidningarna där. Vi 
kunde tydligt se skillnader mellan skol- och stadsbiblioteket när det gällde tidnings- och 
tidskriftläsning. Det var betydligt vanligare att läsa tidningar och tidskrifter på 
skolbiblioteket och vi tror detta beror på att det var där som informanternas val av 
tidningar fanns representerat.  
 
Då vi jämförde informanternas svar med Vestheims användarroller anser vi att de främst 
tillhörde kategorierna allmänheten och läsaren/lånaren. Våra informanter tillhörde 
allmänheten, som var Vestheims första användarroll, eftersom de alla är 
biblioteksbesökare som tar del av bibliotekets tjänster. Den tendens vi kunde se var att 
flickorna i större utsträckning stämmer in på rollen som läsare/lånare eftersom de 
använde biblioteket till att låna böcker mer än pojkarna.  
 
Bengtsson och Hermanson menar att det inte är meningen att biblioteket ska konkurrera 
om ungdomarna med biografer och fester på fredagskvällar utan istället bör biblioteket 
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satsa på det som det är till för, nämligen bland annat att tillhandahålla information och 
finnas till då det inte händer någonting annat spännande i ungdomars liv. De anser att 
bibliotekarierna behöver mer hjälp i sitt arbete då det gäller att skapa ett bibliotek så 
som användarna vill ha det.106 Även Rabe tar upp att det gäller för biblioteket att 
marknadsföra sig som resurs, trots att det är en samhällelig institution. Detta anser hon 
att biblioteket kan göra genom att ta in det som ungdomarna vill läsa och genom att ta 
dem på allvar. Hon menar att det är viktigt att lyssna på ungdomarna och låta dem 
påverka.107  
 
 

7.4 Ungdomars tidningsläsning 
 
I Barns och ungdomars kultur från år 1998 framkommer det en tydlig skillnad mellan 
pojkar och flickor i åldern 16-19 år gällande läspreferenser. Bokläsandet och läsning av 
veckotidningar är vanligare bland flickor och dubbelt så många pojkar som flickor läser 
tidskrifter.108 Filipsson och Nordberg fann i början av 1990-talet att de som läser 
veckotidningar bland barn och ungdomar är främst 13-18 åringar. De menar även att 
veckotidningen ses som ett typiskt kvinnligt medium och skillnaden i konsumtion 
mellan pojkar och flickor ökar med åldern. 109 Även Andersson har funnit att flickor 
läste veckotidningar, som till exempel Vecko-Revyn, Frida och OKEJ. Pojkarna läste 
tidningar som OKEJ men även ämnesinriktade tidningar som handlade om till exempel 
bilsport.110 Kulturbarometern i detalj från år 1997 har kommit fram till att ungdomar 
mellan 15-24 år läser tidskrifter oftare än genomsnittet, och de uppges läsa 
musiktidskrifter, film- och fototidskrifter samt tidskrifter om vetenskap och teknik.111  
 
Av flickorna i Curries studie var det en stor majoritet som läste veckotidningar.112 Även 
flickorna i vår undersökning läste veckotidningar och skvallertidningar. Bland pojkarna, 
främst bland de äldre, nämndes titlar som Slitz, Moore och Café och dessa 
tillhandahåller inte biblioteken. Annars var det sport- och motortidningar samt 
Illustrerad vetenskap som lästes mycket av pojkarna. Filipsson och Nordberg anser att 
anledningen till att pojkar läser facktidskrifter betydligt mer än flickor är att pojkar ofta 
har mer faktainriktade intresseområden. 113 Även i undersökningen av SmartGirl.com 
och YALSA fann de att flickor nöjesläste om mode och skönhet, medan pojkarna läste 
för att lära sig. 114 Filipsson och Nordberg menar att pojkar väljer mer faktainriktat 
innehåll i flera medier, de ser mer nyhetsprogram och faktaprogram, läser facklitteratur 
och dagstidningar samt söker de sig mer till action och våld i jämförelse med 
flickorna.115 Detta märkte vi även av bland våra informanter eftersom det var pojkarna 
som uppgav facktidskrifter, medan flickorna inriktade sig på veckotidningar och 
skvaller. 
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Exempel på titlar som våra informanter uppgav i enkäten var till stor del den lokala 
dagstidningen och andra tidningar inom dags- och kvällspress. Detta var rätt lika mellan 
könen. När de sedan räknade upp titlar på tidningar som ges ut mer sällan, till exempel 
en gång i veckan eller månaden, så kunde vi se en större skillnad mellan pojkarna och 
flickorna. Pojkarna skrev titlar som Illustrerad vetenskap, musiktidningar som Mojo, 
Close-up och Q, herrtidningar som Slitz, Café och Moore samt en hel del tidningar som 
berör sport, teknik och datorer. Flickorna uppgav Ridsport som den enda riktigt 
ämnesinriktade tidningen. Därefter nämndes tidningar som hamnar i genren 
veckotidningar, till exempel Frida, Vecko-Revyn, Hennes, Solo, Elle, Cosmopolitan, 
Veckans Nu och Veckans vimmel. Båda könen uppgav titlar som Kamratposten och 
Glöd. Som vi tidigare nämnt så var det inte någon majoritet av informanterna som 
uppgav titlar på tidningar på frågan om vilka tidningar och tidskrifter de läser. Detta 
gjorde att när vi analyserade vilka specifika tidningar de läser blev resultatet att de titlar 
som nämndes inte fick så hög svarsfrekvens. Titlar som nämndes, bland flickorna, var 
till exempel Vecko-Revyn och Frida, vi lade då märke till att dessa inte finns på 
stadsbiblioteket, skolbiblioteket eller på skolans café. Vi kan förstå att det inte är så lätt 
att plötsligt räkna upp vilka tidningar man läser, och vi förstod att det var enklare för 
dem att skriva tidningsgenrer istället, vilket många gjorde. Från pojkarna kom svar som 
biltidningar, MC-tidningar, sporttidningar, fotbollstidningar, fisketidningar och 
musiktidningar. Flickorna nämnde genrer som skvallertidningar, modetidningar, 
kvinnotidningar, tjejtidningar, ungdomstidningar och veckotidningar. 
 
Filipsson och Nordberg skriver att morgontidningen är den som når ut till flest barn och 
ungdomar. De har kommit fram till att hälften av 10-15 åringarna läser den dagligen, 
pojkar läser den betydligt mer än flickor och denna skillnad består under hela 
ungdomstiden. Gällande kvällstidningar så lä stes dessa mer av pojkar än av flickor och 
klyftan mellan könen ökar ju högre upp i åldrarna man kommer.116 När vi jämförde 
detta med våra resultat så var det kategorierna morgontidning och kvällstidning som 
kom högst upp på listan. Precis som Filipsson och Nordberg funnit så var det pojkar 
som i större utsträckning läste dagstidningen, men bland våra informanter var det ingen 
större skillnad mellan könen gällande kvällstidningen. Wigren fann i början av 1980-
talet att läsning av kvällstidningen är något männen sysslar med, medan 
veckotidningsläsningen är för kvinnor.117 Bland våra informanter såg vi inte läsning av 
kvällstidning som en manlig syssla, eftersom båda könen nämner kvällstidningen, men 
däremot fann även vi att veckotidningsläsningen var en kvinnlig syssla. Vi anser att en 
av anledningarna till att dessa typer av tidningar läses mycket är på grund av att de 
förmodligen finns i hemmet. Våra informanter behöver inte gå och köpa dem själva och 
vi tror inte att de går till biblioteket för att läsa dessa typer av tidningar.  
 
 

7.5 Tidningsinnehåll 
 
Currie tar upp att flickor vill läsa om människors livshistorier och vardagsproblem.118 
De vill även läsa något realistiskt, användbart och om något de själva kan känna igen 
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sig i.119 Hon märkte att veckotidningarna gav råd och tips om hur man tar sig igenom 
vissa problem som ungdomarna själva kan uppleva.120 Flickorna i Curries studie 
använde sig av tidningarna genom att fantisera om vilka kläder de skulle vilja ha, men 
som är för dyra, och om kroppsformer de vill få.121 Detta är något vi inte alls funnit i vår 
studie, vilket kan bero på att vi gjorde en kvantitativ studie medan Currie gjorde 
djupintervjuer. Flickorna i vår studie tyckte bäst om att läsa om kändisar, horoskop, 
mode, serier samt sex och samlevnad, men tyckte inte om att läsa om dator- och tv-spel, 
radiotablån, politik, ekonomi och datorer. Det som flickor i åldrarna 13 till 16 år i 
Curries studie helst läste i sina tidningar var tips & råd, horoskop, testa dig själv 
(quizzes) samt om mode och kändisar.122 Fast vi får ha med i beräkningarna att det då 
endast gällde veckotidningar. När det gällde pojkarna så ville de läsa om sport, film, 
dator- och tv-spel, musik samt tv-tablån och tyckte sämst om resor, frågespalt, 
radiotablån, korsord och noveller. Det som var intressant att se var att till exempel 
dator- och tv-spel var mest populärt bland pojkarna men hamnade långt ner på 
flickornas lista. Tvärtom gällde för horoskop som kom högt upp hos flickorna men långt 
ner hos pojkarna.  
 
Nilsson har funnit att ungdomar hellre läser tidningar av olika slag i jämförelse med 
böcker.123 Bergsten fann att romaner var det som läses mest och tidningar var näst 
vanligast, båda könen läste serier ofta och även facklitteratur. Det som var populärt att 
läsa om var ”kärlek, verklighetsskildringar, historia, fantasy, deckare och science 
fiction”124. Ett av flickornas kriterier på en bra bok var att den skulle vara 
känsloberörande. Bergsten fann även att berättarstruktur, språk och spänning är viktigt 
hos båda könen och de var även medvetna om hur en bra bok ska vara uppbyggd.125  
 
Nilsson menar att morgontidningar läses oftare än kvällstidningar. Han har inte funnit 
någon skillnad mellan flickor och pojkar vid undersökning av om de dagligen läser 
någon morgon- eller dagstidning. Däremot tar han upp att de läser olika saker i 
tidningarna. Flickor vill läsa om ”mode, nöjen, teater, kändisar och familjenyheter” 
medan pojkarna läser om ”sport, krig, teknik och motor”. 126 Enligt Filipsson och 
Nordberg väljer pojkar och flickor olika vad det gäller vilka delar av dags- och 
kvällstidningar de läser och tidningsläsningen speglar de traditionella 
intresseskillnaderna mellan könen. Flickor läser om nöjen, kändisar, familjenyheter och 
mode medan pojkarna läser om ”krig, sport, teknik och motorer” 127. Gemensamma 
intressen innefattas av TV-tablåer, serier, olyckor och brott.128 Tidningsinnehåll som 
uppskattades av både pojkar och flickor bland våra informanter var kändisar, serier, 
musik, film och tv-tablån. Det som var minst populärt att läsa var radiotablån, om resor, 
ekonomi, politik och frågespalter. Vi anser att det resultat vi fick till viss del stämmer 
med Filipsson och Nordberg, gällande att flickor läser om mode, medan pojkarna läser 
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om teknik och sport. Däremot var kändisar och TV-tablån något som var populärt både 
bland pojkarna och bland flickorna.  
 
 

7.6 Tidningsåtkomst och läsvanor 
 
I Kulturbarometern i detalj stod det att ungdomar fick tillgång till tidningar och 
tidskrifter genom att låna av vänner och genom att besöka biblioteket i större 
utsträckning än andra.129 Medie-Sverige redovisade för hur ungdomar åldern 15-19 år 
skaffade sina tidningar år 2002. Den tabellen visade att det vanligaste sättet var köpa 
lösnummer, vilket även stämde in på våra informanter. Därefter stämde våra resultat 
överens till viss del. Alternativen låna av bekanta samt prenumeration har i våra 
undersökningar bytt plats, men låg på andra och tredje plats. I både Medie-Sverige och i 
vår undersökning kommer biblioteket på näst sista plats och Internet på sista plats.130 
Bland våra informanter var det vanligast att pojkarna når sina tidningar via Internet och 
biblioteket, medan flickorna främst köpte dem i affären och lånade av kompisar, syskon 
och föräldrar. Det var vanligt med prenumeration hos båda könen. En flicka i Curries 
studie menar att hon läser väldigt mycket tidningar, men hon tycker att det är onödigt att 
köpa dem själv eftersom hennes kompisar hade massor.131  
 
De flesta av våra informanter föredrog att läsa sina tidningar ensamma eller med 
kompisar. Pojkarna läste gärna ensamma i jämförelse med flickorna, medan flickorna 
hellre läste med kompisar. Ett annat alternativ som vissa nämnde var att de tyckte om 
att läsa med sina föräldrar. En stor majoritet av informanterna läste sina tidningar 
hemma. Även Wigren fann att de flesta tycker om att läsa tidningar och tidskrifter 
hemma.132 De alternativ som var ungefär lika populära därefter bland våra informanter 
var att läsa hos kompisar, på biblioteket och i skolan. Flickorna läste hos kompisar och i 
skolan betydligt mer än vad pojkarna gjorde. Att läsa på biblioteket var lika uppskattat 
hos båda könen, här tolkar vi det som att det är deras skolbibliotek som de syftar på. Vi 
anser att det kan vara så att de läste tidskrifter på biblioteket eftersom dessa är dyrare att 
köpa. En annan aspekt är att tidskrifter, i jämförelse med veckotidningar, inte upplevs 
som nöjesläsning. En flicka som Currie intervjuat berättar att hon en gång inte hade 
något att göra under lunchrasten så hon gick till biblioteket och de enda böckerna som 
var korta nog att läsa under lunchen var tidningarna.133 Utifrån våra svar så har vi tolkat 
det som att för flickorna var tidningsläsning i större grad ett socialt fenomen. Detta kan 
vi även relatera till Curries studie där en flicka berättat att hennes vänner kommer över 
och de sitter och fantiserar och läser tidningsartiklar och jämför och identifierar sig med 
personerna i tidningarna.134  
 

                                                 
129 Kulturbarometern i detalj 1997, s. 23 
130 Medie-Sverige 2004, s. 145 
131 Currie 1999, s. 148 
132 Wigren 1983, s. 14 
133 Currie 1999, s. 161 
134 Ibid., s. 156 



 

 39 

 

7.7 Urval, inköp och utbud 
 
Hermansson och Johansson har i sin uppsats identifierat vilka faktorer som påverkar 
urval och inköp av kulturtidskrifter på folkbibliotek. Dessa faktorer var bland annat 
befintligt bestånd, efterfrågan och utgivning, medianslag och bibliotekariens utbildning. 
De menar att det ändå i slutändan är bibliotekarien själv som bestämmer vad som köps 
in.135 Eftersom ett bibliotek inte kan ha alla tidskrifter så görs en typ av urval. 
Stadsbiblioteket gör ett kvalitetsurval, men Anita menar också att det är viktigt att vara 
medveten om att många tidningar och tidskrifter går att köpa ute i lösnummer, medan 
flera av de tidningar som biblioteket köper in går inte att köpa i lösnummer, det finns 
ingen kommersiell marknad för dessa och därför blir bibliotekets ansvar jättestort. När 
de inköpsansvariga på stadsbiblioteket ska undersöka marknaden händer det ofta att 
redaktionerna skickar ut provnummer, eller så får de gå runt och kika själva. Det händer 
även att låntagarna kommer och framför önskemål. Varje höst när det är dags för nya 
prenumerationer har de tidskriftsmöte där både barn- och ungdomsavdelningens samt 
vuxenavdelningens inköpsansvariga deltar. De går då igenom hur de tänker kring inköp 
och vad man köper in på de olika avdelningarna och de försöker ha samma policy när 
det gäller kvalitet. Om de slutar prenumerera på någon tidning eller tidskrift är det oftast 
för att den upphör eller att den i sällsynta fall ändrar innehåll.  
 
I Tonårskommitténs rapport från år 1977 har Sveriges bibliotekarier fått frågan om man 
tar särskild hänsyn till tonåringar då det gäller inköp av tidskrifter. Av 
grundskolebiblioteken svarade 78 % ja, i gymnasiebiblioteken var svaret ja på 62 % och 
av de kombinerade biblioteken var siffran 89 %. Grundskolan, gymnasiet och 
integrerade folkbibliotek uppger att man tagit hänsyn till tonåringarna främst gällande 
inköp av de tekniska tidskrifterna, på andra plats kommer sporttidskrifter. På gymnasiet 
nämner man i första hand utländska tonårstidskrifter.136 Vi ställde samma fråga till 
Anita och hon svarade att det är svårt med killtidningar, eftersom det inte finns några på 
marknaden. Däremot finns det på stadsbiblioteket sådana som är mer killinriktade, som 
till exempel Transworld skateboarding, men då krävs ju att intresset för skateboard 
finns. Enligt Anita så läses tidningar som Kamratposten, Glöd och Chili mycket och av 
alla. Kamratposten och Glöd lästes av våra informanter. En anledning till att inte Chili 
nämndes kan bero på att denna tidning riktar sig till lite äldre ungdomar.137 Anita tycker 
att det vore jätteroligt om det fanns en trevlig ungdomstidskrift som var rolig med 
mycket bilder och mycket bra artiklar som riktar sig både till pojkar och till flickor. Hon 
säger att Vecko-Revyn har de aldrig haft beroende på att det är en typisk veckotidning 
som går att köpa i alla affärer och det kändes inte som att den passade på barn- och 
ungdomsavdelningen. OKEJ hade de ett tag, men sedan så ändrades den till att mest 
bestå av posters och har man den på biblioteket så blir det inget kvar av tidningen. 
 
Under de tre år som projektet ”Ungdom og bibliotek” pågick blev urvalet av tidskrifter 
ständigt reviderat och urvalet var styrt av användarna. Ungdomarna var med under det 
första urvalet samt kom med önskemål och förslag. Ämnen som täcktes in var bland 
annat data, sport, motor, populärvetenskap och musik. År 1989 fanns det 27 tidskrifter, 
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men året efter reducerades antalet på grund av sämre ekonomi. Det fanns 17 tidskrifter 
placerade i ungdomsrummet och de gav ungdomarna faktaupplysning och uppdaterade 
dem om aktuella ämnen som inte täcktes in av facklitteraturen. 138   
 
När vi applicerade Vestheims kommunikationsmodell på vår analys om bibliotekets 
utbud av tidningar och tidskrifter så kunde vi se att villkoren för vilket utbud biblioteket 
har bestäms till viss del av användarna. Användarna bestämmer inte fullt ut, eftersom 
biblioteket måste göra ett sorts kvalitetsurval. På stadsbiblioteket ansåg de att det är 
viktigt att köpa in tidningar som är svåra för användarna att få tag på. Vi anser, precis 
som Vestheim, att bibliotekets användare är olika och allting passar inte alla, det är 
därför bra att biblioteket försöker tillgodose så många behov som är möjligt genom att 
ge ett brett utbud.139 Vad det gäller utbud i relation till våra informanters läsning så var 
det få som kände till vad stadsbiblioteket har att erbjuda, och därför inte heller visste om 
de tidningar som de läser fanns där. Det var fler av våra informanter som ansåg att de 
tidningar de läser finns på stadsbiblioteket jämfört med dem som menade att de inte 
finns. Stadsbiblioteket tillhandahåller i större utsträckning de tidningar och tidskrifter 
som pojkar läser. Vi har tidigare nämnt att vi tror det är på grund av att deras intressen 
är mer specifika och ämnesinriktade jämfört med flickornas. 
 
 

7.8 Användarnas påverkan och önskemål 
 
Malmström menar att skolbibliotekets bibliotekarier uppmanar eleverna att föra fram 
önskemål och synpunkter. Dessa önskemål brukar gälla fritidsinriktade tidskrifter, och 
eleverna tycker att det finns alldeles för många ”finkulturella” och tråkiga tidskrifter på 
skolbiblioteket.140 Bengtsson och Hermansson föreslår en referensgrupp av låntagare 
som får vara med att bestämma om inköp och satsningar, eller att ta hjälp av personer 
som kan hjälpa till inom de fackområden som bibliotekarien själv inte behärskar.141 På 
vår valda skola hade det nyligen startats ett biblioteksråd där eleverna fick vara med och 
tycka till om skolbibliotekets utbud. Fornäs, Lindberg och Sernhede menar att vuxna 
har svårt att uppfatta och acceptera barnens behov142 och vi anser att det därför är viktigt 
att ungdomarna får vara med och tycka till om bibliotekets utbud. På stadsbiblioteket 
händer det att ungdomar kommer med önskemål när det gäller tidningar och tidskrifter 
även om det inte sker speciellt ofta. Däremot får stadsbiblioteket mycket frågor om 
böcker där de också gör ett urval som de ibland får motivera. Om många skulle framföra 
ett önskemål så skulle de överväga att undersöka den tidskriften igen. Men Anita anser 
att många köper till exempel Vecko-Revyn själva och då behöver inte biblioteket stå för 
den på samma sätt. När de slutade med OKEJ var det många som kom och frågade 
varför de inte hade den, men hon ansåg att de då hade ett bra skäl till varför eftersom 
tidningen hade förändrat sig. Ströander anser att biblioteket borde lyssna på sina 
användare och ta hänsyn till deras behov medan de samtidigt ser till ekonomi och 
kvalitet.143 Vi anser att detta stämmer in på stadsbibliotekets policy. Angående inköp 
skriver Åberg att ungdomarna idag inte har något direkt inflytande på 
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biblioteksverksamheten. Ibland får personalen förslag på litteratur och skivor, men en 
av bibliotekarierna som intervjuats av Åberg tror inte att personalen har tillräcklig 
kunskap om ungdomar och deras behov. 144 Anita menar att de givetvis tar låntagarnas 
önskemål i beaktande och de blir bara glada om någon hittar något som de kan 
prenumerera på. Skulle ungdomar komma med mer önskemål så skulle de också tas i 
beaktande.  
 
På frågan om våra informanter någon gång lämnat önskemål till stadsbiblioteket om att 
de ska köpa in någon tidning svarade en stor majoritet nej. Av våra informanter var det 
endast ett fåtal pojkar som hade lämnat önskemål. Anledningen till att de flesta inte 
lämnat önskemål var för att de inte orkade eller inte brydde sig om det. Men det var 
även många som skrev att de inte visste om att de kunde göra det, en nämnde även att 
han inte trodde att biblioteket skulle ta hans önskemål på allvar. En annan pojke skrev 
att ”om det inte finns i stadsbiblioteket så finns det någon annan stans, det är inte hela 
världen”. Några svarade att det var på grund av att de hittat vad de ville ha och alltså var 
nöjda med bibliotekets utbud. Bergsten fann också att majoriteten av hennes 
informanter var nöjda med vad biblioteket hade att erbjuda.145  
 
De flesta av våra informanter visste inte att de kunde låna hem tidningar från 
stadsbiblioteket, men det var ingen stor skillnad mellan ja- och nej-svaren. Pojkarna var 
mer kunniga om denna tjänst som biblioteket erbjuder. Ströander menar att biblioteken 
måste tala om att tidskrifterna kan lånas hem, både muntligt och skriftligt, eftersom 
biblioteksbesökare ofta blir förvånade över att möjligheten finns. Han menar att ett av 
sätten att marknadsföra detta är att låta tidskrifterna finnas med i katalogerna precis som 
böckerna, att katalogisera upp nya titlar och att hålla sig à jour med vilka tidningar som 
läggs ner, startas upp, slås samman och ändras.146 
 
 

7.9 Utbud på stadsbibliotek, skolbibliotek och skolcafé 
 
När vi undersökte stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelnings utbud så upptäckte vi 
att många av dem var tidningar av mer uppfostrande karaktär än att vara till för 
nöjesläsning. Exempel på detta är Motdrag från Ungdomarnas nykterhetsförbund, 
Rädda djuren vilken är en juniortidning från Förbundet djurens rätt, Panda som är 
Världsnaturfondens tidning för barn och ungdom, Globen från Barnens värld, 
Museosaurien (tidigare Dronten) från Naturhistoriska riksmuseet och Redo från 
Scouterna. Av de tidningar som fanns på stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning 
tror vi att de mest populära för högstadieelever, var datortidningen PC för alla, Allt om 
hobby, Glöd, Julia, Kamratposten, musiktidningen Sonic, filmtidningen Zoom, 
hästtidningarna Hästen, Riddarposten och Ridsport special. Utifrån de vi nu räknade 
upp är det bara Glöd, Julia och Kamratposten som har barn och unga som målgrupp.  
 
På skolbiblioteket fann vi titlar som Allt om hobby, Illustrerad vetenskap, 
datortidningarna PC för alla och PC hemma, sporttidningarna Goal och Pro Hockey, 
tjejtidningarna Darling och Solo, musiktidningen Q, Respons som innehåller 
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informations- och utbildningsmateria l om narkotikamissbruk, Katapult och självklart 
Glöd och Kamratposten. Vi blev lite överraskade över att finna tidningen Hälsa bland 
skolbibliotekets hyllor då denna vänder sig till kvinnor i åldern 25-55 år.147 Men det är 
som på stadsbiblioteket att det inte är alla tidningar som vänder sig direkt till unga, men 
vi anser ändå att skolbiblioteket lyckats bra med att välja ut tidningar som hamnar inom 
ungdomarnas intresseområden. Malmström menar att alla skolbibliotek har ett bestånd 
som omfattar internationellt samt naturvetenskapliga inriktade tidskrifter, utländska 
tidskrifter, fritidstidskrifter och tidskrifter om olika idrotter.148 De flesta av dessa 
kategorier fanns representerade på skolbiblioteket som vi undersökte. 
 
När vi slutligen undersökte skolcaféets utbud av tidningar upplevde vi att eleverna på 
skolan har fått vara med och säga till om vad som ska finnas. Här hittade vi bland annat 
Bilsport och fotbollstidningen Goal som flera pojkar uppgav i enkäten, och här fanns 
också flera av de titlar som flickorna uppgav som till exempel Elle, Hennes, Veckans 
vimmel och OKEJ.     
 
Malmström har delat in tidskrifter i tre huvudfunktioner. Den första kallar hon 
”fortbildning för lärare och övrig personal”, den andra för ”fritids-, nöjes- och 
kulturläsning” och den tredje för ”direkt användning i skolarbetet och undervisningen”. 
Hon menar att den första och den tredje funktionen är de viktigaste i skolan, medan den 
andra funktionen dominerar på folkbiblioteken. 149 Vi anser att detta inte stämmer fullt ut 
bland våra informanter, eftersom fritids- och nöjesläsning även sker i skolans miljö, i 
skolbiblioteket och i skolcaféet. Det är här dessa tidningar finns, och inte på 
stadsbiblioteket.  
 
Vi ville även se på de tre kategorier av veckotidningar som Tidningar och böcker 1987 
presenterat. Dessa är organisationstidningar, facktidningar och veckopress.150 På 
stadsbiblioteket finns mest organisationstidningar och facktidningar. 
Organisationstidningar är enligt Tidningar och böcker 1987 avsedda för medlemmar, 
men det kan även vara ideella tidningar som utges för ett visst syfte som till exempel 
religiösa tidningar. Dessa tidningars utgivning är beroende av organisationens ekonomi 
och inställning. Facktidningarna är de tidningar där många utges i kommersiellt syfte 
och främst riktar sig till särskilda yrkesgrupper och ämnesområden. Det som avgör 
facktidningens ekonomi är annonsintäkterna, som svarar för 80-90 % av totalintäkterna. 
Det som läses och efterfrågas av ungdomar är kategorin veckopress, där ingår förutom 
de traditionella veckotidningarna även vissa specialtidningar och serietidningar. 
Utgivningen av dessa tidningar sker mest rent kommersiellt.151 På skolbiblioteket fanns 
tidningar som tillhörde alla tre kategorierna. Caféet har de mer kommersiella 
tidningarna, medan på stadsbiblioteket såg vi en klar tendens av urval på titlar som 
kommer från organisationer och liknande. 
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7.10 Socialisation 
 
Vestheim menar i sin kommunikationsmodell att användarna bestämmer utformningen 
av tjänsterna, detta har vi tolkat som hur biblioteket placerar sina tidningar och 
tidskrifter i biblioteket. På stadsbiblioteket placeras tidskrifterna på flera ställen. De har 
delat upp tidskrifterna i barn/ungdom och vuxna, och även de utländska tidningarna har 
denna uppdelning. Alla renodlade barntidskrifter står på barn- och 
ungdomsavdelningen, hit räknas de tidningar och tidskrifter som passar upp till 
högstadiet, enligt bibliotekariens tolkning. På barn- och ungdomsavdelningen fanns 
även en del tidningar som även passar vuxna, detta för att barnen ska ha mer att välja 
på. De tidningar som fanns på vuxenavdelningen läses naturligtvis av ungdomar också.  
 
Angående tidskriftsavdelningens placering och utformning i relation till ungdomar säger 
Anita att på grund av att datorerna står nära tidskriftsavdelningen för vuxna så upptäcks 
den även av många ungdomar. Hon menar också att även om bara ett litet intresse för 
tidskrifter finns så letar man upp tidskriftsavdelningen. Det finns även många som sitter 
och läser tidningar på barn- och ungdomsavdelningen. 
 
Spejare har uppmärksammat att ungdomsverksamhet inte är lika självklar som 
verksamhet för mindre barn. Hon menar även att bibliotekspersonal inte längre vill satsa 
på ungdomar som grupp. Personalen upplevde att om de intog rollen som fritidsledare 
så riskerade man att förlora greppet om bibliotekets primära funktioner och att andra 
låntagare därmed blev försummade.152 Andersson menar att biblioteken satsar mycket 
på barnverksamheten där gränsen ofta går vid 13 år. Barnbibliotekarien som Andersson 
intervjuat anser att det är viktigt att satsa på de yngre barnen och menar att tonåringarna 
kommer tillbaka till biblioteket och litteraturen när de blir vuxna om de fått en bra 
grund när de var barn. 153 Andersson håller med om detta, men anser att 
”tonårsverksamheten kommer kanske lite i skymundan, eller i kläm mellan barn- och 
vuxensatsningar”154.  
 
Flera av de ungdomar som Åberg intervjuat tyckte att det vore bra med en 
ungdomsbibliotekarie som förstod sig på ungdomar. En av hennes informanter ansåg att 
barn och ungdomar inte ska segregeras utan att de ska bemötas med samma respekt som 
övriga besökare.155 De flesta av våra informanter ville att alla tidningar och tidskrifter 
skulle stå samlade på ett och samma ställe på biblioteket. Det var främst pojkarna som 
ville ha en egen avdelning, vi såg även ett önskemål om egen avdelning bland våra 
yngre informanter. Detta tror vi kan bero på att de inte känner sig redo att ännu ta steget 
över till vuxenavdelningen och behandlas som vuxna. Melucci menar att ”tonårstiden är 
den tid i livet när man börjar uppleva tid som en dimension av sin identitet fylls av 
betydelse och motsättningar. Detta markerar de första stegen mot det vuxna livet, slutet 
på barndomen och början på den första fasen av ungdomen”. 156 Andersson skriver att 
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tonåringarna befinner sig mellan barn och vuxen och hon tror att detta visar sig i deras 
läsvanor. Det som läses varierar mellan barnböcker och vuxenlitteratur.157 
 
Det första ungdomsrummet i projektet ”Ungdom og bibliotek” användes främst av 12-
13-åringar medan 15-16-åringar gick till vuxenavdelningen. Slutsatsen som drogs var 
att de äldre ungdomarna kände sig mer hemma på vuxenavdelningen. De fick inga 
konkreta svar på varför rummet inte blev så populärt som de hoppats. En orsak kunde 
vara att rummet låg på barnavdelningen och ungdomar vill visa att de var på väg att bli 
vuxna.158 På stadsbiblioteket var barn- och ungdomsavdelningen upp till högstadiet och 
det vi kunde se bland våra resultat var att de äldre ville gå över till vuxenavdelningen 
och vuxenlivet. Spejare tar upp frågan om vem som har ansvar för ungdomarna. Hon 
menar att oftast är det barnbibliotekarien, men att vuxenbibliotekarien ibland kan ta 
ansvar för de äldre tonåringarna.159 På flera av de bibliotek Spejare undersökt har det 
varit så att barnbibliotekarien haft ansvaret för ungdomar upp till 16 år, därefter har 
vuxenavdelningen tagit vid. I vissa fall har det funnits en ungdomsbibliotekarie.160 
 
En av Spejares informanter, en biblioteksanställd, berättar att hon upplevt att 
ungdomarna är känsliga för att man särbehandlar dem och att man förknippar dem med 
en barn- och ungdomsavdelning. De vill in i vuxenvärlden. En ungdomshörna i barn- 
och ungdomsavdelningen skulle inte bli använd, eftersom ungdomarna skulle finna det 
barnsligt. En annan av Spejares informanter tror inte alls på idén om ungdomshörna. 
Hon tror att ungdomarna vill ha tillgång till hela det vuxenutbud som finns. Flera andra 
informanter håller med och menar att det inte behövs någon ungdomshörna. Biblioteket 
ska vara till för alla, därför ska ungdomarna inte ha sitt egna rum. Andra informanter 
säger emot och menar att ungdomarna behöver en egen avdelning då det även finns 
speciella avdelningar för släktforskare och tidskriftsläsare. En av hennes informanter ser 
på ungdomsavdelningen som en mötesplats där ungdomarna kan träffas, lyssna på 
musik och läsa tidskrifter. Hon tror att om ungdomstidningarna fanns på samma 
avdelning som resten av tidningarna och tidskrifterna så hade inte ungdomarna hittat de 
tidningar som de vill läsa.161   
 
I projektet ”Ungdom og bibliotek” stod den första versionen av ungdomsrummet klart 
år 1987 och var inrett med färger, soffgrupp och musikanläggning. Det var placerat i 
anknytning till barnavdelningen med en öppen planlösning. Böcker, tidskrifter samt 
tecknade serier ställdes upp på ett inbjudande sätt. I rummet fanns även tillgång till 
schackspel. Rummet användes inte så mycket av de äldre som de hoppats på. En orsak 
till detta kan vara att rummet var litet och låg inte synligt när besökarna kom in i 
biblioteket. Eftersom det var så litet kunde det heller inte användas vid klassbesök och 
det blev svårt att marknadsföra utbudet.162 Ungdomsrummet planerades om och år 1988 
stod det i relation till vuxenavdelningen. Det fanns planscher på väggarna samt en 
stereoanläggning. Det var nu flest 15-16-åringar som använde rummet, och dator med 
PC-spel användes flitigast av pojkar. Även detta rum var för litet för att presentera 
bibliotekets utbud och planeringen för ett tredje rum startade och stod klart sommaren 
1989. Detta placerades i vuxenavdelningens läsesal som var betydligt större än de 
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tidigare. Titelutbudet gällande skön- och facklitteratur samt tidskrifter ökade och 
bibliotekarierna hade bättre möjligheter att presentera utbudet. Tecknade serier och 
broschyrer fick egna platser. I ungdomsrummet fanns även tillgång till PC, TV, video, 
musikanläggning samt en del spel. Senare satte man även upp en anslagstavla med 
aktuell information för ungdomar. Denna satsning gjorde att ungdomarna kände att de 
var välkomna till biblioteket.163  
 
I undersökningen av Hardeborn och Sjöberg från år 1988 poängterade ungdomarna 
starkt behovet av en särskild ungdomsavdelning, vilket inte alls nämndes bland 
ungdomarna i artikeln av Bodén och Emanuelsson från år 1996. Bodén och 
Emanuelsson tror att detta kan bero på att utbudet av film, musik och dataterminaler har 
gjort att ungdomarna fått mer utrymme på biblioteket. De undrar om gränsen mellan 
vuxna och ungdomar på biblioteket inte existerar längre. De frågar sig om ungdomar år 
1996 kanske inte läser vuxenlitteratur i större utsträckning än tidigare. Hardeborn och 
Sjöberg menar att planlösningen i många bibliotekslokaler numera är öppnare och de 
har slutat sträva efter att särskilja olika användare.164 En annan skillnad de upptäckte 
bland ungdomarna år 1996 jämfört med år 1988 var att de ”tycks ha en mer positiv 
inställning till personalen och de anser sig inte bli särbehandlade på grund av sin 
ålder”165.  
 
Vi bad Anita att fundera kring fördelar och nackdelar med en ”åldersintegrerad” 
tidskriftsavdelning och hon berättade att de som är intresserade av att läsa mer 
ämnesinriktade än ungdomsinriktade, som till exempel PC för alla och Allt om hobby, 
hittar dem på ungdomsavdelningen och att de lär sig var man kan hitta dem. Hon 
berättar även att de tidigare haft dubbletter så att de kunde placeras på båda 
avdelningarna. Eftersom detta inte fungerade utifrån en ekonomisk aspekt slutade de 
med det. Hon menar att det beror säkert på vilken typ av bibliotek det är, ett mindre 
bibliotek har inte behovet av en uppdelad tidskriftsavdelning. Hon menar att eftersom 
de är ett så pass stort bibliotek blir det inte hållbart att ha alla barntidskrifter på 
vuxenavdelningen utan det krävs en uppdelning.  
 
Angående förmedlingen av tidningar och tidskrifter har vi tolkat det som att Vestheim 
menar att användarna även bestämmer hur denna ser ut. Vi anser att användarna har en 
del i förmedlingen eftersom de upptäcker var tidningarna och tidskrifterna finns 
placerade och därför på ett sätt utvärderar hur biblioteket sköter sin förmedling. Till 
exempel menar Anita att vuxna hittar de tidningar som de läser trots att de finns 
placerade på barnavdelningen. 
 
 

7.11 Visioner om framtiden 
 
Bengtsson och Hermanson tror att utvecklingen mot mer självbetjäning med så kallade 
”bokomater” kan gynna ungdomarna eftersom de kan vara anonyma då de går till 
biblioteket och slipper redovisa för bibliotekarien vad de lånar.166 De anser att 
biblioteket har en svår uppgift framför sig när det gäller att tro att man kan få alla 
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ungdomar till att använda biblioteket. Uppgifter för biblioteket är bland annat att få 
användarna hitta det de letar efter samt att göra dem nöjda med den service som 
biblioteket erbjuder.167 Anita ville gärna ha en mysigare ungdomshörna, större plats till 
annat än hyllor, till exempel mysigare möbler, skyltar, affischer som man bytte ut och 
anslagstavlor. Hon tyckte att man skulle kunna ha mycket tidskrifter, även en del av det 
utbud som finns på vuxenavdelningen, exponerat på ett bra sätt. Hennes vision om 
tidskriftsavdelning för ungdomar stämmer överens med vad Sewall skriver om 
exponering av tidskrifter. Om man exponerar dem på ett bra sätt så bidrar det till 
trivseln på tidskriftsavdelningen. 168 Anitas vision om ungdomshörna kan jämföras med 
det resultat som Hardeborn och Sjöberg fick efter intervjuer med ungdomar år 1988 då 
de bad dem berätta hur de ville ha sitt bibliotek. Det som nämndes var bland annat att få 
egen avdelning med mysig möblering.169 Anita har även en dröm om att det skulle 
finnas mer tidningar och tidskrifter för ungdomar på marknaden.  
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8 Slutsatser 
 
I detta kapitel går vi igenom de slutsatser vi dragit utav vår kvalitativa dels vår 
kvantitativa undersökning i koppling till vårt material. 
 
Bengtsson och Hermanson de menar att ungdomarna har en negativ bild av 
biblioteket170, medan Åbergs informanter anser biblioteket vara en viktig plats.171 
Spejare betonar att bibliotekarierna kan ha svårt att förstå ungdomskulturen, men hon 
anser det är viktigt med en positiv inställning och bemöta ungdomar med respekt.172 
Bibliotekarien Anita menar att stadsbiblioteket satsar på ungdomar, men att resurserna 
inte alltid räcker till. Enligt Anita har de mycket besök av ungdomar och lånar ut 
mycket ungdomsböcker. Vi tolkar det som att ungdomarna inte har någon negativ bild 
av biblioteket som Bengtsson och Hermanson påstår. Våra informanter besökte 
biblioteken även om besöket inte hade anknytning till skolarbete. 
 
Våra informanter besökte skolbiblioteket oftare än stadsbiblioteket. Vi tror att de får 
sina behov tillfredsställda på skolbiblioteket och att de därför mer sällan gick till 
stadsbiblioteket. Jämfört med Englund och Ericssons studie173 så är det knappt några av 
våra informanter som uppgav att de aldrig gick till biblioteket. Nilssons resultat174 
angående att flickorna var mer flitiga biblioteksbesökare än pojkarna stämmer in på våra 
informanter. Vi anser att en orsak till varför stadsbiblioteket sällan besöks kan vara på 
grund av att informanterna har tillgång till kommunens bibliotekskatalog i 
skolbiblioteket. De har en chans att se vad stadsbiblioteket har för utbud innan de går 
dit. Å andra sidan kan katalogen också vara en faktor till att stadsbiblioteket besöks 
eftersom informanterna vet att det material de söker finns där.  
 
Den absolut vanligaste sysselsättningen bland våra informanter på både stads- och 
skolbiblioteket var att låna böcker. Även Anderssons studie visade att det var populärt 
att gå till biblioteket för att låna böcker.175 Bland pojkarna var det även vanligt att 
använda Internet, söka information, och läsa tidningar; flickorna använde biblioteket till 
att använda Internet och för att studera. Vi utläser det som att det är populärt att använda 
datorer på biblioteket, något som även Åbergs informanter efterfrågade.176 
Informanternas svar har vi jämfört med Vestheims användarroller och då kommit fram 
till att de tillhör allmänheten samt läsaren/lånaren. De tillhör allmänheten eftersom de 
alla är biblioteksanvändare. Flickorna är mer läsare/lånare jämfört med pojkarna 
eftersom de i större utsträckning gick till biblioteket för att låna böcker. 
 
Det ställe som var populärast att läsa sina tidningar på var hemma, något som 
förmodligen hänger samman med att våra informanter till största del köper sina 
tidningar i affären. Även Wigren har funnit att det är populärt att läsa tidningar och 
tidskrifter hemma.177 För flickorna var det även populärt att läsa med kompisar, detta 
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tror vi beror på att läsning en social aktivitet för flickor, något som även Currie tar 
upp.178 Vi tror även att flickorna i större utsträckning läser samma tidningar eftersom 
alla veckotidningar har likartat innehåll. Filipsson och Nordberg menar att pojkar väljer 
mer faktainriktat innehåll i flera medier179, detta innebär att de måste söka sig till en 
speciell tidning eller tidskrift som behandlar deras intresseområde.  
 
Endast utifrån de tre aspekter vi fick fram ur vår tolkning av Reimer, det vill säga vad 
man läser för tidningar, var man läser dem och om läser man tillsammans med kompisar 
eller ensam var det svårt att få fram olika livsstilar bland våra informanter. Däremot 
kunde vi se att flickorna respektive pojkarna läser olika typer av tidningar. Flickorna 
väljer oftare än pojkarna att läsa med kompisar och läser ofta tidningarna hemma. Trots 
detta anser vi att biblioteket och dess tidskriftsavdelning har en plats i deras liv.  
 
När vi undersökte hur de kommer åt sina tidningar tror vi att den rangordning vi fått 
fram hänger samman med vad affär respektive bibliotek och Internet har för utbud. I 
Kulturbarometern i detalj påpekas det att ungdomar i högre grad än andra lånar 
tidskrifter av vänner, samt besöker biblioteket för att läsa.180 Stadsbiblioteket har inte 
veckotidningar i så stor utsträckning, men däremot facktidningar. I affären kan man inte 
få tag på vissa tidningar som biblioteken tillhandahåller, men det var affärens tidningar 
som tilltalade våra informanter. På Internet varierar det hur mycket av tidningen man 
kan läsa, och vi tror att detta är en orsak till varför detta alternativ kommer på sista 
plats.  
 
Hermansson och Johansson menar att det i slutändan är bibliotekarien själv som 
bestämmer vad som köps in.181 Anita poängterar att det vore kul om det fanns mer på 
marknaden för ungdomar, men att biblioteket samtidigt måste göra ett kvalitetsurval och 
därför inte kan ta hänsyn till alla önskemål som ungdomar för fram. Även 
Tonårskommittén har kommit fram till att grundskolan, gymnasiet och integrerade 
folkbibliotek tar särskild hänsyn till ungdomar då det gäller inköp av tidskrifter.182 Anita 
anser att det viktigare för biblioteket att tillhandahålla sådana tidningar som är svåra att 
få tag på än de tidningar och tidskrifter som går att köpa i affären. Det var många av 
våra informanter som inte kände till vad stadsbiblioteket har för utbud gällande 
tidningar och tidskrifter. Av dem som är bekanta med utbudet är de flesta ändå nöjda. 
 
Vi kunde dra slutsatsen att de tidningar som ungdomar läser inte fullt ut finns 
representerade på stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning, utan att deras 
intressen fanns mer på skolbiblioteket och i deras skolcafé. Något vi undrar över är att 
om de tidningar som ungdomarna läser skulle finnas på stadsbibliotekets barn- och 
ungdomsavdelning, skulle de då gå dit för att läsa dem? Något annat vi upptäckte var 
informanterna läste tidningar som inte riktar sig till deras åldersgrupp, antingen att de 
vill läsa ämnesinriktade tidningar som vi såg var vanligt bland pojkarna eller att 
flickorna läste veckotidningar som riktar sig till lite äldre flickor och kvinnor. Denna 
tendens märkte vi även av i Curries studie.183 Vi blev då lite överraskade över att läsa i 
Filipssons och Nordbergs rapport att flickor fortsätter längre med sådant som riktar sig 
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till barn, som till exempel barnprogram och barn- och ungdomslitteratur. De finner även 
att flickor väljer faktaprogram som handlar om människor och relationer och att de 
finner spänning i vardagsdramatik.184 Detta är något vi kan hålla med om, utifrån vår 
egen undersökning.  
 
Över lag kan vi säga att de titlar på tidningar och tidskrifter som nämndes av pojkarna 
tillhandahålls av stadsbiblioteket, medan de titlar som flickorna nämnde endast finns att 
köpa i affär eller via prenumeration. Detta tror vi beror på att pojkarna hade mer 
ämnesinriktade intressen som inte heller var åldersspecificerade medan flickorna läste 
mer veckotidningar och bibliotekens utbud stämmer därför bättre överens med 
pojkarnas intressen. Det vi såg i vår undersökning var att både flickornas och pojkarnas 
intresseområden representerades i dags- och kvällspress. Utöver detta kunde vi se en 
indelning som var att flickornas intressen fanns representerade i veckotidningarna 
medan pojkarnas intressen var mer ämnesinriktade.  
 
Skillnaden var att de genrer av tidningar som pojkarna räknade upp, till exempel 
fotbollstidningar, fisketidningar och musiktidningar, fanns på stadsbiblioteket. Tvärtom 
var det med tidningar som flickorna var intresserade av, till exempel skvallertidningar, 
modetidningar och tjejtidningar som inte köps in på stadsbiblioteket i någon större 
utsträckning, utan biblioteket räknar med att detta är tidningar som ungdomarna kan nå 
på annat sätt. Det som finns i dessa genrer på stadsbiblioteket är till för äldre kvinnor, 
titlar som Amelia och Tara.  
 
Det är svårt för biblioteken att hantera tidningar och tidskrifter för högstadieelever, 
eftersom bibliotekarien inte vet vilken avdelning som de egentligen tillhör. Att det är 
svårt att placera ungdomarna i en kategori är något som Andersson, Åberg och Spejare 
alla tar upp. Andersson tar upp att det satsas på barnverksamheten, där gränsen går vid 
13 år. Hon menar, precis som vi, att tonårsverksamheten blir gömd eller hamnar mellan 
barn- och vuxensatsningar.185 Den yngre delen av våra informanter håller fortfarande till 
på barnavdelningen, medan de äldre söker sig till vuxenavdelningen. Detta såg vi i vår 
undersökning eftersom våra yngre informanter ville ha en egen avdelning, medan de 
äldre ville ha en uppdelad. En av Spejares informanter nämner samma fenomen och tar 
upp att en ungdomshörna på barn- och ungdomsavdelningen endast skulle betraktas som 
barnslig.186 Detta tror vi hänger samman med att när man är lite äldre ungdom så finns 
det en önskan om att växa upp och inte beblanda sig med ”barnen”. Väl som vuxna, 
anser Anita, så går ändå en del till barnavdelningen för att läsa de mer ämnesinriktade 
tidningarna och tidskrifterna som står placerade där. Ungdomarna som Åberg intervjuat 
har delade åsikter. En del anser det vore bra med en ungdomsbibliotekarie som förstår 
sig på ungdomar, medan andra anser att biblioteksbesökarna inte ska segregeras.187  
 
Sammanfattningsvis har vi funnit att  
§ Skolbiblioteket besöktes oftare än stadsbiblioteket. 
§ Den vanligaste sysslan på både skol- och stadsbiblioteket var att låna böcker. 
§ Affären var det vanligaste stället där ungdomarna fick tag på de tidningar de läser. 
§ Det var vanligast att ungdomarna läste sina tidningar hemma. 
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§ Stadsbiblioteket gör ett kvalitetsurval och anser att det är viktigare för biblioteket att 
tillhandahålla tidningar som är svåra att få tag på än de tidningar och tidskrifter som 
går att köpa i affären.  

§ De tidningar som ungdomarna läste fanns i större utsträckning på skolbiblioteket 
och skolcaféet än på stadsbiblioteket.  

§ Det är svårt för bibliotekarien att hantera tidningar och tidskrifter för 
högstadieelever, eftersom bibliotekarien inte vet vilken avdelning som de egentligen 
tillhör. Det är även svårt för biblioteket att få en jämn fördelning för flickor och 
pojkar på grund av att marknaden ser ut som den gör. 

 
Trots att litteraturen vi använt oss av över lag var gammal, anser vi att vi kunnat jämföra 
denna med våra resultat. Vi anser att vår metod har fungerat bra för det vi har undersökt. 
Om vi däremot hade valt att göra intervjuer så hade vi kunnat få svar på alla våra frågor, 
men det innebär inte att resultatet skulle blivit annorlunda. Vid en intervju så är det 
många andra faktorer som spelar in, något vi diskuterat i metodavsnittet. Om vi hade 
intervjuat skolbibliotekarien så hade det varit lättare att jämföra stadsbiblioteket med 
skolbiblioteket. Anledningen till att vi inte gjorde detta var på grund av att vårt fokus 
var annorlunda från början.  
 
Vi lämnar här förslag till framtida forskning: 
§ Undersöka elevers inflytande på biblioteksverksamheten och bibliotekets utbud.  
§ Undersöka bibliotekens utbud av tidningar och tidskrifter i jämförelse med 

ungdomars läsning i andra länder. 
§ Utföra samma undersökning på olika användargrupper. 
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9 Sammanfattning  
 
Under kursen Barn och medier skrev vi en rapport där vi fick uppfattningen av att de 
veckotidningar som unga flickor läser inte finns på biblioteket. Vi fick även 
uppfattningen av att marknaden har indelningen att veckotidningar är till för flickor och 
facktidskrifter är till för pojkar. Vår magisteruppsats syftade till att undersöka skol- och 
stadsbibliotekets utbud av tidningar och tidskrifter för ungdomar, samt undersöka 
läsningen av tidningar och tidskrifter på biblioteket.  
 
Vi har utifrån vårt syfte formulerat fyra frågeställningar:  
 
• Vad gör högstadieeleverna på biblioteket på sin fritid? 
• Vilka tidningar och tidskrifter läser högstadieeleverna? 
• Vad har stadsbiblioteket respektive skolbiblioteket för utbud av tidningar och 

tidskrifter, samt hur ser placering och utformning av avdelningen ut? 
• Hur ser relationen ut mellan högstadieelevernas läsning och bibliotekens utbud? 
 
Vårt fokus har varit på folkbibliotek men även skolbibliotek i det avseende att vi 
undersökt våra informanters skolbibliotek. Vi har fokuserat oss på åldersgruppen 13-16 
år eftersom vi anser dessa vara en ”bortglömd” grupp i och med bibliotekets uppdelning 
av barn/ungdoms- och vuxenavdelning. 
 
I bakgrunden presenterade vi ungdomsbegreppet, ungdomar och bibliotek, tidskrifter på 
biblioteket samt statistiskt material. I Tidigare forskning presenterade vi vårt 
vetenskapliga material indelat i tre kategorier: biblioteksvanor, tidnings- och 
tidskriftsläsning samt bibliotekets utbud av tidningar och tidskrifter. Dessa kategorier 
baseras på våra frågeställningar. 
 
Vår teoretiska utgångspunkt har vi delat i två avsnitt: livsstil och fritid som utgår ifrån 
Bo Reimer samt bibliotekets användarroller som utgår ifrån Geir Vestheim. Reimers 
teori innehåller tre aspekter vilka vi applicerat på tidningsläsning. Enligt vår tolkning 
innebar det att vi undersökte vad ungdomar läser för tidningar, var de läser dem, och om 
läser de tillsammans med kompisar eller ensam. På detta sätt försökte vi urskilja olika 
livsstilar och se om biblioteket och dess tidskrifter har någon plats i ungdomars liv. 
Vestheims kommunikationsmodell har vi använt för att se hur biblioteket kommunicerar 
med sina användare. Vestheims tre användargrupper har vi använt för att se hur 
ungdomarna använder sig av biblioteket, varför de går dit och för att se vilket 
förhållande de har till biblioteket samt hur de är med och påverkar. 
 
Som metod för att uppnå vårt syfte utfördes en undersökning i en kommun med cirka 
100 000 invånare. Vi har sett på kommunens stadsbiblioteks tidskriftsavdelning och 
intervjuat bibliotekarien som är ansvarig för inköp av medier på barn- och 
ungdomsavdelningen. Därefter genomförde vi en enkätundersökning på en 
högstadieskola som ligger nära detta bibliotek. Vi har även tittat på utbudet av tidningar 
och tidskrifter på skolans bibliotek för att kunna jämföra det med stadsbibliotekets. 
Besöket på skolbiblioteket hade den funktionen att utifall skolbibliotekets utbud 
motsvarar ungdomarnas önskemål så finns möjligheten att de inte ser någon anledning 
att gå till stadsbibliotekets tidskriftsavdelning. Vi fick sammanlagt 61 enkäter att 
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analysera, av dessa var 28 flickor och 33 pojkar. Det var 15 stycken 13-åringar, 7 
stycken 14-åringar, 29 stycken 15-åringar samt 10 stycken 16-åringar. Svaren på dessa 
enkätfrågor presenterar vi i ett eget avsnitt. 
 
Därefter analyserar och diskuterar vi våra resultat i förhållande till vårt insamlade 
material uppdelat utifrån olika aspekter. Analys om ungdomars biblioteksvanor handlar 
om ungdomskultur på biblioteket, biblioteksvanor samt aktiviteter på biblioteket. I 
relation till vad ungdomar läser för tidningar och tidskrifter behandlas ungdomars 
tidningsläsning och tidningsåtkomst. När vi analyserade utbudet tog vi även upp urval 
och inköp, användarnas påverkan och önskemål samt jämför utbudet på stadsbibliotek, 
skolbibliotek och skolcafé. I slutet av analysen tar vi upp socialisation samt visioner om 
framtiden.   
 
Det avslutande kapitlet innehåller våra slutsatser som vi dragit utifrån vårt material. 
Bland annat har vi funnit att  
§ Skolbiblioteket besöktes oftare än stadsbiblioteket. 
§ Den vanligaste sysslan på både skol- och stadsbiblioteket var att låna böcker. 
§ Affären var det vanligaste stället där ungdomarna fick tag på de tidningar de läser. 
§ Det var vanligast att ungdomarna läste sina tidningar hemma. 
§ Stadsbiblioteket gör ett kvalitetsurval och anser att det är viktigare för biblioteket att 

tillhandahålla tidningar som är svåra att få tag på än de tidningar och tidskrifter som 
går att köpa i affären.  

§ De tidningar som ungdomarna läste fanns i större utsträckning på skolbiblioteket 
och skolcaféet än på stadsbiblioteket.  

§ Det är svårt för bibliotekarien att hantera tidningar och tidskrifter för 
högstadieelever, eftersom bibliotekarien inte vet vilken avdelning som de egentligen 
tillhör. Det är även svårt för biblioteket att få en jämn fördelning för flickor och 
pojkar på grund av att marknaden ser ut som den gör. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till bibliotekarie 
 
 

1. Står alla tidningar och tidskrifter tillsammans eller har de olika placeringar i 
biblioteket? 

Om ja: hur är uppdelningen? 
 

 
2. Hur tänker ni på tidskriftavdelningens placering och utformning i relation till 

ungdomar? 
 
3. Vilka fördelar och nackdelar har en “åldersintegrerad” tidskriftsavdelning? 

 
 
4. Hur tänker ni kring inköp och urval av tidningar och tidskrifter till biblioteket? 

 
 
5. Köper ni in speciella tidningar med hänsyn till ungdomar?  

Hur tänker ni gällande tjejtidningar och killtidningar? 
 

 
6. Kommer ungdomar med önskemål (när det gäller tidningar och tidskrifter)? 

 
 
7. Hur ser ungdomars frågor (till referensbibliotekarien) relaterade till tidningar 

och tidskrifter ut och hur hanterar ni dem? 
 

8. Känner ni att ungdomar är en förlorad grupp för biblioteket? 
 
9. Hur skulle du vilja att en väl fungerande och välanvänd tidskriftsavdelning för 

ungdomar skulle vara? 
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Bilaga 2. Enkätfrågor 
 
Vi, Gunilla Andersson och Ulrika Sedigh, arbetar med vår magisteruppsats i Biblioteks- 
och informationsvetenskap. Syftet med vår uppsats är att titta på ungdomars relation 
till tidskriftsavdelningen på biblioteket samt att se om Ni är intresserade av att kunna 
läsa sina tidningar och tidskrifter där. Vi vill med denna enkät få reda på Dina 
biblioteksvanor, vilka tidningar och tidskrifter Du läser och vad Du vill läsa om.  
I enkäten är du helt anonym.  
 
 

Ålder: 
 

O kille   
O tjej 

 
 

1. Hur ofta besöker Du skolbiblioteket på Din fritid, Dina håltimmar och raster? 
(kryssa det alternativ som stämmer bäst) 
O varje dag 
O någon gång i 

veckan 

O någon gång i 
månaden 

O någon gång om 
året 

O aldrig (kryssar du 
här kan du gå 
direkt till fråga 3) 

 
 

2. Vad gör Du på skolbiblioteket på Din fritid, Dina håltimmar och raster? (kryssa 
gärna flera alternativ) 
o lånar böcker 
o läser böcker 
o läser tidningar/tidskrifter 
o går på utställningar 
o använder Internet 
o lånar cd-skivor 

o lånar film 
o studerar 
o söker information 
o träffar kompisar 
o annat: ____________ 

 
 

3. Hur ofta besöker Du stadsbiblioteket på Din fritid? (kryssa det alternativ som 
stämmer bäst) 
O varje dag 
O någon gång i 

veckan 

O någon gång i 
månaden 

O någon gång om 
året 

O aldrig  

 
Om Du svarade aldrig: Vad gör Du istället på Din fritid? (gå direkt till fråga 5, efter 
du besvarat denna fråga) 
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4. Vad gör Du på stadsbiblioteket på Din fritid? (kryssa gärna flera alternativ) 
o lånar böcker 
o läser böcker 
o läser tidningar/tidskrifter 
o går på utställningar 
o använder Internet 
o lånar film 

o lånar cd-skivor 
o studerar 
o söker information 
o träffar kompisar 
o annat: _____________ 

 
5. Vilka tidningar och/eller tidskrifter läser Du? 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Vad läser Du om i Dina tidningar?  (kryssa gärna flera alternativ) 
o utrikesnyheter 
o inrikesnyheter 
o lokala nyheter 
o politik 
o ekonomi 
o skola 
o miljö 
o kultur 
o sport 
o reportage 
o debatter 
o insändare 
o recensioner 
o annonser 

o programtablåer för 
radio 

o programtablåer för 
TV 

o serier 
o resor  
o datorer 
o dator- och TV-spel 
o bilar 
o teknik  
o forskning & 

vetenskap 
o djur 
o musik 

o film 
o kändisar 
o recept 
o mode 
o sex & 

samlevnad 
o noveller 
o horoskop 
o frågespalter 
o tips & råd 
o tävlingar 
o korsord 
o testa dig själv 
o annat:  

 
 
 

7. Hur får Du tag på tidningarna?  (kryssa gärna flera alternativ) 
o köper i affär 
o läser hos/lånar av kompisar, syskon 

eller föräldrar 
o läser/lånar på bibliotek 

o prenumeration 
o läser på Internet 
o annat: ____________ 

 
 

8. Hur föredrar Du att läsa dina tidningar? (kryssa gärna flera alternativ) 
O ensam  O med kompisar O annat: ____________ 
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9. Var läser Du Dina tidningar? (kryssa gärna flera alternativ) 

O hemma 
O hos kompisar 
O på biblioteket 

O i skolan 
O annat: ____________ 

 
 

10. Finns de tidningar Du är intresserad av att läsa på stadsbiblioteket? 
O ja  O nej O vet inte 

 
11. Har Du någon gång lämnat önskemål om att stadsbiblioteket ska köpa in någon 

tidning? 
O ja     O nej 
Varför/varför inte? 

 
 
 
 
12. Känner Du till att det finns tidningar att låna hem från stadsbiblioteket?  

O ja     O nej 
 
 
13.  Skulle Du vilja att Ni ungdomar hade en egen tidskriftsavdelning eller skulle 

Du vilja att alla tidningar står samlade på samma ställe? 
O egen avdelning  

   
O placerade på samma ställe 

 
 
14. Finns det något Du vill tillägga?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 

 


