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Abstract: The aim of the thesis is to study young people’s, defined as 

boys and girls between 14 and 16 years old, attitudes to 
library in two municipalities.  Notwithstanding the fact that 
young people, and children, often is given priority in library 
work, the reality often seems to be another. Attitudes are 
founded primarily in childhood and therefore it is of great 
importance to examine how young people regard libraries.  
 
Besides studying former research about young people and 
libraries that has been performed on library and information 
science, we also have been using concepts and theories from 
social science. We give a brief outline of youth research and 
its development and look at official records and legislation to 
see if and in what context young people are mentioned. Our 
empirical data consists of an opinion poll made by using a 
questionnaire which was carried out in two senior level 
schools in two municipalities.  
 
The result of our study is that most of the young people 
consider libraries important and their priorities are books and 
computers. A remarkable high percentage of them rarely or 
ever visit the library. The interior is vitally important for 
how the young people experience the library in its entirety. 
Furthermore, the stock of media is not fulfilling their desires 
and needs. Our conclusion is that attitudes to a great extent 
are acquired by the actual experience. This is formed by the 
structural relationship between youth culture and the 
established culture and the fact that young people and adults 
belong to different generations. To create a dialogue built on 
mutual understanding and respect between those who work 
in libraries and young people is considered a necessity to 
change the negative attitudes. Reference groups are seen as 
an effective tool to accomplish this. 
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“Those of us who work with teenagers in libraries have many reasons to 
celebrate. The young adults we meet and work with on a daily basis give us great 
hope for the future.” (Mondowney, 2001, s. vii). 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 
Vi har i den här uppsatsen för avsikt att ta reda på vad högstadieungdomar har för upp-
fattning om biblioteket. Med bibliotek menar vi i detta sammanhang folkbiblioteket i 
första hand, och inte det skolbibliotek ungdomarna har tillgång till i sin skola. Vi är 
dock medvetna om att denna begränsning kan bli svår i praktiken, då det är möjligt att 
ungdomarna inte skiljer på biblioteken. Vi är inte specifikt intresserade av hur ungdo-
marna använder biblioteket i sitt skolarbete, utan bibliotekets betydelse i hela deras livs-
situation.  

1.2 Bakgrund 
Bakgrunden till detta ämnesval är att vi båda, när uppsatsarbetet inleddes, arbetade på 
integrerade skol- och folkbibliotek och dagligen kom i kontakt med högstadieungdomar 
som besöker dessa bibliotek. Vår erfarenhet är att ungdomar är en grupp som lätt kan 
hamna i skymundan på ett bibliotek, då det många gånger är lättare att rikta verksam-
heten mot yngre barn och vuxna. Paradoxalt nog är ofta ungdomar, tillsammans med 
barn, ofta en särskilt prioriterad grupp i de policydokument som biblioteksverksamheten 
ska utgå ifrån. Vi har tagit del av tidigare forskning som visar att ungdomar sällan kän-
ner sig hemma på biblioteket, då miljön är inte anpassad till dem. De passar inte in 
bland barnmöblerna på barnavdelningen, och känner sig samtidigt inte hemma bland 
hyllorna på vuxenavdelningen (Rydsjö, 1994). Skjaerseth (1991) beskriver ett projekt 
där ett bibliotek gjorde en satsning på just ungdomar, där de märkt av ungdomarnas 
minskade intresse för biblioteksbesök. Något man hade en önskan om att förändra. 
Utgångspunkten var att intresset för biblioteket minskade markant efter 13-årsåldern. 
Genom att förändra biblioteket, dels utseendemässigt och dels öka och anpassa medie-
utbudet till ungdomarna, i kombination med läsfrämjande åtgärder lyckades man under 
projekttiden öka utlåningen bland ungdomarna med 70 %. Vår erfarenhet är också att 
det kan vara svårt för biblioteken att nå ut till gruppen ungdomar.  
 
Vi har funderat mycket på hur ett bra ungdomsbibliotek eller ungdomsavdelning skulle 
kunna se ut, och vad som ska finnas där, för att ungdomarna ska känna sig hemma och 
använda sig av biblioteket i större utsträckning än de gör idag. Det finns tidigare under-
sökningar om just ungdomar och bibliotek som utgår från personalens perspektiv. 
(Skjaerseth, 1991; Spejare, 1998; Dahlqvist, 2003). Andra, dock färre, har utgått från 
ungdomarnas perspektiv. (Hardeborn, 1988; Åberg, 2000) Även vi funderade till en 
början på att utgå från personalens perspektiv. Då vi framför allt har för avsikt att få 
kunskap om hur ungdomar vill ha ett bibliotek som tilltalar dem, vill vi dock vända oss 
direkt till ungdomarna för att få deras egna synpunkter. Vi är intresserade av att få reda 
på vilka attityder de har till biblioteket, vad dessa beror på samt vilka biblioteksvanor de 
har. 
 
Det finns en stor mängd ungdomsforskning, både i Sverige och i andra länder. Dock är 
det inom den svenska ungdomsforskningen svårt att finna material om ungdomar och 
deras relation till bibliotek. Vi tror att man kan vinna mycket på att kombinera 
ungdomsforskningen med biblioteks- och informationsvetenskap när man ska utforma 
riktlinjer för ungdomsverksamhet på bibliotek. Rydsjö (1994) tar upp detta till diskus-
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sion i sin text Ungdomar och bibliotek. Hon menar att den tyske ungdomsforskaren 
Thomas Ziehe har haft stort inflytande på ungdomsforskningen i Sverige, men att det i 
sin tur inte påverkat verksamheten på biblioteken. Även Winfeldt Lund poängterar den 
bredd som finns i användningsområdena för folkbibliotek. Liksom vi vill göra i den här 
uppsatsen, närmar han sig forskningsfältet utifrån ett socio logiskt perspektiv. Biblio-
teket är, menar Winfeldt Lund, inte enbart en samling av dokument. Där finns även 
individuella studier, ett socialt liv och olika kulturarrangemang så som t ex utställningar 
och musikkonserter. Biblioteket består därför av många olika världar, vilket gör det 
nödvändigt att ta del av andra vetenskaper för att kunna belysa de många sammanhang 
som biblioteket faktiskt ingår i. (Winfeldt Lund i  Rafste 2001, s. 5). 
 
Vi har en vision om att en dag kunna bygga upp ett ungdomsbibliotek, på ungdomars 
villkor, eller att åtminstone utveckla ungdomsverksamheten på våra respektive arbets-
platser. Detta är den huvudsakliga anledningen till att vi vill få fördjupad kunskap om 
ungdomar och bibliotek.  
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2 Syfte och problemformulering 

2.1. Problem 
Bibliotek idag har ofta valt att inrikta sin verksamhet på att satsa särskilt på barn och 
ungdomar, något vi själva har erfarenhet av från de bibliotek där vi själva arbetar. Det vi 
tycker oss ha märkt, och som framkommit i tidigare forskning vi tagit del av, är att det 
finns svårigheter i relationen mellan bibliotek och ungdomar. Biblioteken gör ofta sats-
ningar på barn, både vad det gäller inredning och verksamhet, medan ungdomarna ham-
nar lite utanför. De upplevs som svårare att nå ut till och att arbeta med än barnen. För 
många unga minskas intresset för biblioteket ju äldre de blir. Vi har funderat på vad 
orsaken till detta kan vara, och vad man skulle kunna göra för att komma till rätta med 
något som vi ser som ett problem. Är det så att ungdomar inte har något intresse av att 
gå på biblioteket? Vad tycker ungdomar om biblioteket, är det en verksamhet som 
fyller, eller skulle kunna fylla en funktion i deras liv? Skulle en förändring av biblio-
teket göra att ungdomar blev mer frekventa biblioteksbesökare? Vi vill med den här 
uppsatsen ta reda på vad ungdomarna tycker om de bibliotek och den biblioteks-
verksamhet de kommer i kontakt med. Vi tycker att det är viktigt att biblioteken finns 
till även för ungdomarna, och ser det som ett misslyckande när ungdomarna inte 
kommer dit. Genom att bibliotekspersonal får ökad kunskap om ungdomar och deras 
attityder och tankar tror vi att man kan få tillstånd de förändringar som är nödvändiga 
för att uppnå detta. 

2.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att studera ungdomars attityder till bibliotek.  

2.3 Frågeställningar 
Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar som vi vill besvara. 
 
Hur och i vilket syfte använder ungdomar biblioteket och vilka argument har de för att 
inte använda biblioteket? 
 
Hur borde biblioteket se ut och fungera enligt ungdomarna? 
 
Vilka skäl kan det finnas till ungdomarnas uppfattning om bibliotek?  

2.4 Avgränsning 
Gruppen ungdomar är stor, och det finns flera olika sätt att definiera vad som är ung-
domar. Vi har i vår enkätundersökning valt att begränsa oss till ungdomar som går på 
högstadiet, årskurs nio, det vill säga ungdomar i åldern ca 14-16 år. Vi avgränsar oss 
geografiskt till två svenska städer, i uppsatsen benämnda stad A respektive stad B. 
Dessa städer skiljer sig åt storleksmässigt och vad gäller antalet invånare. Stad A är en 
småstad, medan stad B är en av Sveriges största. Vi har valt att dela ut enkäterna till de 
ungdomar på den högstadieskola i respektive stad, som ligger geografiskt närmast 
stadens stadsbiblio tek.  
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2.5 Definitioner 
De begrepp som är centrala i uppsatsen är attityd, ungdomar och kultur.  
 
Attityd enligt Nationalencyklopedin (NE) har betydelsen: inställning, förhållningssätt. 
Inom socialpsykologin och andra vetenskaper använder man termen attityd i betydelsen 
”... en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till 
uttryck i att man är för eller emot något.” (www.ne.se). Detta är den definition vi 
använder oss av. Uppfattning är ett närliggande begrepp, likaväl som vi talar om 
ungdomars attityder till bibliotek frågar vi oss vilken uppfattning de har. Definitionen 
av uppfattning enligt NE är: personligt sätt att betrakta och bedöma något. Ytterligare 
ett begrepp som vi vill definiera är åsikt: sätt att betrakta och bedöma viss fråga, enligt 
NE. Dessa begrepp används parallellt i vår uppsats. Framförallt vill vi emellertid kon-
centrera oss på är ungdomarnas attityder. Värderingar definieras som, 
”…grundläggande trögförändrade orienteringar som styr människors attityder och 
beteenden.” (De kallar oss unga, s. 19). Men, attityder är föränderliga, samhället kan 
påverka attityder och därmed beteenden, t.ex. genom lagstiftning (förbudet mot barn-
aga) och information (kondom skyddar mot HIV/AIDS). Med denna definition innebär 
det att värderingar ses som något bakomliggande som formar attityderna. 
 
Attityder har olika funktioner. 
Kunskapsfunktionen: Genom att strukturera den information man möter i vardagen för-
står man den verklighet vi lever i. 
Nyttofunktionen: Mänskliga handlingar styrs av attityder. Det man har en positiv attityd 
till styrs man mot och det man har en negativ attityd mot undviker man. Detta hjälper 
människor att nå uppställda mål och att orientera sig genom livet.  
Värdefunktionen: Den förstärker den egna självbilden och den bild andra har genom att 
ge uttryck för de värderingar man har gentemot andra människor och sociala företeelser.  
Försvarsfunktionen: Genom att inta olika attityder kan man skydda sig mot situationer 
som man uppfattar som obehagliga. (De kallar oss unga, 2003, s. 20). 
 
Vi menar att attityder hänger samman med ett handlande. Attityderna finner vi genom 
enkäterna, handlandet genom våra egna erfarenheter och indirekta observationer av 
ungdomar på bibliotek. Det finns ett starkt stöd för att många av våra grundläggande 
värderingar formas under barn- och ungdomstiden. (De kallar oss unga, 2003, s. 20) 
Därför är det intressant att studera ungdomarna för att garantera ett stöd för biblioteken 
även i framtiden. 
 
Vad är det då som förändrar värderingarna? Flera faktorer påverkar: tidsandan, d v s det 
som skiljer en tidsepoks samhälleliga kontext från en annan; ålder, genom olika faser i 
livet får vi nya erfarenheter och möter nya kontexter, vilket påverkar våra värderingar; 
generation, vi har olika uppväxtförhållanden under barn- och ungdomsåren och dessa är 
i sin tur kopplade till tidsbundna värderingar. 
 
Definitionen av kulturbegreppet är många. Vi har hämtat den definition av kultur som 
vi använder i vår uppsats från Raymond Williams, Culture (1981). Enligt Williams har 
kulturbegreppet två skilda definitioner: 
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1. Kultur som konstnärlig eller intellektuell aktivitet, d v s kultur som produkt. 
2. Kultur som ett distinkt sätt att leva, d v s kultur som process. 
 

Denna sistnämnda betydelse av ”kultur” står för en process som huvudsakligen är 
bestämd av andra. Processen är den totala kulturen som individen socialiseras in i 
primärt (familjen)  och sekundärt (skolan, kompisar), formellt och informellt. Formell 
kultur är här bibliotekskulturen, d v s hur man (upp) för sig när man är i ett bibliotek. 
Informell kultur däremot, är socialiseringsarenan som biblioteket faktiskt kan utgöra. 
Här görs en vidare tolkning av innebörden av kultur. Kultur ses i betraktelsen för alla 
sociala handlingar.  I vårt arbete är definitionen av kultur som process central och den vi 
främst kommer att använda när vi skriver om ungdomskultur längre fram. 
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång   

I detta avsnitt börjar vi med att redogöra för bakgrunden till den ungdomsforskning som 
bedrivs idag, samt ger en inblick i dagens ungdomsforskning i Sverige. Vi anser det 
viktigt att ha en förståelse för ungdomar när vi ska undersöka deras relationer till 
biblioteket. Ungdomsforskningen i Sverige är ganska omfattande, dock inte när det 
gäller ungdomar i relation till bibliotek, men vi menar att all kunskap om ungdomar kan 
tillföra något i bibliotekens arbete med ungdomsverksamhet.  

3.1 Ungdomar blir vetenskap  
Vid sekelskiftet 1800-1900 kan man, något förenklat, säga att det fanns två ungdoms-
grupper; borgarklassens ungdom med skolan och hemmet som centrala socialisations-
punkter, och arbetarklassens ungdom, som tidigt sökte arbete för att hjälpa till med 
familjens försörjning och som hade gatan som sin samlingspunkt. Målet för de veten-
skapliga undersökningar var oftast uppfostran och det var framför allt inom psykologin 
som olika skolor utvecklades. Dessa skolor sökte främst förklara ungdomsårens 
psykiska utveckling och problematik där den borgerliga ungdomen utgjorde intresset. 
På 1910-talet i Chicago, USA, kartlades dock ungdomsgängen och därmed grundlades 
den s.k. Chicago-skolan. Ungdomsgängen, visade det sig, präglades av en ”doing 
nothing”-kultur, där kamratskap, prat och upptåg var viktigt och enligt Chicago-skolan 
också en förutsättning för att ungdomarna skulle kunna orientera sig i en ny värld. Att 
dessa gäng inte sällan sysslade med kriminella aktiviteter, menade man berodde på att 
infrastrukturen och den sociala kontrollen i dessa miljöer hade kollapsat. Under mellan-
krigstiden blossade debatten om ungdomsgängen upp även i Sverige. De oorganiserade, 
icke-föreningsaktiva ungdomarna, sågs som ett problem och man ville därför socialisera 
dem. Bättre fritidsmöjligheter för ungdomarna började efterlysas och i samband med 
detta utvecklades flera nya yrkesgrupper, som t ex socialarbetare och fritidsledare. Ofta 
drogs likhetstecken mellan ”föreningslös” ungdom, d v s ungdomar som inte tillhörde 
någon förening, och arbetslös ungdom. Under 1960- och 1970-talet kom forskningen att 
gälla alla ungdomar. Ungdomskultur blev ett nytt begrepp och började samtidigt 
kommersialiseras. Sammanfattningsvis kan man säga att synen på ungdomarna varierat, 
men den fria, icke-organiserade ungdomen har alltid upplevts som hotfull av de vuxna, 
kanske för att de utmanar vuxenlivets normer och levnadssätt. För att stävja ungdomen 
har det handlat om att de vuxna måste försöka disciplinera den i olika typer av organi-
serad verksamhet.  
 
På senare tid har det dock vuxit fram en motbild, en föreställning om det goda 
stadslivet. ”Offentligheten blir det rum där alla ska kunna mötas och gatan blir platsen 
för både spontana och planerade kontakter.” (Lieberg, 1993, s.190ff). Historiskt sett har 
ungdomsforskningen i Sverige påverkats av två olika forskningsinriktningar: den tyska 
socialisationsforskningen samt den brittiska subkulturforskningen. Dessa skildrar 
moderniseringens påverkan på ungdomars vardagsliv och identitetsutveckling. Bland de 
mest betydande nämner Lieberg Thomas Ziehe och Paul Willis (Lieberg, 2000 s. 58). 
Idag finns det huvudsakligen två intresseområden när det gäller barn- och ungdoms-
forskningen kring kultur och fritid i Sverige. Det är studier kring fritidsvanor, som är 
traditionell, storskalig och tämligen teorifattig forskning om t ex ungdomars fritids-
intressen och föreningsdeltagande. Den andra riktningen är tvärvetenskaplig och inrik-
tad på ungdomars identitetsbildning och livssituation i samhället, som vanligtvis tolkas i 
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relation till samhällsförändringar. Här finns ofta en större teoretisk förankring. (Lieberg, 
2000 s. 12f). 

3.2 Ungdomskultur idag 
Inom ämnet ungdomsforskning och ungdomsteori finns det mycket material. Vi har i 
fösta hand koncentrerat oss på svenska forskare, t ex Johan Fornäs, Mats Lieberg, Ove 
Sernhede och Thomas Johansson för att nämna några. Men även Paul Willis och 
Thomas Ziehe är centrala i sammanhanget, då de svenska forskarna bygger sin forsk-
ning på deras teorier om ungdomar. 
 
För att bättre förstå ungdomar och deras livsvillkor anser vi att man bör känna till något 
om det som kallas ”ungdomskultur”. Vi vill här ge begreppet en innebörd och samtidigt 
ge en bild av hur det har utvecklats under åren. ”Ungdomskultur” har, som vetenskap-
ligt begrepp, existerat sedan 1940-talet då Talcott Parsons behandlade fenomenet i 
vetenskapliga skrifter. Parsons definierar ungdomskulturen som ett ”subsamhälle”. 
Värderingar och former för umgänge i detta ”subsamhälle” hade, enligt Parsons, fått ett 
allt större inflytande över de ungas personlighetsutveckling. Detta berodde främst på att 
ungdomar inte längre kunde konkurrera med vuxna om yrkesstatus. Därför utvecklades 
istället en annorlunda ”ordning av prestigesymboler”. Värt att notera är hans sätt att tala 
om en homogen ungdomskultur, inte flera. (Bjurström, 1997, s. 32f). Det skulle dröja 
omkring tjugo år innan ungdomskulturbegreppet blev ett mer etablerat och accepterat 
begrepp i den amerikanska samhällsvetenskapen. James Colemans studie ”The 
Adolescent Society” (1961) innebar ett genombrott för forskningen kring 
ungdomskultur. Han blir även en inspirationskälla till att begreppet etableras även i den 
svenska forskningsvärlden. (Bjurström, 1997, s. 43f). Under den senare delen av 1960-
talet och början av 1970-talet definierades ungdomskultur allt mer som en motkultur på 
grund av den så kallade ungdomsrevolten. (Bjurström, 1997, s. 60). Med den så kallade 
Birminghamsskolan under senare hälften av 1970-talet dekonstrueras ungdomskultur-
begreppet. Istället för att betrakta ungdomskulturen som homogen, betonade man en 
mer komplex uppställning kategorier. Härmed lades grunden till ett mer tvärvetenskap-
ligt synsätt. Begreppet ”stil” intog en central plats och definierades utifrån det utseende 
(visuella attribut såsom frisyr och klädstil), det uppträdande (sätt att röra sig och tala), 
den musik och argot (slang) som förenar medlemmarna i en viss grupp. (Bjurström, 
1997, s. 74f). Som en kritik mot Birminghamsskolans sätt att betrakta ungdomskulturen 
som en motkultur, tillkom en nykonservativ strömning i forskningen. (De kallar oss 
unga, s. 19). Denna nykonservatism lade också grunden till en mer omfattande diskurs 
om modernitet i ungdomsforskningen. Modernitetsdiskursen behandlade främst mot-
sättningen mellan det moderna samhällets ekonomiska och sociala rationalitet och den 
modernistiska kultur som ansågs underminera det moderna samhällets moraliska grund. 
Flera forskare, däribland Thomas Ziehe, lät modernisering, modernitet och modernism 
bli centrala teman i ungdomsforskningen. (Bjurström, 1997, s. 112f). 
  
Ungdomskulturforskningen präglas av tvärvetenskaplighet och detta, menar ungdoms-
forskaren Sernhede har gjort det till ett av de mest intressanta och uppmärksammade 
forskningsfälten inom svensk samhälls- och kulturvetenskap. Författaren ser ett 
påtagligt samband mellan samhällsomvälvningarna på senare tid och ungdomars 
kulturella aktiviteter. Ungdomar har blivit samtidens spegel och därmed föremål för de 
som vill fånga förändringar och utvecklingstendenser i kultur och samhälle. Idag finns 
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inte längre några kollektivt giltiga tolkningsmönster och man ifrågasätter värdet på 
livets alla områden, vilket har tvingat oss alla till att bli sökare, menar Sernhede. 
Ungdomar befinner sig i en fas i livet då de ännu inte utvecklat stabila strukturer och 
rutiner för sitt sociala liv. Detta gör dem både mer sårbara men också mer öppna för 
möjligheter att hantera sin situation, bl.a. genom olika kulturella intryck och aktiviteter. 
(Sernhede, 1996, s. 131).  

 

Det liv tidigare generationer levde med rötter i icke ifrågasatta livs- och 
tankemönster fungerade avlastande för den enskilda individen men samtidigt 
stängdes och låstes såväl individens föreställningsförmåga som de till buds 
stående handlingsmöjligheterna. Mot bakgrund av den kulturella friställningen är 
det därför inte längre lika självklart att ungdomar orienterar sig mot de livsformer 
som tidigare gav livet struktur, mening och innehåll. Och även om vi orienterar 
oss efter gamla livsformer; flyttar ut på landet, odlar vår mat och väljer bort Tv: n 
så är det inte längre uttryck för en ’naturlig’ livsform utan bara ett av många 
möjliga val som den avtraditionaliserade kulturen tvingar oss att göra. (ibid s. 
134).  

 
Sernhede anknyter i sitt resonemang till Ziehes begrepp ”kulturell friställning”. Han 
menar att identiteter skapade utifrån de traditionella mönstren av klass, etnicitet och kön 
inte är lika givna idag. På grund av detta söker ungdomar alternativa sätt att finna nya 
trygghetsskapande strukturer, som likväl har ett avgörande inflytande för skapandet av 
den egna identiteten. Det här resonemanget kan jämföras med begreppet ”symboliskt 
arbete” som Paul Willis myntat och som även Mats Lieberg skrivit om. Symboliskt 
arbete innebär att vi idag har fler möjligheter att själva påverka vilka vi är och ska bli, 
inget är från födseln givet på samma sätt som tidigare.  
 
Ungdomar idag har även ett större mått av reflexivitet än tidigare generationer. Oavsett 
vilka de är och var de kommer ifrån så är de tvingade till att förhålla sig till olika 
förändringsprocesser som rör samhälle, kultur och det egna jaget. Ungdomar besitter ett 
större mått av vetande idag, som lett till en ny form av vaksamhet och förmåga att 
reflektera över sig själv. Detta påverkar naturligtvis också skapandet av den egna 
identiteten. Konstruktionen av identitet är ett öppet projekt som tvingar ungdomar till ett 
sökande, både individuellt men också tillsammans med andra. Ungdomskulturen blir 
således en viktig arena för detta sökande. (Sernhede, 1996, s. 141). Man kan inte prata 
om en ungdomskultur. Ungdomar är ingen heterogen grupp utan skiljer sig åt 
sinsemellan, precis som andra grupper.  Det som förenar ungdomar är dock ”… att de i 
’arbetet’ med att gå från barndom till vuxenhet är tvingade att utforma och ompröva 
identitet och att de i detta arbete med att lämna familjen är beroende av varandra”. (ibid 
s. 142). Kamratgänget fyller alltså en viktig funktion. Det är tillsammans med 
kompisarna som man kan frigöra sig från föräldrarna och experimentera med den egna 
identiteten. (ibid s. 143). 
 
I texten Ungdomar i kulturell förändring – anarki eller traditionsbevarare? som baseras 
på ett föredrag, diskuterar ungdomsforskaren Thomas Johansson (1993) tre frågor som 
ofta dyker upp då man diskuterar ungdomar. Det är frågorna om ungdomar och värde-
upplösning, kulturell friställning samt ungdom och populärkultur. Han ger en kortfattad 
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överblick över olika forskares tankar, samt för ett eget resonemang utifrån egen forsk-
ning. 
 
Idag studerar man ofta ungdomar för att man önskar finna svar på en rad frågor om 
livets sociala, kulturella och existentiella fundament. Intresset för ungdomar och 
”ungdomlighet” har ökat. Vuxna har många gånger idag en kluven syn på ungdomarnas 
liv. Ungdomarna tycks leva ett slappt och normlöst liv, samtidigt ser man den positiva 
”ungdomligheten”, i betydelsen det sorglösa livet. Det finns en klyfta mellan ungdom 
som åldersgrupp och begreppet ”ungdomlighet” som kulturellt och estetiskt fenomen.*  
(Ibid s.109). 
 
Ungdomar ses ofta som de i samhället som driver den radikala förändringen av 
kulturen. Ungdomsbilden kopplas med ett radikal värde genom karaktärs- och norm-
upplösning i samhället. (Ibid s.10). Ziehe (1989) använder sig av begreppet ”kulturell 
friställning”, där individen befrias från den kulturella traditionen, ungdomars identitet är 
inte i förväg fastlagd eller förutbestämd, utifrån individens ”sociala arv”. Man har 
möjlighet att själv påverka riktningen i livet. Detta kritiserar Johansson, och menar att i 
svenska undersökningar visar det sig att klassbakgrund, utbildning samt kön i stor 
utsträckning påverkar och strukturerar valet av livsstil, men han konstaterar också att 
det idag finns ett ökat utrymme för att kunna välja själv. Livsstilen struktureras både i 
ett socialt och ett kulturellt fält. Johansson menar, att individualisering alltid sker i det 
sociala och kulturella fältet. (Ibid 1993). 
 
Per Nilsson, professor i pedagogik, har i sin utredning, Den allvarsamma fritiden, 
koncentrerat sig på fritidens betydelse för ungdomarnas livssituation och utveckling. 
Nilsson konstaterar att ungdomstiden är avgränsad från barndomen och vuxenlivet. 
Pubertetsåldern infaller tidigare än förr, samtidigt som åldern för att betraktas som 
vuxen både av sig själv och omgivningen har höjts. Detta hänger samman med att 
ungdomar inte lönearbetar på samma sätt som tidigare. Härigenom har ungdomarna 
hamnat i en samhällelig frizon: de är befriade från arbetslivets krav (men tvungna att 
sköta skolarbetet) och fokuserar istället på sin egen personlighet och identitetsutveck-
ling. Det är bl. a. under fritiden som ungdomarna särskiljer sig från varandra. Detta 
beror inte minst på det svenska skolsystemets utveckling och införandet av ”en skola för 
alla”: att vara ”skolungdom” ger därmed inte längre tillräcklig identitet. Fritiden blir 
därför en viktig arena för att utveckla identiteter, kulturer och livsstilar. (Nils son, 1994, 
s. 10f). 
 
Ett flertal ungdomsforskare talar om en pågående individualiseringsprocess som är sär-
skilt utmärkande bland ungdomar. Detta blir tydligt i den ökande differentieringen av 
livsstilar. Ungdomars olika livsstilar kan inte relateras till traditionella klassmönster i 
samma utsträckning som tidigare. (Ibid s 141). Ungdomar upplever att de gör något 
positivt av sin fritid, att de lär sig något som de kan använda även i ett framtida vuxen-
liv. En del ungdomar väljer att inte ta del av det organiserade föreningslivet utan dras 
istället till kompisarna och populärkulturens utbud. Detta oroar ibland de vuxna och 
väcker deras vrede. Sättet ungdomarna tillbringar sin fritid på anses då vara utan större 
värde. För ungdomarna själva är fritidsaktiviteterna i högsta grad seriösa och har ett 

                                                 
* jfr. Ziehes diskussion om ungdomar idag 
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värde. Fritiden blir den tid som de kan tillbringa utan inblandning från de vuxna. Hur 
fritidsaktiviteterna värderas beror således på vilket perspektiv man har. (Ibid, 1994 ). 
 
Mats Lieberg har inriktat mycket av sin forskning om ungdomar på att titta på de arenor 
som finns tillgängliga för ungdomarna, platser där de är fria från vuxenvärldens insyn. 
Han tar bl. a. fasta på stadens offentliga rum, och vilken betydelse de har för 
ungdomarna samt hur de används.  
 

När ungdomar tar staden och dess offentliga rum i besittning sker det ofta på ett 
iögonfallande och ljudligt sätt och orsakar inte sällan oro, rädsla och krav på 
åtgärder. De offentliga och halvoffentliga rummen blir till scener för möten och 
kommunikation och där de mest spektakulära ungdomskulturerna spelas upp. Men 
stadens offentliga rum fungerar också som frirum och reträttplatser dit 
ungdomarna kan dra sig undan när de vill slippa vuxensamhällets och andra 
ungdomars insyn och kontroll. Ungdomarna använder den offentliga miljöns olika 
platser, rum och sammanhang inte bara som ställen att vistas på, utan också som 
platser där de kvalificerar sig till vuxenlivet. (Lieberg, 1993, s. 187).  

 
Denna iakttagelse stämmer med vår erfarenhet av ungdomar på bibliotek. Biblioteket är 
i högsta grad ett offentligt rum som ungdomar vistas i. Ungdomar tar ofta plats på 
biblioteket genom att höras och synas. Vi menar dock att biblioteket som offentligt rum 
fyller en särskild funktion för ungdomar, men att denna ibland krockar med biblioteks-
personalens och övriga besökares bild av hur ett bibliotek borde användas. 
 
Lieberg poängterar att det är viktigt ”att se ungdomarna som organisatörer av sitt eget 
liv inom ramen för kreativt symboliskt arbete och med syfte att kvalificera sig för 
vuxenlivet”. (Ibid s. 189). Idag tar ungdomar intryck från framför allt media, men det är 
inte frågan om ett okritiskt kopierande, menar Lieberg. Ungdomarna omskapar 
symboler och koder för att anpassa dem till sina egna behov. För denna process är det 
viktigt att ungdomarna har ett forum där man ostörda och fria från kontroll kan pröva, 
ifrågasätta och omskapa dessa olika intryck. Alltså, även om de ursprungliga råvarorna 
kommer från populärkulturen så är det de offentliga och semioffentliga platserna som 
utgör arenan för detta symboliska arbete. (Ibid s. 224). Här kan man jämföra med Paul 
Willis teori om symboliskt arbete. Ungdomarna behöver forum som t.ex. biblioteket för 
sitt symboliska arbete, som i sin tur är viktigt för deras vuxenblivande. Detta torde vara 
en ganska okänd funktion för bibliotekens personal. Även ungdomars 
identitetsskapande och vuxenblivande borde anses som viktiga att främja.   

3.3 Tidigare forskning om ungdomar och bibliotek 
I detta avsnitt avser vi att redogöra för tidigare forskning i ämnet ungdomar och 
bibliotek. Forskning som främst berör ungdomars uppfattning, synpunkter och attityder 
till bibliotek. Vad det gäller forskning i Sverige, vilket vi främst koncentrerat oss på, 
finns det framför allt ett antal magisteruppsatser som berört ämnet. Vi väljer att 
koncentrera oss på Sverige för att göra en begränsning. Vi kommer att genomföra 
undersökningen i Sverige och är därmed främst intresserade av svenska förhållanden för 
att kunna göra jämförelser mellan resultaten. Kerstin Rydsjö gjorde inför 
Mötesplatskonferensen i Borås 2001 en metastudie av de uppsatser som skrivits vid 
Bibliotekshögskolan i Borås som behandlar ungdomar och bibliotek ur någon aspekt. 
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Studien visade att ungdomar kommer till tals i flera av dessa uppsatser men inte i alla. 
Flera uppsatser behandlade också institutionen och yrket, ur bibliotekariersperspektiv. 
Hennes intryck var, och är, att det är angeläget med flera uppsatser som kan belysa olika 
aspekter av bibliotekens verksamheter och service och som kan ta olika ungdomars och 
ungdomsgruppers perspektiv. Ungdomsgruppen är inte enhetlig. Ungdomars villkor 
förändras över tid och de olika sammanhang de finns i måste också lyftas fram. (Rydsjö 
2005) I vårt uppsatsarbete har vi tagit del av några av dessa undersökningar. En del har 
ungdomarnas perspektiv, medan andra utgår från bibliotekariernas perspektiv, vilket vi 
återkommer till nedan. 
 
Förutom magisteruppsatser har vi funnit några monografier, som beskriver varsitt 
projekt där man gjort medvetna satsningar på ungdomar. Astrid Skjaerseth beskriver ett 
norskt projekt och Marianne Hiort-Lorenzen beskriver ett projekt i Danmark. Det finns 
även intressant forskning kring ungdomar och skolbibliotek, bl.a. har av Elisabeth 
Tallaksen Rafste skrivit en avhandling om gymnasieungdomars användning och 
upplevelser av skolbibliotek i Norge. 
 
I samband med Bok- och biblioteksmässan 1988 genomfördes även ett projekt i 
samarbete mellan Bibliotekshögskolan (BHS) och Sveriges allmänna biblioteksförening 
(SAB), där man inredde en monter som ett ungdomsbibliotek. Under mässan 
genomfördes ett 40-tal intervjuer med unga människor, 13-24 år. Det fick svara på 
frågor om hur de tyckte det var på biblioteket och hur de skulle vilja att det var på 
biblioteket. Ungdomarna ansåg genomgående att bibliotekens nuvarande miljöer var 
stela och tråkiga. De kände sig inte välkomna, miljön var ovänlig. De menade att 
bibliotekarierna hade en negativ inställning till ungdomar. Systemet för hylluppställ-
ningen som biblioteken tillämpar gjorde ungdomarna osäkra. De kände sig för stora på 
barnavdelningen och för små på vuxenavdelningen. Alla intervjuade ungdomar var 
överens om att biblioteken ska ha en särskild ungdomsavdelning. Det ungdomarna ville 
ha på biblioteket kunde man sammanfatta i tolv punkter: lugn och ro, egen avdelning, 
mysig möblering, böckerna uppställda efter enklare system, framsidan på böckerna 
synlig, boktips (personliga och på video), mycket musik att välja på till avlyssning, 
noter, plats för sig själv, kunnig och personlig bibliotekarie, mer personal samt växter. 
(Hardeborn & Sjöberg, 1988, s. 4-5). 
 
Även Maria Åberg (2000) har i sin uppsats frågat ungdomar om deras synpunkter på 
bibliotekets utformning inför byggandet ett nytt bibliotek i Växjö, där en särskild 
ungdomsavdelning planerades. Alla tillfrågade ungdomar tyckte det var viktigt med 
bibliotek, framför allt för att kunna använda för informationssökning till sina 
skolarbeten. Musik upplevdes som viktigt för ungdomarna, särskilt att man har möjlig-
het att låna skivor. De önskade sig även fler datorer. De yngre av de tillfrågade 
ungdomarna upplevde att de inte blev väl bemötta av personalen på biblioteket. De 
trodde att det berodde på att personalen inte ville ha dit fler ungdomar. Ett önskemål 
som framfördes av flera var att det skulle finnas en särskild ungdomsbibliotekarie. 
Vidare upplevde ungdomarna miljön på biblioteket som stel och tråkig, de önskade mer 
färg och sköna soffor att sitta i. Även grupprum och studieplatser fanns på önskelistan. 
Några ville att det skulle finnas en egen avdelning för ungdomar med fler ungdoms-
böcker och ungdomstidskrifter. Många av ungdomarna menande att vuxna saknar för-
ståelse och respekt för ungdomar, både på biblioteket och i andra sammanhang. 
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Ungdomarna var öppna för att göra biblioteket till en mötesplats och ett kulturcentrum.  
(Åberg, 2000, s. 32-40). 
 
Hollström Flis (2001) har i sin uppsats tagit reda på vad ungdomar respektive 
bibliotekarier anser om referensgrupper som arbetsmetod på biblioteket. 
Referensgrupper, eller fokusgrupper, är ett forum där ungdomar kan komma till tals och 
ha synpunkter på och idéer om biblioteket och dess verksamhet. Frågan hon ställt sig är 
om referensgrupper kan möta ungdomars behov av biblioteksverksamheten. Hon ville 
också undersöka om ungdomar och bibliotekarier hade olika uppfattning i frågan. I 
intervjuerna med ungdomarna har hon även frågat dem om deras uppfattning om 
befintlig biblioteksverksamhet och om deras tankar och önskemål om biblioteket. 
Hollström Flis har intervjuat elva ungdomar med olika bakgrund i högstadie- och 
gymnasieåldern i samma stad. Fokus har varit på ungdomarnas ”fritidsanvändning” av 
biblioteket och inte direkt kopplat till skolarbetet, även om det kan vara svårt att göra 
skillnad däremellan. Hennes slutsatser är att alla ungdomar i undersökningen var 
överens om att bibliotek är viktiga. De flesta besökte bibliotek ofta. Av de elva 
intervjuade var det en som inte tycker sig ha tid att besöka biblioteket. Ungdomarna var 
nöjda med bibliotekets utbud och de flesta sade sig vara nöjda med det bemötande de 
fick på biblioteket. Flera av dem använder biblioteket för skolarbete, men det sitter även 
och läser, lånar CD-skivor och filmer. De är i stort sett nöjda med miljön, och menar att 
det är en lugn plats att vara på. En pojke tyckte inte om miljön, han saknade bl. a. soffor 
att sitta i. Vad gäller olika arrangemang på biblioteket hade de flesta inte besökt några 
sådana, de visste inte heller om att det fanns aktiviteter. När ungdomarna fick frågan om 
vilken verksamhet de hade önskemål om föreslog de författarbesök av författare som 
ungdomar läser, poesikväll, bokcirkel, bokcafé, teater, musik, föreläsningar och utställ-
ningar riktade till ungdomar, tävlingar samt studieresor. Bibliotekets viktigaste uppgift 
var dock enlig ungdomarna att tillhandahålla böcker och information. Att alla måste 
känna sig välkomna på biblioteket poängterades. Ungdomarna menade också att biblio-
teksbesökarna skulle få bestämma över verksamheten, och att de som arbetar på biblio-
teket ska lyssna på besökarna. Ungdomarna kände till att man ge inköpsförslag, men de 
påpekade att de är svårt att veta vem man ska prata med. De intervjuade ungdomarna 
hade kunnat tänka sig att vara med i referensgrupper för att få möjlighet att vara med 
och påverka bibliotekets verksamhet. (Ibid, 2001). 
 
Miljön var alltså något som ungdomarna i två av undersökningarna inte var nöjda med. 
Den uppfattades som stel och tråkig, och de hade också synpunkter på hur de blev 
bemötta. De önskar fler soffor och mer färg i biblioteket. Deras bild av hur ett bibliotek 
borde se ut skiljer sig alltså radikalt från hur många bibliotek faktiskt ser ut. 
Ungdomarna i undersökningarna var, glädjande nog, eniga om att bibliotek var viktiga, 
trots att många blev illa bemötta av bibliotekspersonalen. De flesta vill också ha en 
separat ungdomsavdelning och gärna också en ungdomsbibliotekarie.  
 
I Susanne Dahlkvists (2003) uppsats redovisas några bibliotekariers syn på att arbeta 
med ungdomar och ungdomsverksamhet på bibliotek. Hon konstaterar att de tillfrågade 
bibliotekarierna har en positiv inställning till ungdomar, vilket t ex visar sig genom att 
de försöker tillgodose ungdomarnas önskemål om litteratur. De intresserar sig mycket 
för ungdomar och ungdomskultur och försöker hålla sig á jour inom ämnet. En viktig 
del i förhållandet med ungdomarna är att bemöta dem med respekt, menar Dahlkvist. 
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Ungdomar som kommer i grupp, vilket de ofta gör, ses dock som ett problem. 
Ungdomarnas användning av datorerna ses som problematiskt, de använder inte 
datorerna som personalen har tänkt att de ska användas. Vissa bibliotek hade t.o.m. 
minskat antalet datorer för ungdomsgruppen på grund av problemen. En bibliotekarie 
poängterade att det var viktigt att se ungdomarna som individer istället för en grupp, för 
att komma ifrån att se ungdomsgruppen som ett problem. Flera av biblioteken där de 
tillfrågade arbetade, hade särskilda ungdomshörnor och bibliotekarierna sade sig veta 
hur ungdomarna ville att miljön skulle se ut. Det grundläggande för att kunna driva en 
bra ungdomsverksamhet är att ha kunskap om ungdomar, deras intressen och deras 
behov, konstaterar Dahlkvist (2003) och hon menar att de intervjuade bibliotekarierna 
uppfyllde dessa kriterier. Hon hävdar vidare att ungdomar inte verkar vara en bortglömd 
grupp på biblioteket, men att man kan konstatera att ungdomarna är mindre prioriterade 
än barn och vuxenstuderande. Möjliga orsaker till detta är brist på tid och begränsad 
ekonomi. Ungdomar ses som en svårlockad användargrupp och det är svårt att få dem 
engagerade i t.ex. referensgrupper, och det ses som problematiskt att marknadsföra 
biblioteken till just ungdomsgruppen. Hur verksamheten marknadsförs för ungdomarna 
har stor betydelse konstaterar Dahlkvist. (2003) I undersökningen intervjuades fem 
bibliotekarier, och det medger förstås inte några omfattande generaliseringar. Studien 
ger emellertid en intressant inblick av hur bibliotekariers syn kan te sig när det gäller 
ungdomar och ungdomsverksamhet på bibliotek.  
 
Bibliotekarierna i Dahlkvists undersökning har alltså en positiv inställning till att arbeta 
med ungdomar, även om de menar att det finns viss problematik som är specifik för 
användargruppen ungdomar. De säger sig ha god kännedom om ungdomar och 
ungdomskultur. Detta är intressant att jämföra med att flera av ungdomarna som inter-
vjuats i de tidigare nämnda undersökningarna svarade att de inte var nöjda med det 
bemötande de fick av personalen. 
 
Astrid Skjaerseth (1991) beskriver ett projekt där man hade bekymmer med just 
ungdomsgruppen som mer eller mindre slutade att besöka biblioteket. Projektet genom-
fördes som ett samarbete mellan en högstadieskola och ett folkbibliotek. En tidigare 
undersökning hade visat att ungdomar 13-16 år använde biblioteket i mycket mindre 
utsträckning än de yngre barnen. Projektets syfte var att få insikt i vad ungdomarna ville 
med biblioteket, och att få ungdomarna att börja använda biblioteket igen. Man hade en 
hypotes om att det utbud som fanns på biblioteket inte passade ungdomarna. 
(Skjaerseth, 1991, s. 5). De ansvariga för projektet hade tagit del av undersökningar som 
visade att barn upp till 13 år är storkonsumenter av de olika tjänster som biblioteket 
erbjuder, främst då böcker, men att efter 13-årsåldern minskar detta intresse markant. 
Detta gäller både i Norge (där projektet genomfördes) och i hela Skandinavien. 
Skjaerseth diskuterar vidare orsakerna till detta. Hon menar att rent fysiskt är 
biblioteken oftast indelat i två avdelningar, en för barn 0-13 år samt en vuxenavdelning. 
Detta avspeglar sedan hur biblioteket är disponerat, vilket bokbestånd man har samt 
vilken kompetens personalen har. På sin höjd förekommer en hylla med ungdoms-
böcker. Hon funderar på om det kan vara så att biblioteken inte ens är intresserade av 
användargruppen ungdomar. Bibliotekarierna känner sig osäkra på denna grupp och har 
ofta dåliga erfarenheter av ungdomar som besöker biblioteket för att bråka.  Hon 
påpekar dock att det kan finnas ytterligare orsaker till att ungdomarna inte använder 
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biblioteket. Det kan bero på andra fritidsintressen eller andra aktiviteter och för mycket 
läxor så att de helt enkelt inte har tid. ( Ibid s. 16).  
 
Inför starten av projektet formulerade man ett antal frågor som man ville ha besvarade 
för att kunna göra biblioteket mer ”ungdomsvänligt”, t.ex. Läser ungdomar böcker? Vad 
och hur mycket läser dom? Varför läser dom inte? Använder de biblioteket? Hur ofta 
och till vad? Varför används det inte? Kommer förändringar i biblioteket, med tanke på 
organisation, inredning, medieurval och fler möjligheter leda till ökat användande av 
biblioteket? (Ibid s. 17). Man satsade på att inreda ett särskilt ungdomsrum på 
biblioteket med färgglad inredning, sköna sittplatser, musikanläggning. Man satsade 
också på fler media riktade till ungdomar, som t.ex. tidskrifter och mer 
ungdomslitteratur. (Ibid s. 19). Efter att ha provat några olika placeringar av avdel-
ningen visade det sig att det var viktigt att den var knuten till vuxenavdelningen. Inred-
ningen och rummets placering visade sig vara det som var avgörande för den ökade 
besöksfrekvens som blev resultatet, inte de nya medierna som musikvideo, film och 
datorer. Intresset för böcker och tidningar ökade. Man satsade även på lässtimulerande 
åtgärder. Under de tre år projektet genomfördes resulterade dessa insatser i att 
utlåningen bland ungdomarna ökade med så mycket som 70 %. (Ibid s. 21-22). 
 
Ytterligare ett forskningsarbete om ungdomars relationer till bibliotek, dock med inrikt-
ning på skolbiblioteket till skillnad från vår undersökning där folkbiblioteket är i fokus, 
finns presenterat i  Elisabeth Tallaksen Rafstes avhandling Et sted å laere eller et sted å 
vaere? (2001). Rafstes undersökning är en användarstudie om hur gymnasieeleverna 
använder sitt skolbibliotek. Hon kombinerar socialpedagogiska och biblioteks- och 
informationsvetenskapliga teorier och utgår från bl.a. Ted Wilson och Birger Hjörland 
när hon definierar användare.  
 
Två teoretiska dimensioner i Rafstes undersökning är tid och rum. Tidsdimensionen 
delas in i undervisningstid och fritid. Rumsdimensionen delas i sin tur in i fem 
kategorier: rummet som resurscenter för undervisningsrelaterad information, rummet 
som arbetsutrymme, rummet som resurscenter för fritidsrelaterad information, rummet 
som social mötesplats samt rummet som väntrum. (Rafste, 2001, s. 319f). 
 
De viktigaste användningsområdena för skolbiblioteket och fenomenet skolbiblioteket 
som framkommer i undersökningen är: 
Skolbiblioteket som lärocenter i utbildningen utgör en liten del av aktiviteten. 
Skolbiblioteket som social mötesplats och en plats för självvalda aktiviteter har stor 
betydelse för de elever som ofta besöker det. 
Det är också de elever som ofta besöker skolbiblioteket som avgör vilka aktiviteter som 
försiggår där. (Ibid s. 374). 
 
Studien visar att de som använder skolbiblioteket som en social mötesplats är de elever 
som använder skolbiblioteket ofta. De använder biblioteket till många olika saker eller 
bara en enda, men det gör det frekvent. Som social mötesplats har biblioteket olika 
betydelser: 
att känna gemenskap med någon 
diskutera eller få hjälp med läxor av varandra 
ventilera saker som har hänt och planera fritiden 
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träffa andra utanför klassen 
ge avkoppling från skolarbetet 
”hålla vänskapen levande” då många elever bor långt ifrån varandra och har svårt att 
träffas på fritiden (Ibid s. 296ff). 
 
Rafstes undersökning om skolbibliotek visar att dessa i hög grad används som en social 
mötesplats, även för virtuella möten*, t.ex. chattande. Detta är särskilt intressant 
eftersom gapet mellan skolbibliotekets intention ”att vara ett resurscenter för 
undervisningsresulterad information” och vad eleverna själva framhåller som viktigt, 
visar sig vara stort. (Ibid s.303).  
 
Undersökningen visar också att skolbiblioteket ofta används som ett ”väntrum”, d.v.s. 
en plats man vistas på i väntan på något annat – t.ex. att nästa lektion ska börja, 
skolbussen hem etc. Några använder det också för att inte själva känna sig så ensamma. 
Skolbiblioteket ger således en känsla av tillhörlighet. Det finns alltid något att göra i 
skolbiblioteket och man kan känna sig delaktig i en gemenskap. Andra använder det 
som genomgång och kanske stannar till och pratar med kompisar. (Ibid., 2001, s. 305). 
Skolbiblioteket som socialt system signalerar användningsområden genom så väl dess 
innehåll som hur det är fysiskt planerat genom möblering. Storleken på skolbiblioteket 
begränsar också dess användningsområden. Eleverna interagerar med detta system och 
skapar sina egna ”rum” Ett bevis på detta, menar Rafste, är t.ex. att de trotsar förbudet 
mot att äta i biblioteket. (Ibid. s. 317). 
 
I studien är det en viss överrepresentation av killar, i grupp eller enskilda, som har störst 
användning av skolbiblioteket på fritiden. För flickor är skolbiblioteket mest betydelse-
fullt för läxläsning. Könsskillnaderna är dock inte betydande: på ena skolan finns det 
ingen skillnad mellan killars och tjejers användning. Skolbibliotekets betydelse för de 
elever som nyttjar det på fritiden som social mötesplats och vad Rafste betecknar som 
”fritidsrelaterad information” – i motsats till informationssökning i utbildningssyfte – är 
störst för de som dagligen besöker skolbiblioteket. Dessa elever tenderar att ”ockupera” 
biblioteket, menar hon. Konsekvensen blir att elever som vill använda skolbiblioteket på 
ett annat sätt än som social mötesplats får svårt att göra detta. Om de använder 
biblioteket blir de på ”ockupanternas” premisser. Hon hävdar att detta kan vara en 
anledning till att så få tjejer på den ena skolan använder biblioteket – det har helt enkelt 
blivit killarnas domän. Killarna har satt dagordningen till att gälla tidskriftsläsande och 
chattande och det finns därmed ingen plats, varken mentalt eller fysiskt, för tjejerna att 
göra något annat. (Ibid., 2001, s. 319f). 
 
JoAnn G. Mondowney (2001), en amerikansk bibliotekarie, har skrivit en bok i syfte att 
ge kunskaper till bibliotekarier som arbetar på bibliotek där många av besökarna består 
av ungdomar som har sociala problem. Hon delar med sig av sina egna erfarenheter som 
ungdomsbibliotekarie vid bibliotek som geografiskt är belägna i områden med hög 
andel invånare med sociala problem, kriminalitet, arbetslöshet, våld, fattigdom, 
ungdomar som misslyckas i skolan.  
 

                                                 
* Här definierat som ”icke fysiskt närvarande i rummet, d.v.s. biblioteket 
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Hon menar att biblioteken har en viktig uppgift och kan ha stort inflytande på ungdomar 
som hon benämner som ”at-risk teens”, dvs. ungdomar som lever under svåra förhållan-
den och i tuffa miljöer. Dock är det ofta så att bibliotekarierna saknar kunskaper om 
ungdomar och hur verksamhet för ungdomar skulle kunna se ut, och de har behov av 
stöd och support från andra instanser för att klara detta. Man behöver vara synliga 
talesmän för ungdomarna och samarbeta med grupper. Syftet med hennes bok är att ge 
bibliotekarier ett verktyg för att göra ett bra arbete med ungdomarna. För att lyckas med 
detta poängterar hon att den absolut viktigaste aspekten är att man måste bry sig om 
ungdomarna. (Mondowney, 2001, s. xi-xiii). 
 
Många ungdomar i USA lever under fattiga förhållanden i områden med många sociala 
problem, ungdomarna har i många fall ingen ljus framtid att se fram emot. Dock finns 
det många vuxna i dessa ungdomars omgivning som har en stark drivkraft att försöka 
åstadkomma en förändring för dessa ungdomar. Det har visat sig när man tittat närmare 
på vad olika institutioner gjort för insatser handlar det framför allt om behandling 
snarare än utveckling. Folkbiblioteken visade sig vara ett av undantagen, där har man 
satsat på utveckling för ungdomarna. Trots detta har biblioteken ändå lång väg att gå 
innan de lyckas fullt ut att hjälpa dessa ungdomar. Man bör utveckla verksamhet och 
program för målgruppen ”at-risk-teens” Det finns en psykologisk distans och en 
kulturell klyfta mellan bibliotekspersonalen och ungdomarna som biblioteken måste 
arbeta på att minska. Det som biblioteket erbjuder ska kunna ge ungdomarna möjlighet 
att kunna förändra sina liv mot en mer positiv riktning. (Ibid s. 2).  
 
Mondowney utgår från ett projekt, California Bay Area Youth-at-risk project, ett projekt 
som innebar att man ökade medvetenheten hos bibliotekspersonalen och gav dem en 
plan de kunde arbeta efter för att kunna serva ungdomarna. Biblioteken är en ovärderlig 
källa för tonåringar, och bibliotekarierna måste vara mer aktivt involverade i att bemöta 
och besvara ungdomarnas behov. Även om resurserna för biblioteken är begränsade 
menar Mondowney att detta inte behöver betyda svårigheter. Det finns flera billiga, 
intressanta och enkla aktiviteter man kan satsa på. (Ibid s. 3) 
 
Mondowney grundar mycket av sina tankar om ungdomsarbete på sina egna 
erfarenheter som ungdomsbibliotekarie på bibliotek belägna i s.k. problemområden, 
särskilt ett bibliotek som låg i ett område som dominerades av afro-amerikanska 
invånare. Hon upplevde inte att det har var svårt att få ungdomarna att besöka 
biblioteket, snarare tvärtom. Biblioteket blev ungdomarnas mötespunkt då det inte fanns 
något annat ställe för dem att gå till. Biblioteket dominerades av ungdomar som 
träffades, bläddrade i tidningar och gjorde skolarbeten. Någon enstaka gång var det 
någon som frågade efter en bok. Ett fåtal vita ungdomar besökte biblioteket, och de var 
tämligen obekväma i den situationen. En uppgift för personalen var här att försöka få 
den dominerande ungdomsgruppen att bli mer delaktiga i den biblioteksrelaterade verk-
samheten. Det Mondowney gjorde var att börja samtala med ungdomarna, hon frågande 
bl.a. om de tyckte om att läsa, vilket majoriteten inte gjorde. Detta visade sig senare 
visade sig bero på bristande läskunskaper. Hon läste konsekvent böcker själv, vilket 
gjorde att hon kunde diskutera böckerna med ungdomarna och visa att hon tyckte om att 
läsa. Hon föreslog programverksamhet som t.ex. film, samtal för ungdomarna, vilket det 
inte var intresserade av. Ungdomarnas egna förslag var danskväll där man fick ta med 
sig mat och dryck, vilket kanske inte precis lämpade sig för biblioteket. Mondowney 
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menar att det kan verka som en mycket svår uppgift att tillhandahålla meningsfull 
verksamhet för ”at-risk teens”. Men hon påpekar att man inte ska känna sig otillräcklig, 
utan tänka på att man gör något för en ungdom i taget, som får möjlighet till en 
förändring. Arbete med ungdomar kräver empati, insikt, känslighet, medlidande, 
tålamod och en stor del kommunikation. Att arbeta med ungdomar kan ofta kännas 
otacksamt och ge få kortsiktiga belöningar. Mondowney menar dock att man ska se 
efter vad de behöver och sedan använda hjärtat. (Ibid s. 5-8). 
 
Att ta del av andras studier om ungdomar och bibliotek har gett oss mycket information 
som har varit värdefull för vår uppsats, inte minst när det gäller att formulera 
enkätfrågor. Vi har också blivit varse att det behövs mer forskning kring ungdomar och 
bibliotek och detta har sporrat oss i vårt arbete. Genom att här redogöra för tidigare 
forskning kring ungdomar och ungdomsverksamhet på bibliotek hoppas vi att vi har 
lyckats ge en bild av hur det kan te sig i verkligheten.  
 
Efter att ha studerat litteratur om ungdomars och deras syn på bibliotek samt biblioteks-
personalens erfarenheter och syn på ungdomsverksamhet, ville vi titta närmare på den 
andra nämnaren i vår uppsats, nämligen bibliotek. I nästa avsnitt följer därför en kort 
redogörelse för folkbibliotekens historia och utveckling utifrån ett svenskt perspektiv. 
 

3.4 Folkbibliotek förr och nu 
I detta avsnitt ger vi en bakgrund till folkbibliotekens framväxt i Sverige samt en redo-
visning av vad det står skrivet om ungdomar i några av de offentliga utredningar som 
gjorts om kultur- och biblioteksverksamhet. På samma sätt som vi ovan beskrivit 
ungdomar och ungdomsforskning vill vi nedan beskriva folkbiblioteket och de 
styrdokument som finns för biblioteken, som även de delvis behand lar relationen mellan 
ungdomar och bibliotek. 
 
Dagens svenska folkbibliotek har sitt ursprung i tidiga folkbildningssträvanden. Man 
hade till en början två parallella bibliotekssystem, dels det kommunala, som utvecklats 
ur sockenbiblioteket, och dels folkrörelsernas bibliotek, studiecirkelbiblioteken. Under 
efterkrigstiden förändrades detta och studiecirkelbiblioteken kommunaliserades. I sam-
band med detta fick folkbiblioteken ökade arbetsuppgifter. Under samma tid skedde 
stora förändringar genom kommunsammanslagningen, då antalet kommuner minskade, 
vilket också påverkade folkbiblioteken. Grundidén till folkbibliotekens utveckling 
angavs av 1946 års bibliotekssakkunniga som formulerade mål och angav riktlinjer. Det 
som betonades var att det var viktigt med bredd och kvalitet i mediebeståndet, 
biblioteken skulle vara öppna för nya medier samt samverka med olika 
instanser/verksamheter i samhället. Folkbiblioteket fick därmed en nyckelroll vad gäller 
kultur och bildningsarbetet. Den moderna formen av folkbibliotek växte fram under 50- 
och 60-talet och fram till 70-talet byggdes folkbibliotekets resurser upp. (Folkbibliotek i 
Sverige, 1984, s.31). 
 
Folkbiblioteksutredningens mål var att lägga fram ett förslag på helhetssyn för 
folkbibliotekens verksamhet. Syftet med detta var att det skulle vara lika i landets 
kommuner. I utredningen lades det fram ett förslag på hur folkbibliotekens arbete borde 
inriktas inför framtiden. Målsättningen innehöll bl.a. följande: ”Det [folkbiblioteket, vår 
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anm] skall ha ett allsidigt mediebestånd, stå öppet för alla och erbjuda sina tjänster utan 
kostnad för den enskilde.” (Folkbibliotek i Sverige, 1984, s. 38). Gruppen ungdomar 
nämns inte specifikt i de handlingslinjer som formulerades, men att barn var de 
flitigaste biblioteksbesökarna, trots att endast en lite del av resurserna satsades på dem, 
konstaterades. Därav följande formulering i handlingsplanen: ”Folkbiblioteket ska 
särskilt uppmärksamma barns behov av böcker och läsning.” (Folkbibliotek i Sverige, 
1984, s. 39). 
 
År 1984 då Folkbiblioteksutredningen genomfördes hade man idéer om ungdomars 
läsning. En tanke var att folkbiblioteken skulle samverka med olika 
ungdomsorganisationer för att därigenom stimulera ungdomarnas läsning av böcker. 
Detta var något man inte satsat på tidigare. (Folkbibliotek i Sverige, 1984, s. 104-105).  
 
I SOU 1995:85, (Tjugo års kulturpolitik) presenterades en utvärdering av 
kulturpolitiken under åren 1974-1994. År 1974 fattade riksdagen ett beslut om en ny 
kulturpolitik, som sammanfattades i åtta mål. Utifrån dessa mål genomförde man en 
utvärdering, som sedan låg till grund till Kulturutredningen (Kulturpolitikens inriktning, 
1995). Under dessa 20 år minskade antalet biblioteksfilialer och utlåningsstationer, trots 
att det totala antalet öppettimmar på landets bibliotek till en början ändå ökade. Under 
de senare åren kom öppettiderna dock att minska. (Tjugo års kulturpolitik, 1995, s. 
270). En tredjedel av bibliotekens bokbestånd var barnböcker, 40 % av nyförvärven var 
inköp av barnmedia. Barnmedia stod också för 40 % av utlåningen och framför allt 
lånades böcker. (Ibid, s. 273, 277). De flitigaste biblioteksbesökarna var yngre barn, och 
det visade sig att biblioteksbesöken minskade för ungdomarna från 15 års ålder. (Ibid, s. 
283). År 1974 poängterades även vikten av att satsa på eftersatta grupper i samhället, 
som t.ex. barn och ungdomar. Ett prioriterat område var insatser för barn och ungdom, 
men betoning på barn, i både stat, kommun och landsting. Staten har under 
tjugoårsperioden tillfört särskilda medel för barn och ungdomar kulturverksamhet, 
något som också inneburit att folkbiblioteken förstärkt insatserna för samma målgrupp. 
(Ibid, s. 599-600).  
 
I kulturutredningen (Kulturpolitikens inriktning, 1995, s. 175) står det att det är 
angeläget att kulturinstitutionerna utformar sin verksamhet med inriktning på barn och 
ungdomar. När det gäller bibliotekets verksamhet konstateras det att folkbiblioteken har 
drabbats av besparingar under 90-talet, något som särskilt drabbat svaga grupper, bl.a. 
barn och unga. För att säkerställa dess befintlighet och motverka besparingar föreslås 
införandet av en bibliotekslag i Kulturutredningen. (Ibid, s. 468). 
 
I bibliotekslagen som idag reglerar biblioteken finns det en särskild paragraf som 
nämner barn- och ungdomar: ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärk-
samhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra 
medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till 
läsning.” (Bibliotekslag, 1996). Att kunna hitta böcker och medier som är anpassade till 
ungdomars behov kräver både kunskap om målgruppen och dess behov samt ett visst 
engagemang. Engagemang kan inte läras ut utan måste komma inifrån. Däremot, som vi 
tidigare nämnt i vår uppsats, anser vi att vår yrkesgrupp har mycket att lära av 
ungdomsforskningen. 
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4 Metod 

4.1 Val av metod 
Inför undersökningen har vi diskuterat två metoder, intervjuer och enkäter, båda 
metoderna anser vi vara relevanta för vårt syfte med uppsatsen. Vi har övervägt 
metodernas fördelar och nackdelar och kommit fram till att välja enkäten. Detta innebär 
alltså att vi för att ta reda på ungdomars attityder till bibliotek, har valt att genomföra en 
enkätundersökning. Skälet till att vi har valt enkät som metod är att vi vill få  ett större 
antal ungdomars syn på biblioteket, ungdomar med olika relation till detta. Både de som 
ofta besöker biblioteket och de som aldrig eller sällan besöker biblioteket. Enligt 
Denscombe torde detta vara ett bra val: ”Frågeformulär fungerar enligt den principen att 
om du vill få reda på något om människor och deras attityder, så fråga dem helt enkelt 
om det du vill veta, och få informationen direkt från källan.” (Denscombe, 2000, s. 
106).  
 
Intervjuer, som hade varit det andra möjliga metodalternativet, hade gett oss färre 
respondenter och ett mindre antal ungdomars syn på bibliotek. Vi kommer genom en 
enkätundersökning nå ut till en heterogen grupp ungdomar som torde ha olika attityder 
till bibliotek. Vi tror också att det är lättare att få ungdomar att delta i en enkätunder-
sökning, som inte tar så lång tid i anspråk och där de inte behöver utlämna sig själva så 
mycket, till skillnad från att befinna sig i en intervjusituation. Genom enkäter har vi 
alltså möjlighet att få ett större antal ungdomars synpunkter, även de som är ovana 
biblioteksbesökare och kanske har en negativ inställning till bibliotek. Dock är det till 
enkätens nackdel att den inte ger djupare förståelse för ungdomarnas tankar.  
 
Vi är medvetna om att det finns två förhärskande angreppssätt när man ska genomföra 
en undersökning, nämligen kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder 
använder man när man vill gör numeriska observationer. Enkäten är exempel på en 
sådan metod.  I kvalitativa metoder å andra sidan använder man sig inte av siffror och 
tal. Resultatet i kvalitativa undersökningar redovisas i löpande text. (Backman, 1998, s. 
31). Tidigare har det inom vetenskapen ofta varit motsättningar mellan företrädarna för 
de olika metoderna, men idag menar man att dessa motsättningar är föråldrade och 
meningslösa. I den kvantitativa metoden kvantifierar man materialet och söker finna 
samband mellan olika kategorier, man ställer sig frågor som hur mycket, hur ofta o.s.v. 
Man försöker ha ett representativt urval för att kunna göra generaliseringar. Den 
kvalitativa metoden används när man är intresserad av en företeelse och dess 
egenskaper eller kvaliteter. Man kan dock inte dra en skarp gräns mellan dessa 
metodinriktningar, kvalitativa studier bygger på kvalitativa antaganden och kvalitativ 
forskning innehåller kvantitativa inslag. Generellt sett kan man säga att i stort sett 
samtliga forskare inom samhällsvetenskapen och humaniora använder sig av en metod 
som både har kvalitativa och kvantitativa inslag. (Bjereld, Demker och Hinnfors, 1999, 
s. 107ff). Detta gäller i synnerhet för oss i vår uppsats.  
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4.2 Material 
För att finna för ämnet relevant litteratur har vi använt oss av flera olika källor. Vi har 
sökt i bibliotekskataloger så som Libris och BURK. Det vi fann om ungdomar och 
bibliotek var tidigare magisteruppsatser. Flertalet av dem visade sig vara intressanta i 
vår undersökning och genom att studera deras käll- och litteraturförteckningar kom vi 
vidare i vårt materialinsamlande. Där fanns inga monografier som behandlade 
ungdomar och bibliotek i Sverige, däremot några undersökningar som gjorts i andra 
nordiska länder, och dessa källor har vi använt oss av. Däremot fann vi flera användbara 
monografier inom det sociologiska fältet när vi vidgade sökningen till ungdomar och 
kultur. Vi har även sökt på Internet, främst med hjälp av sökmotorn Google samt i 
elektroniska databaser: LISA, Social Science Citation Index, Presstext och 
Mediearkivet. Vi begränsade oss till av senare datum publicerat material. Detta gav oss 
en del kortare artiklar om ungdomar och bibliotek, mest exempel från USA. Eftersom vi 
ville utgå från svenska förhållanden använde vi oss endast av dessa indirekt genom att 
de gav oss en god inblick i ämnet och dess problematik. Vi har även använt oss av 
Statens ungdomsråds hemsida och Sveriges Allmänna Biblioteksförenings hemsida som 
båda presenterar aktuell forskning inom ämnet ungdomar respektive bibliotek. Genom 
att använda oss av de sökvägar vi gjort, menar vi att vi fått en god överblick över 
forskning om ungdomar och bibliotek, samt forskning om ungdomskultur i Sverige. 
Svensk forskning var det vi i första hand var intresserade av, då vår uppsats behandlar 
svenska förhållanden. I ämnet ungdomskultur är utbudet av material enormt, vilket gjort 
att vi fått göra ett urval bland det material vi funnit. Material om ungdomars relation till 
bibliotek i Sverige var som redan nämnts mer begränsat, vilket gjort att vi även använt 
sådant som behandlar ungdomar och bibliotek i andra länder, främst Norden. 

4.3 Urval 
Vi valde att utföra vår empiriska undersökning i Stad A och Stad B. Motivet för detta 
val var främst praktiska då dessa städer är våra hemorter. Vi valde att kontakta 
högstadieskolor som ligger geografiskt nära stadsbiblioteket i första hand, vad det 
gällde stad B. I stad A medgavs inte detta val då det endast finns en högstadieskola. Vi 
var intresserade av att få ungdomarnas synpunkter på bibliotek som vi själva är väl 
bekanta med. Detta för att det är av värde att få veta vad ungdomar tycker om de 
bibliotek vi känner till väl, då resultatet kan användas för vidare arbete med att förbättra 
ungdomsverksamheten på biblioteken. Vi började med att kontakta personal på respek-
tive stadsbibliotek för att höra om de skulle kunna förmedla någon kontakt eller ge för-
slag på någon skola de tror skulle vilja vara villiga att ställa upp. Vi fick positiv respons 
på detta i båda städerna.  
 
Vi arbetar själva på bibliotek i de kommuner vi tänkte genomföra undersökningen i, 
dock inte på huvudbiblioteket utan på filialer. Vi kommer i vårt dagliga arbete inte i 
kontakt med de ungdomar som besvarade enkäten, bortsett från ungdomarna i 
pilotundersökningen som vi känner sedan tidigare. Enkätundersökningen har 
ungdomarnas perspektiv, och inte bibliotekspersonalen, vilket innebär att det är 
personer som vi inte har någon relation till. Detta gör att vi anser att vi inte kommer 
hamna i någon lojalitetskonflikt som skulle kunna påverka resultatet. 
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4.4 Utformning av enkäten 
Inför utformningen av enkäten har vi utgått ifrån några olika metodböcker i ämnet. 
Utifrån vårt problemområde och våra frågeställningar har vi utformat en enkät. Enkät-
frågorna testade vi mot frågeställningarna för att se om de var relevanta och skulle ge 
svar på problemformuleringen. Vi tog fasta på det Denscombe skriver om enkäter, d.v.s. 
de är ofta ”engångsföreteelser”. Med detta menar han att ofta finns det ingen möjlighet 
för forskaren att göra om enkäten när den väl är utdelad. Det är därför ytterst viktigt att 
få den rätt från början. Därför valde vi att genomföra två pilotundersökningar för att 
prova frågeformuläret. (Denscombe, 2000, s.109). Först lät vi några vuxna i vår 
omgivning prova. Synpunkter lämnades in på frågeformuleringar, och enkäten föränd-
rades utifrån dessa förslag. 
 
Därefter genomförde vi en pilotundersökning på den tänkta målgruppen, 
högstadieungdomar. Pilotundersökningen genomförde vi på våra respektive 
arbetsplatser, integrerade folk- och skolbibliotek. Vid detta tillfälle genomförde vi 
undersökningen med ungdomar vi kände sedan tidigare. Tre ungdomar i varje ort, vilket 
innebar att sex ungdomar fyllde i enkäten, tre flickor och tre pojkar. Vi valde ut några 
av de ungdomar vi känner som var villiga att ställa upp. Enkäten kom att innehålla både 
kvantitativa och kvalitativa frågor. Därmed kommer vår metod främst vara av 
kvantitativ art, med kvalitativa inslag. Vi vill dels veta hur ungdomarna använder 
biblioteket, vilket kan besvaras med kvantitativa frågor kring antal besök, vad de gör på 
biblioteket, vad de lånar. När det gäller frågorna kring deras uppfattning tänker vi oss 
mer öppna frågor, där de kan formulera sig med egna ord. Dessa frågor får dock inte 
vara för många och för omfattande, då de förmodligen kommer att uppfattas som 
besvärliga att besvara av många ungdomar. Alltför många öppna frågor gör också att det 
blir svårare att dra några generella slutsatser. Vidare innehåller frågeformuläret både 
faktiska informationer (t.ex. kön, frekvens) och åsikter (uttryck för värderingar, 
rangordning av alternativ). Ingen av ungdomarna upplevde att det vara några problem 
att fylla i enkäten och vi fick bara enstaka enklare frågor kring utformningen. De 
ungdomar som fick prova enkäten är ungdomar som vi märkt kommer till biblioteket 
främst för att träffa kompisar och använda datorerna. Vi tänkte att den gruppen 
ungdomar skulle ha mer besvär med att fylla i enkäten än ungdomar som är bokläsare 
och intresserade av biblioteket för böckernas skull. Det tog ungdomarna ca 10-15 
minuter i anspråk att besvara frågorna. Ingen av ungdomarna upplevde att det var några 
problem med att förstå frågorna och kunna besvara dom. Endast någon enstaka enkät 
innehåll en obesvarad fråga. Utifrån dessa erfarenheter valde vi att använda enkäten i 
vår studie. 

4.5 Undersökningens genomförande 
Vi började med att ta kontakt med skolornas rektorer via e-post, där vi kortfattat 
presenterade oss och vårt arbete. I stad A fick Birgitta omgående kontakt med rektorn 
som var mycket positivt inställd till att genomföra enkätundersökningen på skolan. I 
stad B besvarades brevet inte alls från den första skolan som kontaktades. Efter en 
vecka skickades frågan till en annan skola. Där förmedlade rektorn en kontakt till skol-
bibliotekarien på skolan som var intresserad av att förmedla kontakten med några lärare. 
Rektorerna vid båda skolorna samtyckte till att undersökningen genomfördes. Vid båda 
skolorna bokade vi in tider för besök. Tider bokades in med två niondeklasser vid 
respektive skola i slutet av september år 2004. Birgitta besökte klasserna i stad A och 
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Lisa besökte klasserna i stad B. Det tog ungefär 20 minuter i anspråk per klass för 
genomförandet, en kort presentation samt tid för ungdomarna att fylla i enkäten.  
 
Totalt deltog 81 ungdomar i undersökningen. Urvalet bestämdes av kontaktpersonerna 
på respektive skola, vi hade endast som önskemål att få komma till två niondeklasser. 
På skolan i stad A respektive stad B fanns det sex respektive fyra niondeklasser. Denna 
urvalsmetod är snarare tillfällig än slumpmässig. Bell (1993, s. 94) menar att ett 
slumpmässigt urval innebär att man inom en population bestämmer att exempelvis 10 % 
ska ingå i undersökningen, och att alla inom populationen har samma chans att kunna 
bli utvald. Något som inte var fallet här, då kontaktpersonen vid respektive skola valde 
att tillfråga någon/några lärare de antog skulle vara intresserade av att avsätta tid  för oss 
vid ett lektionstillfälle. Sedan kan det vara intressant att fundera på om resultatet hade 
sett annorlunda ut om urvalet varit mer slumpmässigt. Vi valde att kontakta högstadie-
skolor som geografiskt ligger nära stadsbiblioteket, med motivet att dessa ungdomar i 
högre grad borde besöka detta än t.ex. ungdomar som bor utanför tätorten. Hade urvalet 
gjorts bland alla niondeklasser i kommunen hade förmodligen svaren varierat mer. Det 
visade sig vid besöket att en av klasserna bestod av enbart flickor, då det var en profil-
klass med inriktning på dans. Men trots detta blev det totalt sett en någorlunda jämn 
könsfördelning, 40 pojkar och 41 flickor.  
 
Vi valde att göra ett personligt besök i respektive klass och lät ungdomarna fylla i 
enkäten medan vi var närvarande. Ungdomarna fick information om att deras svar 
skulle vara anonyma. Lärarna hade informerat i klasserna i förväg om att vi skulle 
komma. Alternativet hade varit att skicka enkäten till skolorna och låta lä rarna ordna så 
de blev ifyllda. Vi föredrog det förstnämnda då de borgade för en högre svarsfrekvens 
samt att den metoden gav oss möjlighet att få tillbaka enkäterna omgående.  

4.6 Utvärdering av enkäten 
Trots att vi genomförde en pilotundersökning visade det sig att enkäten hade brister som 
vi borde ha åtgärdat. Flera frågor innehöll tre svarsalternativ, ”ja”, ”nej” och ”vet inte”, 
vilket resulterade i många ”vet inte” svar. Ungdomarna valde den enkla vägen och 
behövde inte ta ställning till frågan. Med möjlighet till enbart ”ja” och ”nej” svar 
förmodar vi att fler hade tagit ställning. Visserligen förekom svaret ”vet inte” ditskrivet 
av ungdomarna själva på frågor där vi inte angett det som alternativ. Vid frågan: Vad 
tycker Du är viktigast på ett bibliotek?, var det meningen att ungdomarna skulle 
rangordna svaren från 1-3. Detta var många som inte gjorde, vilket kan bero på att de 
inte förstod vad de skulle göra, eller att de helt enkelt inte ville eller kunde göra det. 
Detta gjorde att vi i resultatet valde att redovisa ungdomarnas svar utan rangordning, 
d.v.s. alla tre svarsalternativ bedömdes likvärdigt. 
 
En aspekt som är viktig att fundera över är undersökningens reliabilitet och validitet. Är 
undersökningen tillförlitlig, och är det slutliga resultatet giltigt utifrån studiens syfte.  
Reliabilitet (eller tillförlitlighet) är ett mått på i vilken utsträckning tillvägagångssättet i 
undersökningen ger samma resultat vid olika tillfällen, men under samma omständig-
heter. En fråga som ställs vid olika tillfällen, i olika situationer är inte tillförlitlig. Det 
finns många faktorer som påverkar respondenternas svar när man frågar efter deras 
åsikter, t.ex. tidigare erfarenheter och händelser som personen har med sig. (Bell, 1993, 
s. 64). I denna undersökning har ungdomar via enkäten fått redogöra för sina åsikter om 
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bibliotek. Det kan finnas flera tänkbara faktorer som påverkar hur ungdomarna väljer att 
svara på frågorna. Vi har försökt att i möjligaste mån presentera enkäten på samma sätt i 
de olika klasserna i respektive stad. Men faktum är att det ändock är två olika personer 
som varit på plats i skolorna, vilket gör att presentationen för eleverna skiljt sig något åt. 
Dock uppvisar inte svaren från de olika skolorna någon markant skillnad. En annan 
faktor som också kan påverka ungdomarnas svar är deras tidigare erfarenheter av 
bibliotek och deras inställning till exempelvis böcker och läsning. Likaså kan 
ungdomarna påverka varandra, man svarar som kompisen bredvid har svarat snarare än 
sin egens åsikt. Läraren och skolans inställning till bibliotek, och hur biblioteket 
utnyttjas i undervisningen är ännu en faktor som skulle kunna påverka hur ungdomarna 
har svarat.  
 
Validitet (eller giltighet) är ett mått på om frågorna man ställer beskriver/besvarar den 
problemformulering undersökningen utgår ifrån. Skulle frågorna inte vara reliabla 
skulle de heller inte ha hög validitet, dock ger inte hög reliabilitet automatiskt hög 
validitet. Validiteten är något som är svårt att mäta, men det är ändå viktigt vid en 
undersökning att kritiskt granska sina frågor för att kunna bedöma om de uppställda 
frågorna besvarar syftet. (Bell, 1993, s. 65). För att få en bild av hur frågorna i enkäten 
skulle besvara syftet har vi ställt dem mot frågeställningarna och bedömt det som de 
skulle ge oss giltiga svar utifrån vårt syfte. Dock innebär undersökningens begränsade 
omfattning, 81 st. niondeklassare i två kommuner i Sverige, att vi inte kan dra några 
generella slutsatser om ungdomars attityder till bibliotek. Men det ger en bild av dessa 
utvalda ungdomars syn på bibliotek, något som överrensstämmer med vårt syfte. 

4.7 Statistisk metod 
För att analysera det insamlade materialet har vi använt statistikprogrammet SPSS 11.0 
(Statistical Package for the Social Scienses). Ett verktyg som förenklar bearbetningen av 
det insamlade materialet. De olika variablerna behöver inte kodas, utan de kan bearbetas 
genom användning av de olika variablerna i klartext. Programmet utför olika statistiska 
tester och uträkningar utifrån önskat behov. (SPSS Basmodul, 2005). För att beskriva 
resultatet används frekvens och relativa frekvensen. Frekvensen talar om hur många 
personer som har angett respektive variabelvärde, medan den relativa frekvensen istället 
anger varje frekvens andel av det totala antalet observationer, d.v.s. procentsatsen. 
(Ejlertsson, 2003, s.53). För att bedöma om parametrisk test kunde användas bedömdes 
variablernas normalfördelning, och samtliga variabler var normalfördelade. En 
parametrisk test är en metod för statistisk hypotesprövning som kräver ett eller flera 
antaganden om den population ett urval kommer ifrån. (Vejde, 2000). Vid normalför-
delade variabler kan man beräkna medelvärde och standardavvikelse. Karakteristiskt för 
normalfördelningen är att den alltid är symmetrisk kring medelvärdet. (Ejlertsson, 2003, 
s. 144-145). För att analysera om det förekommer skillnader mellan pojkar och flickor 
användes ett s.k. t-test (Student´s t-test) för oberoende grupper, denna test kan bara 
användas om värdena är normalfördelade. (Ibid. s.152). För att beskriva skillnader 
mellan grupper har ett test som benämns Chitvå  (?2 ) använts, ett test där man kan 
jämföra olika grupper eller klasser, för att se om de skiljer sig från ett förväntat resultat 
(Ibid. s.208). För att belysa förhållandet mellan variabler har Pearson´s korrelations 
analys genomförts/använts, den innebär att man studerar sambandet mellan olika 
variabler. (Ibid. s.111). Man kan alltså studera sambandet mellan två variabler. 
Korrelationen talar om hur starkt sambandet är mellan variablerna. (Ibid. s. 106). 
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Graden av samband mäts m.hj.a. korrelationskoefficienten, som betecknas r. 
Korrelationskoefficienten, r, får vara högst +1 och lägst –1. När r är nära +1 är det ett 
starkt positivt samband. (Ibid. s.111). Enstaka internt bortfall fö rekommer. Två-sidig 
signifikansnivå har beräknats. ”Signifikansnivå är sannolikheten att vid en prövning 
förkasta nollhypotesen om den är sann.” (Vejde, 2000). Accepterad signifikansnivå var 
p<0.05, dvs. mindre än 5%. p står för p-värde (p value) där p kommer från engelskans 
probability = sannolikhet. (Ejlertsson, 2003, s. 134). 
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5 Teori 

5.1 Teoretisk utgångspunkt 
Trots att Paul Willis och Thomas Ziehe oftast nämns i motsats till varandra, har vi i vår 
uppsats valt att utgå från båda forskarnas resultat, då både Willis och Ziehe har och har 
haft stor betydelse för den moderna ungdomsforskningen. I boken Ungdom i småort 
skriver Mats Lieberg om utgångspunkten för den svenska ungdomsforskningen. (2000, 
s.12-13) Det finns två huvudsakliga inriktningar, där den tvärvetenskapliga forskningen 
om ungdomars identitetsbildning och samhälleliga livssituation ofta tar sin teoretiska 
utgångspunkt, dels i kontinentala modernitetsteorier, Thomas Ziehe och anglosaxiska 
teorier, Paul Willis. Våra efterforskningar har också visat att dessa citeras flitigt av de 
forskare och studenter som skriver om ungdomar och kultur. Vi har funnit Ziehe och 
Willis användbara när det gäller att förstå ungdomars allmänna livssituation och 
ungdomars relation till vuxna, och vice versa, i ett vetenskapligt perspektiv. 

5.2 Ungdomars symboliska arbete 
Paul Willis menar att den etablerade kulturen, den s.k. finkulturen, som idag finns på de 
etablerade institutionerna, t.ex. konstmuseerna, och därmed även de personer som är 
knutna till dessa institutioner har tolkningsföreträde när det gäller att avgöra vad som är 
konst. Dessa personer menar, enligt Willis, att det som finns utanför institutionerna är 
”icke-konst”, en uppfattning som Willis förhåller sig kritisk till. Han menar även att 
man inom den s.k. finkulturen inte gjort något för att förändra detta synsätt, och att man 
gärna vill bevara myten om den kreativa konstnären som är avskild från den passiva 
masskonsumtionen. En elitistisk syn på kreativitet som man från etablissemangets sida 
vill segmentera. Willis är av en annan åsikt. Han menar att det i människors vardagsliv 
och vardagsaktiviteter sjuder av kreativitet. Han talar om symbolisk kreativitet. Unga 
människor befinner sig utanför den etablerade konstsfären, men det innebär inte att de är 
passiva eller icke-kreativa. Ungdomar ägnar sig ständigt åt uttryck eller försök till 
uttryck. De söker etablera sin nutid, sin identitet och sin mening genom kreativa uttryck 
som symboler och tecken. De hämtar framför allt material till detta arbete i 
populärkulturen. (Willis, 1990, s. 1). 
 
Kreativa aktiviteter, reflektioner och uttryck finns i alla ungdomars liv hela tiden. 
Ungdomar som grupp är viktiga ur ett kulturellt perspektiv, då det är under 
ungdomstiden människor formar sig själva genom symboler och andra aktiviteter. 
Genom användning av symboler i t.ex. klädsel så talar de om för sig själva och andra 
vilka de är. Utifrån denna symbolanvändning så får de en förståelse för möjligheterna i 
livet. (Ibid. s. 7). Under ungdomstiden formar man sig själv, genom nyanser och 
komplexitet, genom skillnader och likheter. Detta är det som Willis menar är det 
symboliska arbetet. (Ibid. s. 8). 
 
Willis menar alltså att symboliskt arbete inte bara är en del av vardagslivet, utan en 
nödvändig del av livet. Det är en del av ett nödvändigt arbete som måste göras varje 
dag, för att säkra den dagliga produktionen och reproduktionen av människans existens. 
Detta går emot den traditionella synen på arbete som något som produceras rent 
praktiskt till en materiell produkt. Det symboliska arbetet kan vara svårt att se, men 
handlar om människans användande av symboliska källor och råmaterial, tecken och 
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symboler, t.ex. språk, filmer, sånger, olika slag av artefakter, då främst populärkulturella 
företeelser, för att forma sin egen person. Detta arbete är naturligt eftersom människan 
är en kommunicerande och producerande varelse. (Ibid. s. 9-10). 
 
Det symboliska arbetet har huvudsakligen fyra element av praktiska, symboliska källor. 
Dessa första tre element är: språket, den aktiva kroppen och drama som i sin tur 
tillsammans bildar råmaterialet till det fjärde elementet, symbolisk kreativitet. 
Råmaterialet för produktion av ny mening, är i grund och botten kopplade till känslor, 
energi, upphetsning och fysisk rörelse. Symbolisk kreativitet kan vara individuell 
och/eller kollektiv och den förvandlar det material som tillhandahålls och hjälper till att 
forma identitet och kapacitet hos människan. Att vara människa innebär att vara kreativ 
i betydelsen att göra om världen för sig själv, för att skapa och finna sin egen ”plats” 
och identitet. Det symboliska arbetet och den symboliska kreativiteten formar och 
omformar alltså identiteten och placerar den i en kontext. (Ibid. s.11). 
 
Symboliskt arbete och kreativitet utvecklar och bekräftar människans sinne och 
kapaciteter, jagets styrka och hur det tillämpas i den kulturella världen. Det handlar om 
att kunna handskas med att vara människa i en värld bland andra människor, kunna se 
vilka som är vänner, vilka är ovänner o.s.v., något som för många ungdomar är en fråga 
om kulturell överlevnad. (Ibid. s.11-12). Det moderna samhället påverkar ungdomarna. 
Det finns idag inte en tydlig kulturell struktur, ingen sammanhållen kultur utan kulturen 
är fragmentiserad och individuell. Detta, menar Willis, är ett resultat av sekularisering, 
konsumtion, individualisering, ( d.v.s. en ”avkollektivisering”), minskad respekt för 
auktoriteter samt ny teknologi för produktion och distribution. Företeelser i samhället 
som religionen, monarkin, fackföreningar, skolor, allmän TV/radiosändning, finkultur 
och dess samröre med allmän kultur ger inte ungdomar idag de värden och modeller de 
behöver för att formas till vuxna och förberedas för vuxenlivet. (Ibid. s. 13). 
 
Det mesta av det symboliska arbetet sker under människors fritid, eftersom det inte ges 
utrymme för symboliskt arbete inom ramen för förvärvsarbetet. Visserligen sägs det 
idag att det finns fler kreativa och stimulerande arbeten, men de är främst förunnat ett 
fåtal människor att ha dessa arbeten. De arbeten ungdomar vanligtvis i första hand har 
möjlighet att få är inte av den arten. Det nödvändiga symboliska arbetet kan under 
fritiden blomma ut betydligt mer och under större frihet. Det är på fritiden det finns 
utrymme för informella relationer och informell fri tid där man kan finna autentisk och 
direkt kommunikation i ett sammanhang som präglas av förtroende. På fritiden, till 
skillnad från arbetet, blir man sedd som människa. En betydande skillnad för ungdomar 
idag, till skillnad från tidigare generationer, är att de har mer fritid att förfoga över. 
(Willis, 1991, s. 15-16). 
 
Det huvudsakliga kulturella material och resurser som används i det symboliska arbetet 
på fritiden är de kulturella varor som finns tillgängliga för alla, främst inom den s.k. 
populärkulturen. De tillhandahålls på den kommersiella marknaden, i kulturindustrin 
och i kommersiell media. Fritiden har därigenom kommersialiserats. Willis frågar sig 
om det har betydelse att den ökade fritiden handlar om just kommersialiserad fritid, som 
innebär att kulturprodukter och kulturella media får minskad betydelse i de ungas liv. 
(Ibid. s. 17). Kulturella varor fungerar som en katalysator och är i sig inte en produkt. 
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Att konsumera dessa varor ser inte Willis som något passivt, utan ska förstås som en 
aktiv process, en aktiv handling: Det symboliska arbetet. (Ibid. s. 18). 
 
Det finns idag alltså ett stort utbud av kommersiell kultur, som förser oss med material 
för symboliskt arbete, oavsett vad vi anser om populärkulturen. Material bearbetas av de 
unga och återvänder ut på gatorna för att nå ut till nya unga människor, i form av nya 
kulturella varor. Det kan tyckas lite märkligt då varorna tillhandahålls ur den 
kapitalistiska produktionen till att börja med, för att användas i den alternativa, 
informella kulturen. De kulturella varor Willis främst tar upp är medierna, TV, Radio 
och tidskrifter, rock och popmusik samt stil och mode. (Ibid. s. 19).  
 
När man konsumerar t.ex. text, musik eller TV kan det vara starten för en social 
process, som resulterar i konkret produktion, i ny form eller i omarbetat form. Kulturens 
råmaterial är produkter av processer likaväl som nytt råmaterial. Människans 
konsumtion repeterar inte bara relationen av produktionen utan tolkning, symbolisk 
handling och kreativitet är en del av konsumtionen. Allt är involverat i det symboliska 
arbetet. Man kan inte döma artefakter isolerat, utan måste ta hänsyn till den sociala 
relationen av konsumtion. Detta är vad som begränsar den officiella konsten på 
institutionerna. Människor ger levande identiteter åt konsumtionen av kulturella varor 
likaväl som de formas där. De ger upplevelser, känslor, social position och socialt 
medlemskap i mötet med populärkulturen. Därmed ger de nödvändig kreativ symbolisk 
tyngd, inte bara för att ge mening åt kulturella varor, utan för att även ge mening åt mot-
rörelser. (Willis, 1991, s 21). 

5.3 Att vara barn idag 
Ziehe (1989, s. 15-23) reflekterar över vad det innebär att vara barn idag och kommer 
fram till några särskilda karaktäristika: 
 
ü Kärnfamiljens ”upplösning” som bl. a. innebär att många barn växer upp utan 

syskon. 
ü Båda föräldrarna arbetar ofta och därför  tillbringar barnen mycket tid ensamma, 

utan föräldrarna. 
ü Att vara barn innebär idag att i större utsträckning behöva vänta. Vänta på att 

lektionen ska ta slut, vänta på att föräldrarna ska komma hem från arbetet, vänta 
på nästa födelsedag. Barnets subjektiva tidsuppfattning är otroligt töjbar, några 
dagar kan te sig som år. Samtidigt har den objektiva barndomstiden blivit 
kortare eftersom man blir ungdom tidigare sociokulturellt sett. 

ü Barnen är ekonomiskt tryggare. 
ü Däremot är de otryggare på ett annat sätt eftersom de i större utsträckning har 

inblick i de vuxnas vardag och konflikter samt deras ökade rörlighet. Barnets 
vetande har därför förändrats och både utvidgats och blivit utan sammanhang för 
barnet. 

ü Det är väldigt viktigt för barnet att vinna erkännande, särskilt från andra barn. 
”Barnens vardag rymmer en ändlös rad av små och inte alls små upplevelser av 
att vara utanför.” (Ibid. s. 17). Det finns ett starkt socialt tryck bland barnen. De 
vet vad man ska ha/hur man ska vara och inte för att vara ”någon”. Barnets 
upplevelser är församhälleligade på det sätt att de påverkas av och utsätts för det 
omgivande samhällets syn på t.ex. trender. Konsumtionen kännetecknas av stor 
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rörlighet. Konsekvensen av detta blir att barnet får svårare att uppleva sin egen 
betydelse. Föräldrarna binder ofta sitt erkännande av barnets betydelse till dess 
prestationer. Detsamma gäller för skolan.  

ü Barndomen har monetariserats, d.v.s.  förhandlingar och konflikter om pengar, 
t.ex. veckopeng, har en stor betydelse. Nästan allt kostar pengar, även 
fritidssysselsättningar. Dessutom används de, både medvetet och omedvetet, 
som lindring för föräldrarnas dåliga samvete att inte räcka till.  

 
Trots dessa, i mångt och mycket, dystra drag så menar Ziehe att barn har det bättre idag. 
”Om vi ger akt på att inte försköna det förflutna eller omtolka det för dagens syften, 
framstår det ingalunda som något ’bättre’. Definitivt inte vad barndomen anbelangar.” 
(Ibid. s 23). 
 
”Ungdomens situation idag blir inte begriplig enbart genom att de äldre erinrar sig sin 
ungdom.” (Ibid. s 34). Adolecenskrisen är inte ohistorisk och oföränderlig över tid. 
Tvärtom är den knuten till ungdomens livssituation i en bestämd historisk och kulturell 
kontext. I dagens samhälle förändras de sociokulturella ramarna i mycket rask takt. 
Detta, menar Ziehe, är sannolikt den främsta skillnaden mellan ungdomars situation 
idag och tidigare. Ziehe skisserar tre företeelser som illustrerar de förändrade 
sociokulturella ramarna. (1) Ungdomarna har fått möjlighet, eller i alla fall blivit 
medveten om att denna möjlighet existerar, att säga upp sin relation till föräldrarna. (2) 
Dessutom är möjligheten till sexuella relationer inte längre enbart förärat de vuxna. (3) 
Vidare blir ungdomar idag i större grad varse om att det finns många olika livsstilar som 
framtvingar val, även om det inte alltid existerar en valmöjlighet i verkligheten. Detta 
leder naturligtvis till en osäkerhet om man har valt rätt eller inte. Detta innebär att 
identiteten inte är något fastställt och ödesbestämt, utan något som man omprövar och 
omformulerar genom hela livet. (Ibid. s. 35f). 
 
”Prestationsprincipen” genomsyrar dagens samhälle på allt fler områden. Överallt och 
när som helst utsätts man för bedömningar och jämförelser, vilket sätter en stor press på 
individerna. Särskilt förekommande är detta i skolan, men det återkommer även i 
yrkeslivet. Varje individ ansvarar för att (om)forma sin identitet mot bakgrund av det 
som förmedlas via medierna och medvetandeindustrin. (Ibid. s. 36f). ”Man måste kunna 
framställa, representera sig själv socialt och psykiskt, vinna poäng och – cyniskt 
uttryckt – ’sälja sig’”. Den nya kulturella friheten handlar också om ”en frigörelse från 
bindningar till traditioner” (Ibid s. 37) som tidigare har styrt och inskränkt även de mest 
vardagliga handlingarna. De samhälleliga normerna beslutar inte längre åt individen på 
samma sätt som tidigare. 

5.4 Kulturell friställning 
Här jämför Ziehe den kulturella friställningen med Marx och hans teorier om arbetar-
klassens friställning från feodalherrarna i och med industrialismen. Marx såg 
”friställningen” som något positivt och eftersträvansvärt, eftersom det innebar att lant-
befolkningen fr igjordes från ståndsindelningen och blev lönearbetare. De erhöll 
friheten, även om de i många hänseenden fick det sämre och detta var en historisk land-
vinning. Ziehe menar att vi upplever en ny friställning idag, den kulturella, som gör det 
möjligt att individuellt prova ut sin identitet. Detta sker samtidigt som vi omges av 
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medialt förmedlade synsätt och bilder. Att uppfatta sig själv som unik blir därför allt 
svårare. (Ziehe, 1989 s. 38). 
 
Ziehe skriver om hur ungdomar psykiskt bearbetar den förändrade livssituationen och 
menar att det finns typiska sätt för detta. Längtan efter subjektivering yttrar sig i att det 
finns en större mottaglighet för atmosfärer, d.v.s. hur man umgås med andra och hur 
relationer fungerar, än hos tidigare generationer. Detta leder till en ökad sårbarhet vad 
gäller självkänslan. Ungdomar är mer uppmärksamma på andras förväntningar och 
reaktioner på sitt beteende idag, hävdar Ziehe. (Ibid. s. 39f). Vissa ungdomars motiv för 
sina handlingar bygger på en önskan att värja sig mot negativa reaktioner från 
omgivningen, (…) ”om jag inte exponerar mig själv, kan ingen komma åt mig” (Ibid. s. 
41). Ziehe menar att både längtan efter subjektivering och självkänslans ökade sårbarhet 
är tecken på en motivationsförskjutning hos ungdomar idag. Ungdomarna är mer 
reflexiva idag, tack vare dessa emotionella ”känslospröt”, och nöjer sig inte med att 
saker och ting ”bara är så”. En aspekt till av motivationsförskjutningen är behovet att 
vara berörd. När livsmiljön ter sig som kylig och anonym växer behovet av se nyttan 
för det egna jaget och det är härifrån som identitetsutprovningen får sin näring. Ziehe 
poängterar att med bakgrund av dagens sociokulturella och psykiska betingelser så 
presterar ungdomar någonting när de formulerar sin identitet, de utför ett arbete. 
Identiteten är inte längre auktoritativt given och stabil, utan öppen. (Ibid. s. 42ff). 
 
Eftersom ungdomar är mer inbegripna i de vuxnas liv idag är deras kritik av vuxenlivets 
”normalitet” så grundläggande, vilket yttrar sig i olika ungdomsprotester. Ziehe menar 
att det finns en stor social rädsla idag för att bli gammal och denna rädsla leder till att 
äldre människor idag har svårt att förstå varför ungdomar känner sig förorättade och 
protesterar, just för att de är unga gör dem redan ”privilegierade”. Detta gör att 
ungdomarna känner att deras problem ignoreras. (Ibid. s. 48). 
 
Det ökande vardagsvetandet bland ungdomar har två dimensioner. Ungdomar har fått 
insyn i en vardag som tidigare endast var förbehållen de vuxna, men även är de unga 
idag indragna i flera olika vardagar. Skolan alternativt arbetsplatsen är fortfarande 
mycket viktig, liksom den verklighet som definieras av familjen. Utöver dessa vardagar 
lever ungdomarna i värld som definieras av relationer till kompisar, i en värld av 
symboler och i en medievärld. Mellan dessa råder ingen hierarkisk ordning och det som 
utifrån sett borde vara den mest betydelsefulla är inte självklart det för den unge 
individen (t.ex. skolan). Tillgången till alla dessa vetandefält gör det också svårt att 
välja något att fördjupa sig i. Känslan av att man missar något om man stannar till för 
länge är konstant närvarande. Det krävs därför mycket mer motivation idag för att söka 
fördjupning och sammanhang i livssituationen och därmed inte bli offer för den 
konkurrerande attraktionskraften mellan erbjudanden om olika vetande i en given 
situation. (Ziehe, 1989 s. 66f). 

5.5 Uppsatsens teoretiska ansats 
I vår uppsats har vi valt att främst följa den senare inriktningen av ungdomsforskningen, 
representerad av Thomas Ziehe. Anledningen till detta är att Ziehe fokuserar på ett 
generationsglapp som finns mellan vuxna och ungdomar. Vår förförståelse, grundad på 
egna yrkeserfarenheter, är att detta generationsglapp är i högsta grad närvarande även på 
biblioteken. Vi har märkt att ungdomar ofta ses som ett problem eftersom de hörs och 
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syns när de är på biblioteken. De utmanar bilden av den traditionella 
biblioteksbesökaren. Konsekvensen av detta blir att (den vuxna) bibliotekspersonalen 
får svårt att möta ungdomarna och att ungdomarna därför riskerar att bli en 
marginaliserad grupp i den praktiska verksamheten, trots att ambitionen ofta finns att 
ungdomar (och barn) ska prioriteras. Vi vill därför undersöka hur ungdomar själva 
upplever detta ”generationsglapp” och hur det formar deras attityder till biblioteket. 



 32 

6 Resultat 

I detta avsnitt redovisar vi en sammanställning av enkätundersökningens svar. 
Resultaten presenteras i diagram, tabeller eller löpande text beroende på frågans art. 
Efter detta redovisar vi även de i förekommande fall samband som vi funnit i 
ungdomarnas svar. 

6.1 Resultatredovisning av enkäten 
 
Enkäten besvarades av 81 personer, 41 flickor och 40 pojkar, elever i årskurs 9 på två 
högstadieskolor, en skola i Stad A respektive en skola i Stad B. 
 
2. Hur ofta besökte ungdomarna stadsbiblioteket? 
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Detta innebär alltså att 2 av 3 ungdomar besökte biblioteket regelbundet. 6 % besökte 
aldrig biblioteket, och 33 % besökte biblioteket mindre än en gång/år. Bland de 
ungdomar som angett svaret ”aldrig” har detta motiverats med att de inte orkar, inte 
läser böcker eller har böcker hemma, har dator hemma, de har inget att göra där, eller 
menar att biblioteket är ointressant. 
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Fråga 3 & 4. Besöker ungdomarna något annat bibliotek än huvudbiblioteket och i så 
fall hur ofta? 
  
67 % besöker inte något annat bibliotek än stadsbiblioteket. De återstående 
ungdomarna, dvs. 33 %, besöker andra bibliotek, filial eller skolbibliotek. Nedanstående 
diagram visar hur ofta dessa 33 % av ungdomarna besöker ett annat bibliotek. 
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De andra bibliotek som besöks är alltså skolbiblioteket och biblioteksfilialer i 
kommunen. 
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5. Vad gör ungdomarna på biblioteket?  
 
Här fanns möjligheten att kryssa flera rutor. 
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Den mest förekommande aktiviteten vid svarsalternativet ”Annat” var sover eller sitter i 
soffan. En avvikelse mellan könen förekom här, då flickor lånade böcker i större 
utsträckning än pojkar. 
 
6. Hittar ungdomarna det de letar efter på biblioteket? 
  
Alltid 17 % 
Ofta 70 % 
Sällan 10 % 
Aldrig 3  % 
Totalt 100 % 
 
Denna tabell visar att nästan samtliga, d.v.s. 87 %, hittar det de söker på biblioteket. 
 
7. Frågar ungdomarna bibliotekspersonalen om hjälp? 
 
Varje gång 1 % 
Ibland 31 % 
Sällan 46 % 
Aldrig 22 % 
Totalt 100 % 
 
Endast 1/3 av  ungdomarna brukar be någon som arbetar på biblioteket om hjälp. 
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8. Hur blir ungdomarna bemötta på biblioteket? 
 
Ungefär hälften, 49 % tycker att de blir trevligt/vänligt bemötta av personalen på 
biblioteket. 13 % upplever att de blir otrevligt/ovänligt bemötta. Ungdomarna hade 
möjlighet att lämna kommentarer, de flesta var positiva: ”Dom är la lite småtrevliga”, 
”Dom är positiva och glada alltid”, ”De är mycket hjälpsamma och trevliga där”. Det 
förekom även negativa kommentarer, t.ex. ”Dom flesta är otrevliga mot ungdomarna 
som är där”, ”Dom säger aldrig hej”, och två nämner att personalen är ”sura”.  
 
9. Får ungdomarna den hjälp de behöver på biblioteket?       
 

 
 
 
 
 
 

De allra flesta upplever att de får den hjälp behöver alltid eller ofta (92%). 
 
 
10. Tycker ungdomarna att bibliotek är viktiga? 
 
Över hälften, 62 % av ungdomarna tycker att bibliotek är viktiga, 31 % har svarat vet 
inte på frågan, medan de resterande (7 %) inte tycker att bibliotek är viktiga. 
 
 

Alltid 45 % 
Ofta 47 % 
Sällan 4 % 
Aldrig 4 % 
Totalt 100 % 
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11. Vad tycker ungdomarna är viktigast på biblioteket? 
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Här fick ungdomarna rangordna de tre alternativ som de tyckte var viktigast på ett 
bibliotek, tyvärr var det flera som inte rangordnade svaren utan bara angav tre 
alternativ, därmed väljer vi att redovisa svaren utan hänsyn till rangordningen. 80 % 
svarade att böcker var viktiga. Nästan lika många svarade att ”datorer” är viktigt. Det 
tredje viktigaste på ett bibliotek var tystnad, som 30 % hade angivit. Av de tillfrågade 
ungdomarna så svarar 4 av 5 att böcker är viktigast på biblioteket. Det fanns dock två 
betydande skillnader mellan könen vid två svarsalternativ, böcker och film. Betydligt 
fler flickor angav böcker som viktiga, medan förhållandet var det omvända med film, 
där pojkarna var majoritet. I övrigt var fördelningen jämn mellan könen. 
 
Fråga 12.  Hur upplever ungdomarna att det är att vara besökare på biblioteket? 
 
Drygt hälften av de svarande, 53 %, hade ingen uppfattning om det. Glädjande nog 
svarade nästan lika många, 43 %, att det var en positiv upplevelse. 
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Fråga 13. Vad tycker ungdomarna om bibliotekets lokaler?  Här kunde de välja flera 
alternativ. 
 
Nedan kan vi se vad ungdomarna har svarat om bibliotekets lokaler. Det har varit 
möjligt att kryssa i flera alternativ, vilket samtliga har gjort. Den vågräta axeln anger 
siffrorna i antal personer. 

0 5 10 15 20 25 30 35

välkomnande

bekväma

obekväma

mysiga

trevliga

otrevliga

funktionella

moderna

ljusa

inspirerande

öppna

mörka

trånga

omoderna

tråkiga

stela

annat 

Av tabellen framgår att de positiva omdömena dominerar. De tre populäraste 
beskrivningarna på bibliotekslokalen var bekväma, funktionella och ljusa. Här är det  
viktigt att påpeka att vi endast hade sex negativa adjektiv med, jämfört med nio 
positiva, samt ett neutralt, ”annat”. 
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Fråga 14. Hur skulle ungdomarna vilja att lokalerna såg ut? 
 
Frågan gällde hur de skulle vilja att biblioteket såg ut. Här kan man se en viss 
samstämmighet i svaren; många nämner att de skulle vilja att biblioteket hade fler 
datorer och att inredningen var modernare. Många vill också göra biblioteket mysigare 
med fler soffor, mer färger och olika lampor. En del efterlyser fler sittplatser där man 
kan sitta och plugga och umgås med kompisar. Ett tiotal var nöjda med hur biblioteket 
ser ut idag eller svarade ”vet inte”. Det som var intressant var att några svarade att de 
skulle vara ”organiserade så att det blir lätt att hitta”. Alltså upplever man att det inte 
skulle var så organiserat i biblioteket, trots att vi som jobbar där i hög grad uppfattar det 
just som väldigt organiserat.  
 
Fråga 15. Hur passar bibliotekets öppettider ungdomarna? 
 
Ca 80 % svarade att de var nöjda med bibliotekets öppettider. 
 
Fråga 16. Tycker de att bibliotekets mediebestånd, som böcker, tidskrifter, filmer och 
liknande, är anpassat till ungdomar? 
 
En knapp majoritet av de tillfrågade, ca 54 %, tyckte att bibliotekets mediebestånd var 
anpassat till ungdomar, men nästan en av fem (18 %) svarade ”dåligt”. 
 
Fråga 17. Saknar ungdomarna något? 
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34%
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66%

 
Det som de flesta av ungdomarna uppgav att de saknade på biblioteket var, liksom 
tidigare, fler sittplatser och då främst soffor. Andra önskade också fler och nyare filmer, 
fler tidningar att välja bland och framförallt, fler datorer. Några ungdomar saknade 
specifika böcker eller bokserier. 
 



 39 

Fråga 18 & 19. Anordnar biblioteket någon verksamhet/evenemang för ungdomar? Om 
Ja, vad? 
 
Endast 12 % svarade att biblioteket anordnade någon verksamhet/evenemang för 
ungdomar. Bland svaren märks lästävlingar, ”Sommarlovsboken” och Demoteket 
(ungdomar kan lämna in en musikdemo, filminspelning, dikt etc. som sedan görs sökbar 
i katalogen och går att låna hem) i Stad A, medan endast en tjej från Stad B specificerar 
vad för aktivitet biblioteket anordnar för ungdomar: ”Man kan läsa läxor där”. 
 
Fråga 20. Vad skulle de vilja att biblioteket gjorde för ungdomar? 
 
En del ungdomar har koncentrerat sig på bibliotekets mediebestånd när de svarat och 
efterfrågar fler cd-skivor och filmer, ”fler seriösa böcker t.ex. ungdomliga men mer åt 
vuxenhållet” samt, än en gång, att biblioteket skulle införskaffa fler datorer. Majoriteten 
verkar dock ha haft svårt att kunna ge något konkret förslag och istället svarar man ”vet 
inte” och ”dom får göra vad dom vill”. Någon önskade att biblioteket hade någon 
datakurs för ungdomar, en annan att biblioteket skulle ”anordna något med film och 
musik kanske”. En del föreslår fika och godis, helst också gratis för ungdomar.  
 
Fråga 21. Tycker ungdomarna att de kan påverka något på biblioteket? 
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Resultatet visar att den största gruppen här har svarat ”vet inte”.  Endast 5 % känner att 
de kan påverka biblioteket. 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 22. Skulle de vilja påverka mer? 
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Skulle vilja 
påverka mer
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Nej
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Vet inte
48%

 
Även på denna fråga så har majoriteten svarat ”vet inte”, medan 1 av 10 faktiskt skulle 
vilja bli involverad i besluten. 
 
Fråga 23. Om Ja, skulle de besöka biblioteket oftare i så fall? 
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Det är osäkert hur många som skulle besöka biblioteket oftare om de hade möjlighet att 
vara med och bestämma, men 1 av 5 ungdomar hävdar att de skulle besöka biblioteket 
oftare om de kände att de kunde vara med att påverka. 
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6.2 Statistisk analys 
Vi hade en hypotes om att det skulle finnas skillnader i pojkars och flickors svar, och i 
resultatsammanställningen separerade vi deras svar. För att säkerställa om det förekom 
skillnader mellan könen gjordes ett t-test, (Student´s t-test). Detta test visade att det inte 
fanns några betydande skillnader mellan flickors och pojkars svar, därmed gjorde vi 
valet att inte fördjupa oss i detta ytterligare. Detta gör att flickor och pojkar behandlas 
som en grupp, och deras svar redovisas inte var för sig.  Efter att ha konstaterat att det 
inte rådde någon skillnad mellan könen, gick vidare med Chitvå-testet för att undersöka 
vilka samband det fanns, vilket vi redovisar nedan. 

6.2.1 Korrelationer 
Statistikprogrammet SPSS 11.0 medgav att det var möjligt att beräkna huruvida det 
fanns någon korrelation, d.v.s. statistiskt samband, mellan olika svarsalternativ 
ungdomarna angett, något som exempelvis skulle kunna visa upp om ungdomarna 
kunde grupperas i olika grupper utifrån hur de svarat. När korrelationskoefficienten, r, 
är nära +1 finns det ett starkt positivt samband. Det är detta samband vi valt att titta på 
och redogöra för, då vi menar att det är dessa samband som är av intresse. Vi väljer att 
redovisa de viktigaste av de positiva samband vi kunde finna. Det visade sig dock att 
dessa inte var särdeles anmärkningsvärda, och inte kunde leda till några specifikt 
intressanta slutsatser. 
 
Ett samband vi kunde se var att de ungdomar som lånar musik på biblioteket även 
tycker att det är viktigt att det finns film (r = 0,571). Likaså såg vi att de ungdomar som 
lånar musik även lånar film (r = 0,687). Andra samband som ter sig naturliga är att de 
ungdomar som tycker att bibliotekets lokaler är mörka också upplever dem som trånga 
(r = 0,811), likväl att ungdomar som tycker att lokalerna är omoderna också har svarat 
att bibliotekets lokaler är tråkiga (r = 0,531). När ungdomar anser att lokalen är 
omodern tolkar vi det som ett negativt omdöme, vilket de övriga tre synpunkterna också 
är, tråkiga, trånga och mörka. 
 
Ytterligare samband finns kring några av de punkter där ungdomarna har svarat på vad 
de tycker är viktigt på biblioteket. Ungdomar som tycker att det är viktigt att träffa 
kompisar på biblioteket tycker också att det är viktigt att kunna fika (r = 0,540). 
Ungdomarna som tycker att träffa kompisar är viktigt tycker också att det är viktigt att 
läsa läxor (r = 0,548. Det fanns även ett samband mellan att träffa kompisar och slippa 
vuxna, där var (r = 0,635). För dessa ungdomar ter sig biblioteket vara en social 
samlingspunkt, fri från vuxna.  
 
Slutligen kan vi konstatera att ungdomar som tycker att tidskrifter är viktiga även tycker 
det är viktigt att kunna fika på biblioteket (r = 0,506). Kanske förknippas 
tidningsläsande med möjlighet till fika. 
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7 Analys och slutsatser 

I detta avsnitt kommer vi analysera resultatet som presenteras i föregående avsnitt, 
diskutera kring vårt resultat och knyta an till tidigare forskning samt presentera våra 
slutsatser. Vi inleder med att utgå från uppsatsens frågeställningar, för att sedan avsluta 
kapitlet med en sammanfattande analys och diskussion. Det visade sig vid den 
statistiska analysen att det inte var någon skillnad mellan könen och därför 
sammanslogs grupperna vid redovisningen av resultatet. 

7.1 Hur och i vilket syfte använder ungdomar biblioteket och 
vilka argument har de för att inte använda biblioteket 
Uppsatsens första frågeställning handlar om hur och i vilket syfte ungdomarna använder 
biblioteket, och vilka eventuella argument de har för att inte använda biblioteket. Om vi 
börjar med att titta på ungdomarnas biblioteksvanor med utgångspunkt på deras 
besöksfrekvens kan vi konstatera att två tredjedelar av de 81 ungdomar som deltagit i 
vår undersökning besökte stadsbiblioteket åtminstone någon eller några gånger per år. 
Av dessa besökte 27 % biblioteket minst en gång i månaden. Endast 6 % av 
ungdomarna svarade att de aldrig besökte biblioteket. Dock utgör denna grupp 
tillsammans med dem som gjorde biblioteksbesök mindre än en gång/år 39 %. Detta 
menar vi är en ganska stor andel ungdomar som är icke-frekventa biblioteksbesökare. 
Orsaken till att ungdomarna inte besöker biblioteket kan vara många. Av erfarenhet vet 
vi att ungdomar är en svårlockad användargrupp, likaså saknar kanske biblioteken och 
dess personal verktyg, som kunskap och rutiner, för att locka ungdomarna till 
biblioteket. Susanne Dahlkvist (2003) konstaterar i sin undersökning där hon intervju-
ade personal på bibliotek, att ungdomsgruppen inte är bortglömd, men den är heller inte 
lika prioriterad som t.ex. barn och vuxenstuderande. Likaså menar bibliotekarierna i 
hennes undersökning att det är problematiskt att marknadsföra sig mot ungdomarna, 
något som skulle kunna vara en faktor som inverkar på ungdomars val att inte besöka 
biblioteket.  
 
Även Skjaerseth (1991) tar upp frågan om varför ungdomar väljer att inte besöka 
biblioteket, och hon menar att fysisk planering med två separata avdelningar, en barn- 
och en vuxenavdelning, som är mycket vanlig på bibliotek, kan ha betydelse. Denna 
indelning avspeglar dessutom ofta kompetensen hos dem som jobbar på bibliotek och 
vilket mediebestånd man har. Att ungdomar inte kommer till biblioteket kan också bero 
på att andra fritidsaktiviteter lockar. Skjaerseths studie visar dock att om man verkligen 
satsar tid, pengar och resurser på att locka till sig ungdomar, till exempel med särskilda 
”ungdomsrum”, mer färger, bättre anpassat utbud och bekvämare inredning – så kan 
man också lyckas.  
 
Thomas Ziehes (1989) tankar om den kulturella friställningen innebär att dagens 
ungdomar, i högre grad än tidigare generationer, på egen hand konstruerar sin identitet. 
Identitetsskapandet blir därmed ett reflexivt projekt där ungdomar individuellt skapar 
och omskapar sin identitet. Detta sker särskilt genom erfarenheter och intryck från 
massmedia. Ungdomar har därför blivit friställda från traditionens makt och i 
förlängningen blir de även mer friställda från sociala strukturer, menar en del uttolkare 
av Ziehes teser (Lieberg 1993), vilket är en uppfattning som även vi delar. I korthet 
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innebär detta att inflytandet från faktorer som tidigare spelat en avgörande roll för 
identitetsskapandet, kön, klass och etnicitet, minskar, även om detta inte automatiskt 
innebär att samhället blir mer jämlikt. Individualiseringen bland dagens unga är således 
kopplad till den kulturella friställningen. Den ökade graden av frihet från traditionen 
och sociala strukturer ger ungdomar möjlighet att själva skapa sin identitet och livsstil i 
ett ständigt pågående projekt. Samtidigt finns ett tvingande element i denna frihet, 
nämligen alla de individuella val som ungdomar måste göra i sin roll som konsumenter, 
vilket komplicerar tillvaron. Utifrån ungdomars ändrade livsvillkor i ett senmodernt 
samhälle har vi försökt att tolka det material vi samlat in dels genom vår enkät, dels 
genom litteraturstudier. Vi tycker oss se att många av bibliotekets tillkortakommanden i 
mötet med ungdomar beror på ett generationsglapp. Den formella kulturen på 
biblioteket är i allra högsta grad en kultur formad av vuxna. Bibliotekets verksamhet 
tenderar att bli exklusiv då den inte tillräckligt uppmärksammar ungdomskulturen, 
vilket i förlängningen kan bli ödesdigert eftersom bibliotekets roll i samhället även 
måste säkras i framtiden. Misslyckas biblioteket med att locka till sig ungdomarna nu 
blir det sannolikt i framtiden svårare att värna om ett fritt bibliotek. 
 
En slutsats vi kan dra från vår undersökning är alltså att många ungdomar väljer att inte 
besöka något bibliotek. För att öka andelen ungdomar på biblioteket verkar det, som 
Skjaerseth (1991) konstaterar, nödvändigt att kräva särskilda satsningar på just 
ungdomar, både genom utformning av lokalen samt riktad verksamhet till ungdomar. 
Samtidigt menar bibliotekarierna i Dahlströms (2003) undersökning att det är svårt att 
marknadsföra sig mot just ungdomsgruppen. Vi menar att om biblioteken har för avsikt 
att öka andelen ungdomar bland sina besökare behöver personalen mer kunskap om 
ungdomar och ungdomskultur. Inte minst behövs en insikt om ungdomars livsvillkor. 
Likaså krävs det att det finns en uttalad vilja att satsa extra resurser på bl.a. 
marknadsföring samt verksamhet riktad till ungdomsgruppen. 
  
Vår undersökning har visat att de önskemål som ungdomarna hade vid undersökningen 
som gjordes på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg för drygt 15 år sedan (Hardeborn 
& Sjöberg, 1988), har de än idag. Detta kan tolkas som om biblioteken inte har lyckats 
nå fram till ungdomarna, trots att denna grupp ofta är prioriterad. Anledningen till detta 
tror vi går att härleda från problematiken vi just diskuterade ovan, att det beror på 
bristande kunskaper om ungdomar och knappa resurser. Ungdomar är svåra att nå ut till, 
vilket gör att det är lättare att prioritera andra användargrupper på biblioteket. 
 
Huvudsakligen var vi i vår enkät intresserade av hur ungdomar använder 
stadsbiblioteket, men vi frågade även om de besökte några andra bibliotek i kommunen. 
De flesta ungdomarna i undersökningen, d.vs. 67 % sade sig inte besöka något annat 
bibliotek. Övriga ungdomar besökte förutom stadsbiblioteket skolbiblioteket och/eller 
någon biblioteksfilial. Det kan tyckas lite märkligt att så många som två tredjedelar av 
ungdomarna i undersökningen inte besökte skolbiblioteket. Här är det intressant att 
fundera över orsaken till detta. Möjligen är skolbiblioteket kanske är så pass dåligt 
utrustat att ungdomarna inte ser något värde i att besöka detta. För oss framstår dock 
den mest troliga orsaken att ungdomarna inte ser skolbiblioteket som ett bibliotek, utan 
ser det som en del av skolan, kanske mer som ett uppehållsrum än ett bibliotek. Vi har 
svårt att tro att så många som två tredjedelar av ungdomarna inte besöker 
skolbiblioteket överhuvudtaget. Att de däremot inte besöker något filialbibliotek 
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förefaller troligt, då vi medvetet valt skolor som geografiskt ligger nära 
stadsbiblioteken. Därmed blir stadsbiblioteket det närmaste biblioteket för ungdomarna 
i den mån de bor i närheten av skolan, som så fallet ofta är. Dock är dålig ekonomi ett 
problem för de flesta skolor i Sverige idag, och likaså att skolbiblioteket har lite 
resurser. Att ungdomarna tycker de har för lite att erbjuda skulle därmed heller inte vara 
konstigt. Detta är tyvärr inget vi frågade ungdomarna om, då vi huvudsakligen 
koncentrerat oss på stadsbibliotekets utbud för ungdomar, men det är en intressant 
frågeställning som det skulle vara värdefullt att studera närmare. 
 
För att ta reda på vad ungdomarna i vår undersökning hade för syfte med sina biblio-
teksbesök fick de svara utifrån ett antal givna svar, men de hade även möjlighet att svara 
med egna ord vid ett svarsalternativ. Den vanligast förekommande aktiviteten bland 
ungdomarna på biblioteket var för oss inte helt oväntat datoranvändning, något som vi 
själva märkt på våra respektive arbetsplatser, att det är just datorerna som lockar till sig 
ungdomar. Glädjande nog för en bibliotekarie som av tradition sätter boken främst, kan 
vi konstatera att lån av böcker var den näst populäraste aktiviteten. Två tredjedelar av 
ungdomarna angav att de använde datorerna, och över hälften angav att de lånade 
böcker på biblioteket. På tredje plats kom läsning av tidningar, men detta har endast 15 
% svarat. Trots att det kanske finns en bild av att ungdomar ”bara” använder biblioteket 
som uppehållsrum, så dominerar det som kan ses som de traditionella 
”biblioteksaktiviteterna”, datoranvändning samt boklån, även bland ungdomarna i vår 
undersökning. Förutom ett antal givna alternativ i enkäten fanns ett öppet svar där 
ungdomarna kunde kryssa i ”annat”. Vår sammanställning visade att dessa andra 
aktiviteter som ungdomarna ägnade sig åt på biblioteket var ”sover” eller ”sitter i 
soffan”, dvs. biblioteket används som uppehållsrum. Användningen av biblioteket som 
social mötesplats har inte bekräftats av våra enkäter, tvärtom är det en relativt liten 
andel som använder biblioteket som ”uppehållsrum”. Ungdomar i Stad A respektive 
Stad B använder gärna datorerna när de är på biblioteket. Hur de använder dem, vet vi 
inte, men vår erfarenhet säger oss att det chattas en hel del. Därför kan vi förmoda att 
biblioteket är en plats för virtuella möten. Rafste (2001) som tittat på 
gymnasieungdomars användning av sitt skolbibliotek kom fram till att skolbiblioteket i 
stor utsträckning användes som social mötesplats, inkluderat just virtuella möten. Vi 
fann ingen större skillnad mellan tjejer och killar när det gäller hur de använder 
biblioteket, vilket var förvånande. Att just datorer och böcker är populärast menar vi är 
föga oväntat då biblioteken ofta väljer att satsa sina resurser på just dessa, även om 
andra media såsom film och musik fått större utrymme på många bibliotek under senare 
år. Att ungdomarnas datoranvändning generellt ofta är en social aktivitet, snarare än ett 
verktyg för informationssökning, är en slutsats vi grundar på utifrån vår egen 
yrkeserfarenhet.  
 
Detta kan jämföras med ungdomarna i Rafstes (2001) studie. De använder inte 
skolbiblioteket främst som ett lärocenter, tvärtom utgör den en relativt begränsad del av 
användningen. I stället är det eleverna som regelbundet besöker skolbiblioteket som 
sätter dagordningen för vilka aktiviteter som ska försiggå där. Skolbiblioteken i Rafstes 
undersökning har fått en viktig roll som social mötesplats, inte minst som en virtuell 
sådan. Ytterligare en slutsats som Rafste drar är att skolbiblioteket blir ett ställe dit man 
går för att tillhöra en gemenskap och träffa andra kompisar, utanför klassen. Många 
gånger blir skolbiblioteket också ett väntrum där man vistas i väntan på att lektionen ska 
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börja, bussen hem ska gå o.s.v. Just denna väntan är ett centralt livsvillkor för barn idag, 
menar Ziehe.  Att vara barn innebär till stor del att behöva vänta och barnets subjektiva 
tidsuppfattning skiljer sig åt från den objektiva. I ett barns medvetande kan några dagar 
te sig som år. Samtidigt har den objektiva barndomen förkortas och barn blir ungdom 
tidigare idag. Bibliotekspersonalen har oftast en bild av vad biblioteket är, vilken 
egentligen inte kolliderar med ungdomarna i vår undersökning som anser böcker och 
datorer vara det primära på biblioteket. Istället verkar det som att kollisionen blir genom 
hur biblioteket används. Vi menar att biblioteket i högsta grad är ett offentligt rum som 
ungdomar vistas i. Liksom Lieberg (1993) vill vi också se att biblioteket som offentligt 
rum, fyller en viktig funktion för möten och kommunikation, som är betydelsefulla för 
ungdomars vuxenblivande. Tidigare användes inte biblioteket på det här sättet, men som 
Ziehe uttrycker det så är inte konflikten som uppstår mellan ungdomar och vuxna 
ohistorisk och oföränderlig över tid utan knuten till en bestämd historisk och kulturell 
text. Att förstå de sociokulturella ramarna som förändras mycket snabbt idag jämfört 
med tidigare är viktigt om man vill förstå ungdomar. 
  
Vi var även intresserade av att få reda på vilka skäl ungdomarna hade för att inte besöka 
biblioteket. Tyvärr fick vi i vår undersökning inte så många svar på detta, och de svar vi 
fick var inte särskilt utförliga. De ungdomar som svarade skrev att de inte besökte 
biblioteket för att de inte orkade, uppfattade biblioteket som ointressant eller inte läste 
böcker. En trolig orsak kan vara att de ungdomar som sällan eller aldrig besöker 
biblioteket inte är särskilt intresserade av att besvara enkäten utförligt.  
 
Användningen av biblioteket som social mötesplats har inte bekräftats av våra enkäter, 
tvärtom är det en relativt liten andel som använder biblioteket som ”uppehållsrum”. 
Ungdomar i stad A respektive stad B använder gärna datorerna när de är på biblioteket. 
Hur de använder dem, vet vi inte, men vår erfarenhet säger oss att det chattas en hel del. 
Därför kan vi påstå att biblioteket är en plats för virtuella möten. Rafste (2001) som 
tittat på gymnasieungdomars användning av sitt skolbibliotek kom fram till att 
skolbiblioteket i stor utsträckning användes som social mötesplats, inkluderat just 
virtuella möten.  
 

7.2 Hur borde biblioteket se ut och fungera enligt ungdomarna 
Ungdomarna i undersökningen har besvarat frågor om hur de tycker att biblioteket 
borde se ut och fungera, vilket är uppsatsens andra frågeställning. 62 % av ungdomarna 
har svarat att de tycker bibliotek är viktiga, 31 % har angett svaret vet inte. De 
återstående 7 % har svarat att de inte tycker att de är viktiga. Det är också värt att 
fundera på om svaret ”Vet inte” är ett positivt eller negativt svar. Vi menar att det kan 
vara de ungdomar som inte är frekventa besökare som väljer att inte ta ställning. Något 
som ligger nära till hands att tro, är man inte ofta på biblioteket betyder det att 
biblioteket inte spelar någon avgörande roll i ens liv, och därmed tar man inte ställning 
till om bibliotek är viktiga eller inte. Svarar man att bibliotek inte är viktiga kan det 
också bottna i tidigare dåliga erfarenheter av biblioteket eller att man känner att biblio-
teket inte erbjuder något av intresse. 
 
Över hälften av ungdomarna som vi tillfrågade hade ingen uppfattning om huruvida det 
var en positiv eller en negativ upplevelse att besöka biblioteket. 43 % tyckte att det var 
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positivt medan endast 4 % tyckte att biblioteksbesök var en negativ upplevelse. Frågan 
är hur svaren hade sett ut om inte det neutrala svaret ”ingen uppfattning” inte funnits 
som alternativ, ett varken eller svar är alltid en enkel väg för att undvika att ta ställning. 
Eller så är det helt enkelt så att det för många ungdomar varken är positivt eller negativt 
att besöka biblioteket, det är något de gör när de har något ärende där utan att reflektera 
över huruvida det är positivt eller negativt. Något som för oss känns som en rimlig 
förklaring. Å andra sidan är det ett gott betyg till biblioteken att trots allt så få upplevde 
det negativt att besöka biblioteket.  
 
Många ungdomar känner sig ovälkomna och oönskade på biblioteket. Samtidigt visar 
vår enkätundersökning och tidigare studier att, trots detta, de flesta ungdomar anser att 
bibliotek är viktiga. Att ungdomar inte känner sig respekterade och förstådda är 
säkerligen inget specifikt kopplat till bibliotek. Snarare handlar det nog om en 
distansering från vuxenvärldens sida överhuvudtaget. Bibliotekets interiör och 
mediebestånd signalerar också att biblioteket inte är till för ungdomarna själva.  
 
Att just mediebeståndet på biblioteket inte upplevs som anpassat till ungdomars behov 
och önskemål nämns i flera av de undersökningar som vi har tagit del av (Hardeborn & 
Sjöberg, Hollstöm Flis och Åberg). Av våra enkätsvar märks ett tydligt missnöje med 
hur mediebeståndet ser ut: endast 54 % upplever att det är anpassat till ungdomar. Här 
finner vi alltså en stor diskrepans mellan vad ungdomar efterfrågar och vad biblioteket 
erbjuder. Däremot är det inte så många som kan definiera vad de önskar att biblioteket 
gjorde för ungdomar. Majoriteten har inte gett något konkret förslag. Bland de som 
svarat så är fler cd-skivor, filmer och datorer de vanligaste svaren. Orsakerna till detta 
förhållande kan vara flera. Okunskap från de inköpsansvariga är en rimlig förklaring. 
Det finns trots allt ett generationsglapp, i alla fall om man ser till den statistik som vi 
har haft tillgänglig. Drygt hälften (ca 52 %) av de yrkesverksamma bibliotekarierna som 
är anslutna till DIK-förbundet är födda mellan 1938 och1960. Kanske saknar man en 
dialog med ungdomarna själva. 
 
Barn och ungdomar är ofta en prioriterad grupp i bibliotekens målbeskrivning, men i 
verkligheten verkar den huvudskaliga satsningen hamna på barnen, och inte på 
ungdomarna. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i, men troligtvis är barn helt 
enkelt en lättare och mer homogen grupp att hantera. Ofta så är kontakten mellan folk-
bibliotek och skolan oftast mer etablerad i låg- och mellanstadiet. Man anordnar kanske 
bokprat och bibliotekskunskap för dessa åldrar, medan högstadiet kanske mer får förlita 
sig på sitt skolbibliotek, i den mån det finns ett. Kanhända finns det också ett visst mått 
av ointresse tyvärr. Dahlkvists undersökning (2003) torde trots sitt knappa underlag 
vara ganska signifikant. Hon menar att i grund och botten har bibliotekarierna i hennes 
studie en positiv attityd till ungdomar och att arbeta med dem. De anser själva att det 
har en relativt god kännedom om ungdomskultur. Samtidigt hade vissa bibliotek i 
Dahlkvists undersökning tagit bort en del datorer för att få en lugnare miljö. Vi ställer 
oss mycket tveksamma till denna lösning om man samtidigt hävdar att man vill 
tillgodose ungdomars behov. Det måste finnas andra sätt att lösa ”stök och bråk” vid 
datorerna på. Att använda en kollektiv bestraffning som drabbar alla ungdomar, inte 
enbart de stökiga, anser vi vara fel. Fokusgrupper kunde här vara ett sätt att arbeta för 
att nå förståelse och respekt från båda håll. Vi tror att biblioteket har lättare att definiera 
barns behov än ungdomars. Barn är också ofta en mer tacksam grupp att arbeta med.  
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Mondowney (2001) påpekar att ungdomsarbete ofta kan kännas ensamt och otacksamt 
och ge få kortsiktiga belöningar. Många gånger kanske man känner sig otillräcklig. Då 
är det viktigt att se den insats man gör för en individ i taget. En annan viktig synpunkt 
som Mondowney nämner är att arbete med ungdomar ofta kräver stöd från andra 
instanser. Här ser vi en koppling till tvärvetenskaplighet som vi också har velat belysa 
genom vårt arbete. Mondowney menar också att personalen på biblioteket måste öppna 
upp för en dialog med ungdomarna. Vi vill instämma i detta. Genom samtal kan biblio-
tekspersonalen ta reda på vad ungdomar vill och se möjligheter i stället för problem. 
Detta möte blir också en chans för ungdomar att möta vuxna utanför skolan och för 
personalen kan det bli ett tillfälle att ge ungdomar en positiv bild av vuxna. Att skapa 
förståelse för de regler som gäller på biblioteket, men också vad biblioteket kan erbjuda 
för tjänster. 
 
Nästan alla ungdomar i vår undersökning, 87 %, har svarat att de brukar hitta det de 
söker efter på biblioteket, i alla fall oftast. Kanske detta beror på att det är inrett 
uppbyggt utifrån ett användarperspektiv eller kanske handlar det om att de flesta trots 
allt kommer för datorernas skull, och dessa hittar de lätt. Är de mest ute efter att låna 
skönlitteratur hittar de förmodligen bra på den avdelningen, eftersom den känns bekant. 
Det var inte många, bara en tredjedel, som brukar be personalen om hjälp. En orsak kan 
vara att de hittar bra själva eller så beror det på att de inte känner sig väl bemötta av 
personalen, och därför låter bli att be om hjälp. Bland de ungdomar som hade 
synpunkter på hur lokalerna ser ut så är det bland annat några som svarar att de vill att 
de ska vara ”organiserade så att det blir lätt att hitta”. Hälften av ungdomarna säger sig 
dock bli trevligt bemötta av personalen, 13 % tycker att de blir otrevligt bemötta, medan 
resterande inte har någon uppfattning. Detta borde innebära att skälet till att de inte ber 
om hjälp inte enbart har med personalens inställning till ungdomar att göra. 
Ungdomarna verkar nöjda med den hjälp de får på biblioteket, eftersom 92 % anser att 
de får den hjälp de har behov av. Av detta kan man dra slutsatsen att de själva hittar det 
de söker efter, och att de därför inte har behov av hjälp. Bland högstadie- och 
gymnasieungdomarna i Hollström Flis (2001) undersökning var de flesta nöjda med det 
bemötande de får av personalen på biblioteket. Ungdomarna säger sig vara positiva till 
att delta i referensgrupper och påverka biblioteksverksamheten. Miljön uppfa ttas som 
stel och tråkig. De skulle gärna vilja att det fanns en särskild ungdomsbibliotekarie på 
biblioteket. 
 
Det som ungdomarna i vår undersökning ansåg vara viktigast på biblioteket var böcker 
och datorer. Hela 80 % respektive knappt 80 % hade valt dessa alternativ. Här ser vi 
tydligt parallellen till de vanligaste förekommande aktiviteterna på biblioteket, som var 
datoranvändning och boklån, alltså även här de traditionella ”biblioteksaktiviteterna”. 
Vi tror att det kan vara så att ungdomarna svarar det som de tror att vi vill att de ska 
svara, alltså omgivningens förväntade svar av vad man bör tycka är viktigt på 
biblioteket. Det tredje viktigaste var enligt ungdomarna tystnad, det hade knappt en 
tredjedel svarat. Detta sammanföll inte med den tredje vanligaste aktiviteten som var 
läsa tidningar. Tidningar var det som var minst viktigt för ungdomarna av de 
svarsalternativ som fanns att välja på. Endast 20 % ansåg att personalen var viktig, men 
vi har tidigare konstaterat att de flesta ungdomarna inte brukade be personalen om hjälp, 
något som kanske kan göra att de inte anser personal vara särdeles viktigt på biblioteket. 
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Betydligt fler flickor än pojkar tyckte att böckerna var viktiga, medan det omvända 
gällde för film, d.v.s. där tyckte pojkarna att film var viktigare än flickorna.  
 
En fråga handlade om ungdomarnas åsikt om bibliotekets lokaler. De kunde ange flera 
svar av de 17 olika alternativ vi hade angett. Det är viktigt att notera att av dessa 
alternativ var nio positiva omdömen, sex var negativa och ett alternativ var neutralt. Det 
hade så här i efterhand varit mer rättvisande om det fanns lika många negativa som 
positiva omdömen. Då hade kanske svaren sett annorlunda ut. Av de tre mest 
förekommande svaren var alla positiva, dessa var funktionella, bekväma samt ljusa. De 
vanligaste förekommande negativa omdömena var att lokalerna var stela och tråkiga. 
Ungdomarna i Hardeborns och Sjöbergs (1988) undersökning menade att bibliotekets 
lokaler var stela och tråkiga, och att de inte kände sig hemma vare sig på barnavdel-
ningen eller vuxenavdelningen. De efterlyste en ungdomsavdelning. Även ungdomarna 
i Åbergs (2000) undersökning uppfattade miljön på biblioteket som stel och tråkig. 
 
De flesta av ungdomarna som deltagit i enkätundersökningen, 80 %, var nö jda med 
bibliotekets öppettider. Intressant i sammanhanget kan vara att stad B:s stadsbibliotek 
vid tiden för undersökningen hade öppet veckans alla dagar, sammanlagt 69 tim/vecka, 
något som torde göra de flesta människor nöjda. Stad A:s stadsbibliotek hade öppet 49 
tim/vecka, fördelat på måndag – lördag. Drygt hälften tyckte att bibliotekets 
mediebestånd var anpassat för ungdomar, medan 18 % tyckte att det var dåligt. Här 
finns något som biblioteken kan fundera över, att anpassa mediebeståndet utifrån 
ungdomarnas behov 34 % av ungdomarna tyckte att det saknade något på biblioteket. 
Framför allt saknades det enligt ungdomarna soffor, fler sittplatser och fler datorer. 
Enstaka ungdomar nämnde någon/några böcker de saknade. I Åbergs (2000) 
undersökning framkom det att ungdomarna vill ha fler datorer, mysigare inredning och 
mer färg i biblioteket. 
 
På frågan om biblioteket ordnade något särskilt för ungdomar, var det bara en av 
ungdomarna från stad B som svarade att man kunde få läxhjälp på biblioteket. Bland 
ungdomarna i stad A svarade flera att biblioteket ordnade olika slags verksamhet för 
dem. Orsaken till detta är förmodligen att biblioteket i stad A dels ordnar fler aktiviteter 
för ungdomar, dels når ut med information om att den finns. (Vid ett informellt samtal 
med en barnbibliotekarie i stad B nämnde hon att de var dåliga på just ungdomar och 
aktiviteter för dem). För att få uppslutning kring aktiviteterna krävs det förstås också att 
dessa väl svarar mot ungdomars intressen och behov. Alla aktiviteter kräver inte en 
enorm budget utan det finns flera alternativ som inte kostar så mycket att genomföra. 
Det är främst engagemang och tid man måste vilja satsa, inte pengar, anser vi. 
  
Endast 5 % av ungdomarna i vår undersökning tyckte att de kunde påverka biblioteket. 
Men det visade sig också att bara 10 % skulle vilja kunna påverka biblioteket, och 19 % 
svarade att de skulle besöka biblioteket oftare om de hade möjlighet att påverka. En 
nackdel med dessa tre frågor var att svarsalternativet ”vet inte” fanns. De flesta hade 
just svarat detta på frågorna. Dock var det 42 % som sade sig inte vilja kunna påverka 
biblioteket. Denna ovilja till engagemang och oviljan att ta ställning kan bottna i rent 
ointresse för biblioteket. En annan möjlig orsak är att  ungdomarna är nöjda med hur det 
ser ut idag. En trolig orsak menar vi är att de tror att de inte har någon möjlighet att 
påverka något på biblioteket. Frågan är också hur pass intresserade biblioteken är av att 
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få ungdomarnas synpunkter. Utifrån vår egen erfarenhet tycker vi det är värdefullt att få 
synpunkter och förslag från bibliotekets besökare. Så det handlar kanske mest om att 
ungdomarna behöver få reda på att det kan ha åsikter, och i nästa steg för biblioteken att 
försöka ta vara på dessa synpunkter. Hollström Flis (2001) har i sin uppsats tagit upp 
frågan om ungdomars medbestämmande på biblioteket, genom arbete med 
referensgrupper. De ungdomar hon intervjuade var positivt inställda till att deltaga i 
referensgrupper för att genom dessa kunna påverka biblioteket på olika sätt. Vi tror 
också att ungdomar har åsikter om biblioteket och skulle vilja kunna vara med och 
bestämma. Ett problem torde vara att ungdomarna inte vet hur de ska gå till väga och 
kanske heller inte får chansen att lämna sina synpunkter. Vi är övertygade om att 
ungdomarna skulle ha många bra synpunkter att dela med sig, med det gäller att hitta ett 
bra forum för detta, vilket kräver personal som är engagerade i frågan och som är 
beredd att satsa tid på detta. 
 

7.3 Vilka skäl kan det finnas till ungdomarnas uppfattning om 
bibliotek 
Ungdomarna i undersökningen har åsikter om biblioteket som vi redovisat ovan, men vi 
vill också försöka ta reda på vilka de bakomliggande skäl är, som gör att ungdomarna 
har den uppfattning de har. Attityd är ett centralt begrepp i vår uppsats. Vi har 
koncentrerat oss på den funktion som kallas nyttofunktionen. Denna innebär i korthet att 
det man har en positiv attityd till dras man mot och det man har en negativ attityd till 
söker man undvika. Att skapa en positiv attityd till bibliotek är en viktig uppgift för alla 
som arbetar med biblioteksverksamhet. Att det innebär en särskild utmaning att påverka 
ungdomar och att ge dem en positiv attityd till bibliotek har vi blivit varse genom våra 
egna erfarenheter. Denna uppfattning har stärkts ytterligare när vi sökt material och tagit 
del av tidigare arbeten om ungdomar och bibliotek. Även värdefunk tionen är viktig att 
beakta. Bibliotek utgör en relativt liten del av den totala statliga kulturbudgeten. 
Överhuvudtaget talas det väldigt lite om visioner för bibliotek i den kulturdebatt som 
förs. Att biblioteket skapar ett värde för ungdomar är oerhört betydelsefullt inför 
framtiden. Bibliotekets roll i samhället måste ständigt befästas och inget vi kan ta för 
givet. Biblioteket värnar också om de demokratiska idealen och inte heller dessa står 
oemotsagda då värderingar förändras över tid. Biblioteket måste kunna attrahera 
ungdomar och därmed erbjuda ett alternativ till andra fritidsaktiviteter. Biblioteket 
konkurrerar också om ungdomars uppmärksamhet med andra fritidsintressen och måste 
marknadsföra sig mer mot ungdomar för att få en plats bland dessa. Samtidigt har vi 
noterat att kunskapen om ungdomskultur bland bibliotekspersonalen är bristfällig. 
Personalen hänger inte med i de snabba växlingarna och detta visas i mediebeståndet, 
som inte alls verkar uppfylla ungdomars önskemål och behov. Biblioteket blir alltför 
statiskt och fastnar i traditionen. Detta sker trots att ungdomskulturen i dagens samhälle 
tenderar att gå allt längre ner i åldrarna. Barn vill gärna framställa sig själva som mogna 
tonåringar. En motsatt trend finns också, nämligen att vuxenvärldens sneglar på 
ungdomskulturen och ikläder sig dess attribut. Detta, hävdar Ziehe, skulle snarare stå 
för en avundsamhet mot de möjligheter som dagens vuxna nekades när de var 
ungdomar, än ett genuint intresse för ungdomskulturen som sådan. Ungdomar behöver 
motstånd för att hitta sig själv och utveckla sin personlighet. Biblioteket blir ett 
offentligt rum där de kan pröva och ompröva sin identitet. Att det uppstår konflikter 
mellan bibliotekspersonal och ungdomar är lätt att förstå och vi menar att det saknas en 
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ömsesidig respekt och förståelse mellan dessa båda. Alla måste ges utrymme och plats 
på biblioteket och ungdomar måste naturligtvis också visa hänsyn. Vår uppfattning är 
dock att detta blir lättare att uppnå om man involverar ungdomar i verksamheten och 
gör dem delaktiga.  
 
Vi har i vårt arbete inte tagit upp bibliotekets roll för läs- och språkutvecklingen, men 
dess betydelse bör varken förringas eller glömmas bort. Att äga ett språk kan ses som en 
förutsättning för att bli en fullvärdig medborgare i ett samhälle. Ungdomar växer upp 
och vill vi att de ska använda biblioteket som vuxna måste vi börja locka hit dem redan 
nu och, inte minst, att få dem att stanna kvar. Flera forskare menar att det är under 
ungdomstiden som många av våra grundläggande värderingar formas. Att då ”tappa 
mark” kan rimligtvis innebära att det blir svårt att överbrygga ett avstånd som redan 
byggts upp. Det handlar dock inte om att vi vuxna ska lära ungdomarna att använda 
biblioteket på ”rätt” sätt, d v s som vi själva gör. Vi tror på ett givande och tagande, en 
ömsesidighet präglad av förståelse och respekt. 
 
Samtiden speglas i ungdomar och ungdomskulturen. Genom att studera dessa kan vi 
fånga upp förändringar och utvecklingstendenser i samhället. Vi har i vårt arbete riktat 
våra blickar mot andra forskningsfält eftersom vi anser att ett tvärvetenskapligt 
perspektiv är en nödvändighet när man studerar ungdomar och ungdomskulturen. Vi 
insåg också ganska snart att vårt eget område, biblioteks- och informationsvetenskap, 
inte kunde tillhandhålla de begrepp och verktyg som vi behövde för att kunna besvara 
de frågeställningar vi ställt i vår uppsats. 
 
Den kulturella friställningen (Ziehe 1989) vi kan se idag innebär att identiteter baserade 
på de traditionella mönstren av klass, etnicitet och kön inte är lika givna i dagens 
samhälle. Det enorma och ständigt närvarande flöde av bilder och information som vi 
omges med tillhandahåller andra möjligheter till identitetsskapande. Begreppet 
”kulturell friställning” innebär inte att ungdomar är passiva mottagare till det mediala 
flödet, tvärtom är de aktiva och selektiva. Ungdomar ges således fler möjligheter och 
har fler alternativ att välja bland när de ska skapa sig själva och sin egen person än 
någonsin tidigare. De är mindre bundna till traditioner och kan ständigt byta identiteter. 
Vem du är, är inte längre en gång givet utan kan varieras i oändlighet. Detta medger en 
större frihet, men ställer samtidigt stora krav på individen att utifrån alla dessa 
möjligheter lyckas i identitetsskapandet. Det finns inte längre samma möjlighet att i ett 
misslyckande flytta skulden till någon annan eller något annat.  
 
Willis’ (1990) begrepp ”symboliskt arbete” innebär att ungdomar kreativt och kritiskt 
formar sig själva genom uttryck och symboler som signalerar vilka de är, både utåt mot 
omgivningen, men även mot sig själva. Detta är något som är nödvändigt att göra 
dagligen för att säkra den mänskliga existensen. Enligt Willis’ resonemang finns det en 
elitistisk syn på kreativitet och skapande vid de etablerade kulturinstitutionerna, t ex 
konstmuseerna. Då även biblioteket är en sådan etablerad kulturinstitution anser vi att 
Willis’ tankar går att applicera på biblioteket. Även på biblioteket har personalen 
tolkningsföreträde över vad som ska köpas in. Bibliotekets bestånd speglar inte det 
behov och de önskemål som ungdomar har. I vår enkätundersökning framkommer att de 
saknar litteratur och andra medier som vänder sig till ungdomar. Ungdomarnas tämligen 
utbredda missnöje över mediebeståndet på biblioteket som vår enkätundersökning visar, 
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talar för att man inte har lyckats lyfta fram ungdomskulturen på biblioteket. Detta har 
säkert flera orsaker. En rimlig förklaring är det faktum att det inte finns en homogen 
ungdomskultur. Ungdomskultur består tvärtom av flera olika subkulturer, vilket 
komplicerar. Det krävs både tid och intresse att sätta sig in i de olika subkulturerna, som 
dessutom ofta bygger på ett symbolspråk som för den oinvigde ter sig obegripligt. 
 
Ungdomar har idag ett tämligen ambivalent förhållningssätt till vuxenvärlden enligt 
Ziehe. Å ena sidan har de redan som barn blivit inbegripna och många gånger 
påtvingade vuxenvärlden, vilket skiljer sig mot tidigare generationer. Ungdomar äger 
också en annan brådmogenhet idag, t ex infaller puberteten tidigare än förr. Å andra 
sidan innebär ungdomskultur per se en motkultur mot det som de vuxna står för och 
representerar. 
 
Det är mycket beklämmande att läsa att när frågan om hur ungdomar anser att de blir 
bemötta på biblioteket ställs i undersökningar, finns det alltid några som svarar att de 
känner sig ovälkomna och illa bemötta av bibliotekspersonalen. Vi tror att bristande 
kommunikation kan vara en bidragande orsak. Att personalen saknar insikt om hur 
ungdomars livsvillkor ser ut idag och att man inte kan mötas. Vi efterlyser större mått 
av tvärvetenskaplighet i utbildningen, att det i utbildningen ges mer utrymme till dessa 
frågor. Som nyutexaminerad bibliotekarie kan det bli en närmast chockartad upplevelse 
hur många konflikter det kan uppstå varje dag på ett bibliotek, kanske främst mellan 
personalen och ungdomar. 
 
Det finns ett generationsglapp mellan bibliotekspersonalen och ungdomar. Statistik från 
Fackförbundet för anställda inom dokumentation, information och kultur (DIK) visar att 
majoriteten av de DIK-anslutna bibliotekarierna, 52 %, är födda mellan åren 1938 och 
1960. (Larsson 2005) Vi antar att dessa siffror inte skiljer sig nämnvärt när det gäller 
biblioteksassistenterna. Något som kan ha betydelse för bibliotekets misslyckande att 
skapa rum för ungdomar och ungdomskulturen.  
 
Ungdomar i grupp hörs och syns ofta när de besöker biblioteket, de ”tar plats” 
Biblioteket fungerar många gånger som en mötesplats, även om vår enkätundersökning 
inte kunde bekräfta detta, och ett offentligt rum att vistas i. Ungdomar vill ofta slippa de 
vuxnas insyn och kontroll, de vill sköta sig själva. Samtidigt behöver de också möta 
vuxenvärlden och pröva sina symboler och uttryck mot de vuxna. Detta är en del i 
processen att bli vuxen. Som sådan mötesplats har biblioteket en viktig funktion att fylla 
för ungdomars vuxenblivande. Ungdomar behöver ett forum för att kunna skapa, ifråga-
sätta och omforma intryck från omvärlden, framförallt från media.  Detta behov krockar 
naturligtvis inte sällan med bibliotekspersonalens och övriga besökares bild av hur ett 
bibliotek borde användas och fungera. Få torde väl egentligen vilja ha tillbaka det tysta 
biblioteket, men det finns givetvis nyansskillnader. Biblioteket ska vara en plats för alla. 
Ambitionen och intentionen att locka till sig ungdomar får naturligtvis inte ske på någon 
annans användargrupps bekostnad. De som arbetar på bibliotek måste fö rsöka finna en 
balans mellan de olika grupperna besökare på bibliotek. Ofta handlar det säkert om en 
osäkerhet från personalens sida om hur man ska bemöta ungdomar och det kanske finns 
en rädsla för ungdomars frispråkighet. 
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Inredningen på biblioteket verkar lämna mycket att önska, enligt vår enkätundersökning 
och de som har gjorts tidigare. Ungdomar efterfrågar en ”mjukare” miljö med fler soffor 
och växter, mer färg och ljus. Den typiska institutionsmiljön verkar leva kvar. I början 
av 1990-talet genomgick biblioteket en stor förändring i och med datoriseringen. 
Biblioteket fick ett annorlunda innehåll och förändrades till ett informationscenter. Det 
estetiska har inte förändrats i samma takt. Varför är det så? Vi har inga svar, men det 
kan vara intressant att fundera över.    
 
En lösning på dessa problem kan vara att tillsätta fokusgrupper bestående av ungdomar. 
På så sätt skulle man kunna tillvara ta ungdomars erfarenheter och kunskap och 
samtidigt skapa förutsättningar för att överbrygga den klyfta som faktiskt många gånger 
finns mellan ungdomar och bibliotekspersonal. Genom fokusgrupper kan de mötas. 
Fokusgrupper skulle också kunna skänka ungdomar en känsla av att vara delaktiga. 
Anser man sig vara delaktig och kunna påverka tar man ofta ansvar. På så sätt kunde 
man kanske också minska skadegörelse och sabotage. Framförallt, man skulle kunna 
skapa ett intresse för biblioteket. 
 

7.4 Sammanfattande slutsatser och diskussion 
Uppsatsens syfte är att studera ungdomars attityder till bibliotek. Till att börja med kan 
vi konstatera att det är ganska stor andel ungdomar som sällan eller aldrig besöker 
stadsbiblioteket i den stad de bor. 39 % av ungdomarna i undersökningen tillhör denna 
grupp. Detta tror vi beror på flera faktorer. Ungdomar är en grupp som är svårlockad till 
biblioteken. Personalen saknar kunskaper om ungdomar och ungdomskultur, vilket ofta 
leder till konflikter mellan ungdomarna och personalen, och även till andra biblioteks-
besökare. Ungdomar syns, hörs och tar plats. Likaså menar vi att bibliotekens brist på 
resurser gör att ungdomar inte prioriteras. Dock vill vi framhålla att den största delen av 
ungdomarna (61 %) trots allt besöker biblioteket, vilket innebär att biblioteken ändå 
lyckats med att nå ut till en större andel av ungdomarna.  
 
Metoden vi använt är enkät, som besvarades av 81 ungdomar i två svenska städer, stad 
A respektive stad B. Vi utgick från frågeställningarna när vi formulerade frågorna i 
enkäten. Enkätens frågor skulle bevara våra frågeställningar, för att syftet med vår 
uppsats skulle uppnås. Vi valde att dela ut enkäten i två städer för att få en geografisk 
spridning. Städerna skiljer sig åt på många sätt, särskilt vad gäller storlek och 
befolkningsmängd. Stad A är en småstad, medan stad B är en av landets största. Trots 
denna uppenbara skillnad mellan städerna, fann vi vid resultatsammanställningen att 
ungdomarna i de olika städerna besvarat frågorna likartat. Enkäten som metod har 
givetvis sina brister precis som den har sina fördelar. Vi är väl medvetna om att antalet 
besvarade enkäter – 81 st – inte medger några mera omfattande generaliseringar. Dock 
anser vi det rimligt att anta att enkätsvaren ger en bild av ungdomars tankar om 
bibliotek. En viktig aspekt att beakta är huruvida ungdomarna i enkäten verkligen svarat 
vad de tycker, eller bara kryssat för slumpartat eller kanske svarat precis som kompisen 
bredvid gjort. Vi har dock behandlat svaren som de är, och dragit slutsatser med 
utgångspunkt av resultatet. Vi menar trots allt att de är rimligt att anta att de flesta väljer 
att svara någorlunda sanningsenligt. Andra, kontextuella faktorer som kan ha påverkat 
ungdomarnas enkätsvar, har vi inte tagit hänsyn till när vi har tolkat materialet. 
Förekomsten av andra offentliga mötesplatser för ungdomar i de utvalda städerna spelar 
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sannolikt en roll för hur ungdomar använder biblioteken, liksom möjligheter till andra 
kultur- och fritidsaktiviteter. Likaså har vi inte heller redogjort för hur stadsbiblioteken i 
de två städerna ser ut beträffande ungdomsverksamhet, mediebestånd eller interiör. 
Valet att inte redogöra för detta i vår uppsats beror främst på utrymmesskäl.  
 
De vanligast förekommande aktiviteterna bland ungdomarna på biblioteket var 
datoranvändning och boklån. Biblioteket verkade inte fungera som en social mötesplats 
för ungdomar, åtminstone inte för ”verkliga” möten mellan ungdomar. Däremot säger 
oss vår erfarenhet att det sker mycket ”virtuella” möten, t.ex. via datorernas 
chattprogram. Ungdomarna umgås framför datorn. Det som de tycker är viktigast på 
biblioteket är just datorer och böcker. Det ungdomarna saknar på biblioteket handlar 
mycket om miljön, det ska vara fler soffor, mysigare. Annars fick lokalerna blandade 
omdömen, både positiva och negativa. Ungdomar efterlyser särskilda ungdomsrum, 
mysigare miljö, fler datorer, bättre anpassat mediebestånd och fler soffor. Det visar både 
vår undersökning och tidigare undersökningar. 
 
62 % av ungdomarna i undersökningen tycker att bibliotek är viktiga, 31 % har svarat 
neutralt medan endast ett fåtal menar att bibliotek inte är viktiga. De flesta ungdomar 
känner då rimligen väl till biblioteken och vad det kan erbjuda människor, även om de 
personligen inte är frekventa besökare. De kanske besökte biblioteket oftare när de var 
yngre, och även ser att biblioteket har en funktion i samhället.  
 
Tidigare undersökningar visar att ungdomar inte känner sig välkomna på biblioteket,  
46 % av ungdomarna i vår undersökning menar att de inte är nöjda med utbudet på 
biblioteket. Dock specificerar de oftast inte vad de saknar. Detta menar vi grundar sig 
troligtvis på okunskap hos inköpsansvariga om vad ungdomar efterfrågar.  Biblioteken 
borde eftersträva att samråda med ungdomarna vid planering av medieinköpen. Sen är 
det nog också tyvärr ibland så, tror vi, att den s.k. populärkulturen, som tilltalar 
ungdomar, t.ex. film och musik, något som Paul Willis anför, (avsnitt 5.2), inte 
prioriteras av de vuxna som står för medieinköpen, som snarare prioriterar s.k. ”god” 
litteratur. Att ungdomar inte känner sig välkomna beror nog många gånger på att det är 
betydligt lättare att nå ut till de yngre skolbarnen, t.ex. genom bokpraten har biblioteken 
har ett samarbete med lärare i skolans yngre årskurser. På detta sätt fungerar det på de 
bibliotek där vi själva arbetar. En lösning på detta dilemma menar vi är att få igång en 
dialog med ungdomar, där de får chansen att ha åsikter. Bland ungdomarna i vår under-
sökning visade det sig dock att de flesta inte ville kunna påverka något på biblioteket, 
något vi tror beror på att ungdomarna inte vet eller tror att de kan påverka. Även på 
biblioteket varierar det troligtvis bland personalen hur benägen man är att anpassa 
verksamheten och utbudet efter ungdomars förslag och önskemål. 
 
Vi hade som mål att ta reda på hur och varför ungdomar använder biblioteket, vilken 
uppfattning de har om biblioteket och hur de skulle vilja att biblioteket skulle se ut. Vi 
ville även försöka reda ut vilka orsaker som ligger till grund för ungdomars attityder 
och uppfattningar om bibliotek. Det problem vi önskade belysa i uppsatsen var 
ungdomars relationer till biblioteket. Vår egen tidigare erfarenhet och tidigare forskning 
visar att den relationen inte är problemfri. Många ungdomar besöker inte alls 
biblioteket, kanske därför att de inte känner sig hemma där. De som i sin tur faktiskt 
besöker biblioteket upplevs många gånger som besvärliga besökare av personalen.  
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Enkäten gav oss möjlighet att få ganska många ungdomars synpunkter, de flesta 
enkäterna var ordentligt ifyllda, och vi tycker att de gett oss svar på det vi var 
intresserade av. Vi har fått synpunkter från ungdomar med olika biblioteksvanor, från de 
som besöker biblioteket ofta till de som inte alls besöker biblioteket. Till metodens 
nackdel, som vi tog upp i metoddiskussionen, är att vi inte fått en djupare förståelse för 
ungdomarnas tankar. Många av frågorna hade varit intressant att diskutera vidare med 
ungdomarna i ett samtal, t.ex. en intervju eller i fokusgrupper. Bl.a. skulle det vara 
väldigt intressant att få mer kunskap om och mer förståelse för de ungdomar som väljer 
bort biblioteket. Något som skulle vara intressant att forska vidare på, just 
”ickeanvändare” av biblioteket. Det skulle också vara värdefullt att utveckla frågan med 
ungdomarna vad det är de saknar på biblioteket. 46 % av ungdomarna i vår undersök-
ning menar att mediebeståndet inte är anpassat för ungdomar, men vi har inte fått 
särskilt mycket information om vad det är de saknar. Kanske är det så att ungdomarna 
inte heller direkt kan peka på vad det är de saknar, bara att de inte hittar något som till-
talar dem. Genom att föra en dialog med ungdomar skulle man gemensamt kunna 
diskutera vilka medier biblioteket skulle kunna erbjuda dem. Hade vi haft möjlighet 
hade vi även velat prova att komplettera enkäterna med några intervjuer eller 
diskussioner i fokusgrupper, både med de frekventa besökarna och de mindre frekventa. 
Vårt syfte var dock inte att få denna djupare förståelse, utan att få ett större antal 
ungdomars synpunkter, och därmed menar vi att vårt metodval uppfyllt de önskemål vi 
haft.  
 
Samtiden speglas i ungdomar och ungdomskulturen. Genom att studera dessa kan vi 
fånga upp förändringar och utvecklingstendenser i samhället. Vi har i vårt arbete riktat 
våra blickar mot andra forskningsfält eftersom vi anser att ett tvärvetenskapligt 
perspektiv är en nödvändighet när man studerar ungdomar och ungdomskulturen. Vi 
insåg också ganska snart att vårt eget område, biblioteks- och informationsvetenskap, 
inte kunde tillhandhålla de begrepp och verktyg som vi behövde för att kunna besvara 
de frågeställningar vi ställt i vår uppsats. Att försöka få en förståelse för varför 
ungdomarna har de uppfattningar de har är inte helt okomplicerat. Vi har valt att 
använda oss av teorier om ungdomar i detta syfte. Det finns en stor mängd forskning om 
just ungdomar, både i Sverige och i andra länder, främst inom sociologin. Vi har valt att 
använda oss av tidigare forskning, främst respresenterad av Thomas Ziehes tankar om 
ungdomar. Med hjälp av denna har vi kunnat nå en djupare insikt om ungdomars 
livsvillkor. De har också gjort oss uppmärksamma på de bakomliggande orsaker som 
kan finnas till ungdomars attityder till bibliotek. 
 
En viktig aspekt i detta arbete har för oss varit att vi själva skulle öka vår kunskap om 
ungdomar och arbete med ungdomar på bibliotek. Denna kunskap är viktig för att vi 
själva och även andra ska få verktyg för att förbättra biblioteken för ungdomar. Arbetet 
har varit mycket givande och gett oss många nya kunskaper, tankar och idéer om hur ett 
bra ungdomsbibliotek skulle kunna se ut och fungera. Vi avslutar därför uppsatsen med 
en önskelista för ett ungdomsbibliotek, där vi tar upp sådant vi menar skulle ge 
ungdomar ett bättre bibliotek, och förhoppningsvis biblioteken en bättre utvecklad 
relation till ungdomarna. 
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• Medvetandegöra och upphöja ungdomskulturen  
Se över vilka inköpskanaler som används, kanske är sambindningslistor från 
Bibliotekstjänst inte alltid tillräckliga för inköp av ungdomskultur. Anpassa 
medieutbudet efter ungdomarnas önskemål och behov. 
 

• Flytta ungdomsavdelningen närmare vuxenavdelningen så att ungdomarna  
upptäcker vuxenavdelningen och vuxna får möjlighet att ta del av 
ungdomslitteraturen. 

 
• Inreda särskilt ungdomsrum/ungdomsavdelning  

Mysigare miljö med fler soffor och andra sittplatser. Mer färg och bättre ljus-
sättning. 
 

• Arbeta med fokusgrupper 
Skapa naturliga möten mellan bibliotekspersonal och ungdomar för att nå 
ömsesidig förståelse och respekt. Se ungdomar som en resurs och kontakten som 
möjlighet, inte problem. 

 
• Fler datorer 

Att minska på datorerna för att skapa lugn och ro är inte en långsiktig lösning. 
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8 Sammanfattning 

Vår uppsats handlar om ungdomar och bibliotek, både de som besöker biblioteket och 
icke-användare ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Vi har hämtat material från biblio-
teks- och informationsvetenskap och (kultur)sociologi När uppsatsen påbörjades 
arbetade vi båda på integrerade skol- och folkbibliotek och kom dagligen i kontakt med 
högstadieungdomar. Vi kände båda två att biblioteket inte gjorde tillräckligt för den här 
gruppen och vi förstod att bland bibliotekspersonalen fanns en stor oro och osäkerhet 
när det gällde ungdomar. Genom vår uppsats hoppas vi kunna påverka och inspirera 
bibliotek till att våga satsa på ungdomar och förändra inställningen till dem  
 
För många unga minskas intresset av att besöka bibliotek ju äldre de blir. Redan vid 13 
års ålder kan man se en markant nedgång i användningen av bibliotek. Många forskare 
hävdar att det är under barndomstiden många av våra grundläggande värderingar 
formas. Detta gör det intressant att studera ungdomar och vårt syfte är att studera vilka 
attityder ungdomar har till bibliotek. Attityder bottnar i värderingar och kommer till 
uttryck genom ett handlande. Syftet operationaliserades i ett antal frågeställningar: (1) 
Hur och i vilket syfte använder ungdomar biblioteket och vilka är argumenten för att 
inte använda det? (2) Hur borde biblioteket se ut och fungera enligt ungdomar? (3) 
Vilka skäl kan det finnas till ungdomars syn på bibliotek? 
 
För att studera detta bestämde vi oss för att, förutom litteraturstudier, göra en 
enkätundersökning. Vi har haft stor nytta av tidigare magisteruppsatser inom biblioteks- 
och informationsvetenskap (B & I). Likaså fann vi material från två nordiska forskare, 
Skjaerseth (1991) och Tallaksen Rafste (2001). En amerikansk bibliotekarie, 
Mondowney (2001), gav oss mycket inspiration i sin ”handbok” för bibliotekspersonal 
som arbetar med ungdomar i socialt belastade områden. Genomgången av vad som 
skrivits tidigare när det gäller ungdomar och bibliotek i B & I visade dock rela tivt snart 
att vi behövde vända oss till andra källor och andra vetenskapliga områden. Just 
sociologin visade sig vara värdefull när det gäller ungdomsforskning. Paul Willis och 
Thomas Ziehe är två forskare som vi kunde hämta mycket material när det gäller teorier 
om ungdomar och ungdomskultur.  
 
Vi ville också ge en kort bakgrund till folkbibliotekens framväxt i Sverige. Biblioteket 
har förändrats mycket på senare år, inte minst genom datoriseringen. Med ny teknik 
kom också en ny användargrupp: ungdomar som tidigare inte använt biblioteket men 
som lockades dit av datorerna. Vi har också studerat några av de offentliga utredningar 
som gjorts om kultur- och biblioteksverksamhet för att se vad som står skrivet i dessa. 
 
Förutom attityd är ungdomar och kultur centrala begrepp i uppsatsen. Vi har valt att 
begränsa oss till ungdomar i årskurs nio, alltså de som är mellan 14 och 16 år, i enkät-
undersökningen Vi delade ut enkäterna på två högstadieskolor på våra respektive 
hemorter. Vilka nior det sedan blev bestämdes av personal på skolan (rektor respektive 
skolbibliotekarie), utifrån hur det passade i schemat. Tillsammans fick vi 81 stycken 
enkätsvar. När vi beskriver och tolkar andra forskares material används dock en vidare 
definition på ungdomar. Kulturbegreppet kan ha många definitioner. Vi har använt oss 
av Williams (1981) definition av kultur där han skiljer mellan två betydelser: kultur som 
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produkt och kultur som process. I vårt arbete har vi koncentrerat oss på den senare 
betydelsen, kultur som process. 
 
Med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
11.0 bearbetade vi enkätsvaren och fann att många av de slutsatser som dragits i tidigare 
undersökningar om ungdomar och bibliotek än en gång bekräftades. De flesta 
ungdomarna ansåg att bibliotek är viktiga. Två tredjedelar av ungdomarna besöker 
biblioteket åtminstone någon eller några gånger per år, men hela 39 % har svarat att de 
besöker biblioteket ”en gång per år” eller ”aldrig”, vilket är värt att understryka. 
Majoriteten av de ungdomar som kommer till biblioteket är intresserade av böckerna 
och datorerna och det är just böckerna och datorerna som ungdomarna anser är viktigast 
på biblioteket. Omdömena om bibliotekens lokaler var övervägande positiva, även om 
flera önskade fler bekväma sittplatser (gärna soffor), mer färg och att biblioteket skulle 
bli ”mysigare”. När det gäller mediebeståndet fann vi att det inte motsvarade ungdomars 
förväntningar. De ville ha mer medier som speglar dagens ungdomskultur och som 
vänder sig särskilt till ungdomar. Antalet datorer anses inte heller vara tillräckligt. 
Några uttryckte sitt missnöje med hur de blir bemötta av personalen på biblioteket, även 
om de flesta hade positiva erfarenheter. Ungdomarna hittar oftast det de söker utan hjälp 
och frågar sällan personalen om hjälp. Endast 5 % av ungdomarna menade att de kunde 
påverka något på biblioteket, men de flesta svarade att de inte var intresserade av att 
kunna påverka biblioteket.  
 
Vi har kommit till slutsatsen att ungdomars uppfattning om bibliotek grundas dels på 
erfarenheter, dels på strukturella förhållanden mellan ungdomar och vuxna eller för den 
delen ungdomskulturen och den etablerade kulturen. Med hjälp av begrepp från Ziehe 
(1989) och Willis (1990) har vi försökt att förklara ungdomars livsvillkor och vad som 
sker i mötet med vuxenvärlden, här representerade av biblioteket och dess personal. 
Med utgångspunkt från de teorier om ungdomar vi fördjupat oss i, våra egna 
erfarenheter av arbete med ungdomar på bibliotek samt det resultat 
enkätundersökningen givit oss har vi som avslutning sammanställt en önskelista för ett 
ungdomsbibliotek. Där tar vi upp sådant vi menar skulle ge ungdomar ett bättre 
bibliotek, och förhoppningsvis biblioteken en bättre utvecklad relation till ungdomarna. 
De förslag vi har kommit fram till är: medvetandegöra och upphöja ungdomskulturen, 
flytta ungdomsavdelningen närmare vuxenavdelningen, inreda särskilt 
ungdomsrum/ungdomsavdelning, arbeta med fokusgrupper och satsa på fler datorer. 
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Bilaga Enkät 

1. Är Du  
? Tjej    
? Kille 
 
2. Hur ofta brukar Du besöka stadsbiblioteket? 
 
? Varje dag  
? 1-3 gång/vecka 
?1-3 gång/månad 
? Mindre än 1 gång/månad 
? Mindre än 1 gång/år 
? Aldrig 
 
Om aldrig, varför inte?____________________________________________________ 
 
3. Brukar Du besöka något annat bibliotek?  
 
? Ja, vilket?:………………………………………………….? Nej 
 
4. Om Ja, hur ofta? 
 
? Varje dag  
? 1-3 gång/vecka 
? 1-3 gång/månad 
? Mindre än 1 gång/månad 
 
5. Vad gör Du på biblioteket? Här kan du kryssa i flera rutor. 
 
? Lånar böcker 
? Lånar film 
? Lånar musik 
? Använder datorerna 
? Pluggar 
? Träffar kompisar 
? Läser tidningar 
? Annat, vad?................................................................................. 
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6. Brukar Du hitta det du letar efter på biblioteket? 
 
? Alltid   
? Ofta   
? Sällan   
? Aldrig  
 
7. Frågar Du bibliotekspersonalen om hjälp? 
 
? Varje gång   
? Ibland   
? Sällan      
? Aldrig 
 
8. Hur blir Du oftast bemött när du besöker biblioteket? 
 
? Trevligt/Vänligt 
? Otrevligt/Ovänligt 
? Ingen uppfattning 
 
Kommentar:……………………………………………………………………………….
. 
9. Får Du den hjälp Du behöver? 
 
? Alltid   
? Ibland   
? Sällan     
? Aldrig 
 
10. Tycker Du att bibliotek är viktiga? 
  
? Ja   
? Nej   
? Vet ej 
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11. Vad tycker Du är viktigast på ett bibliotek?  
Rangordna de tre viktigaste alternativen där 1 är viktigast, 2 näst viktigaste o s v  
 
? Böcker 
? Datorer 
? Tidskrifter 
? Musik 
? Film 
? Personal 
? Att träffa kompisar 
? Att man kan fika 
? Tystnad 
? Att läsa läxor 
? Man slipper vuxna 
? Annat……………………………………………………………………………. 
 
12. Hur upplever Du att det är att vara besökare på biblioteket? 
 
? Positivt    
? Negativt   
? Varken positivt/negativt 
 
13. Vad tycker Du om bibliotekets/bibliotekens lokaler? Kryssa i det/de alternativ som 
bäst överensstämmer med Ditt bibliotek. Här kan du kryssa i flera rutor. 
     
? Välkomnande 
? Bekväma 
? Obekväma 
? Mysiga 
? Trevliga 
? Otrevliga 
? Funktionella  (t ex att lokalerna gör det lätt att hitta det man söker) 
? Moderna 
? Ljusa 
? Inspirerande 
? Öppna  
? Mörka 
? Trånga 
? Omoderna 
? Tråkiga 
? Stela 
? Annat:……………………………………………………………………………. 
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14. Hur skulle Du vilja att dom såg ut? 
 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
15. Hur passar bibliotekets öppettider dig? 
 
? Bra          
? Dåligt       
 
16. Tycker Du att bibliotekets mediebestånd, som böcker, tidskrifter, filmer och 
liknande är anpassat till ungdomar? 
 
? Ja   
? Nej   
? Vet inte 
 
 
17. Saknar Du något? ( t ex tidskrifter, filmer, studieplatser, soffor) 
 
? Ja. Vad?…………………………………...................................................  
? Nej   
 
18. Anordnar biblioteket någon verksamhet/evenemang för Dig och andra ungdomar? 
 
? Ja   
?  Nej 
 
19. Om Ja, vad? 
 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
20. Vad skulle Du vilja att biblioteket gjorde för er ungdomar? 
 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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21. Tycker Du att du kan påverka något på biblioteket?  
 
? Ja   
? Nej   
? Vet inte 
 
22. Skulle Du vilja påverka mer? 
 
? Ja   
? Nej   
? Vet inte 
 
 23. Om Ja, skulle Du besöka biblioteket oftare i så fall? 
 
? Ja   
? Nej   
? Vet inte 
 
 
Tack för din medverkan! 


