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Abstract: The aim of this study is to look at the identity of the public 

library, and to examine one way to make the identity of a 
specific library strong. PUNKTmedis is a newly opened 
library in Stockholm, aimed solely at people between 13-19. 
The question to be answered was: How can it affect the 
image of the public library’s identity when you aim the 
activity towards a specific user group? 

 
To answer this question, the qualitative method of case-study 
was used. Five interviews were carried out, with 
representatives from three different groups: users, politicians 
and librarians. Focus was on how these three different 
groups described the traditional public library, 
PUNKTmedis, and the future library. The results show that 
the traditional public library has an unfocused identity, with 
many different goals. PUNKTmedis has a very strong 
identity, with focus on the library’s role as a social and 
cultural centre. The future library’s identity is not as strong 
as PUNKTmedis’, but more focused than the traditional 
library’s. The three different groups value the different roles 
of the public library somewhat differently when it comes to 
the traditional and the future library, but are very unanimous 
regarding the identity of PUNKTmedis. One of the main 
reasons for this is the strong user- influence that has shaped 
PUNKTmedis. This user- influence is something that more 
libraries could work with, in order to work towards a 
stronger identity. 
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1 Inledning 
 
Samhället har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. 
Globalisering, informationsteknik (IT), konkurrens om människors tid och 
uppmärksamhet, samt förändrade ekonomiska förhållanden, är några av de förändringar 
som påverkar även biblioteken. För att fortsätta ha en stark position krävs det att även 
folkbiblioteken anpassar sig efter dessa förändringar och utmanar sina gamla traditioner. 
Biblioteken har länge setts som en institution där man enbart lånar böcker. Numera går 
dock trenden från ett bibliotek till ett mediatek, där filmer, skivor, tidningar och Internet 
fyller en viktig funktion. För att kunna hävda sin plats inom upplevelse- och 
kunskapsindustrin har biblioteken tvingats bli mer lyhörda för användarnas krav.  

 
På olika håll i landet har man valt att möta denna utmaning genom att satsa på särskilda 
målgrupper. Genom att inrikta verksamheten på en begränsad målgrupp kan biblioteken 
kanske lättare tillgodose användarnas krav och behov. I Stockholms län har det t. ex. 
vuxit fram bibliotek med särskilda satsningar på ungdomar. 
 
Ett av dessa biblioteket är det nyöppnade biblioteket PUNKTmedis, som ligger vid 
Medborgarplatsen, centralt i Stockholm. Här har det tidigare allmänna folkbiblioteket  
under ett års tid byggts om till ett ungdomsbibliotek på nedervåningen och en barn- och 
vuxenavdelning på övervåningen. I arbetet har en referensgrupp med ungdomar varit 
aktivt involverade i beslut om bestånd, inredning och programverksamhet. 
 
Ungdomar är en av de prioriterade målgrupperna enligt bibliotekslagen, och en satsning 
på dessa är därför inte särskilt uppseendeväckande. Det som är intressant är snarare 
diskussionerna kring skapandet av ett nytt ungdomsbibliotek. Genom att titta på hur 
några av de personer som är involverade i projektet resonerat kring ungdomsbiblioteket, 
vill vi se vilka värderingar som finns, både om ungdomar som grupp, och om 
folkbiblioteket.  
 
Redan tidigt hade vi vaga planer på att skriva om ungdomsbibliotek, och då kanske 
jämföra flera olika ungdomssatsningar ute i landet. Så småningom framträdde valet att 
göra en fallstudie på ett specifikt bibliotek alltmer självklart. Att det blev just 
PUNKTmedis har att göra med att vi båda bor i Stockholm, och med intresse har följt 
PUNKTmedis uppbyggnad. Vårt arbete har gått från att ha mer fokus på ungdomarnas 
syn på biblioteket, till att bli en fallstudie med flera olika infallsvinklar. Det är den mer 
sammansatta bilden kring grundandet av ungdomsbibliotek som har börjat intressera oss 
mer och mer.  
   

1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall hur, en satsning på en 
särskild målgrupp kan påverka folkbibliotekets identitet. Identitetsfrågan är ständigt 
aktuell, då den påverkar bibliotekets utformning och verksamhet. För att folkbiblioteken 
ska kunna göra sig synliga för politiker och medborgare krävs en tydlig identitet och 
väldefinierade mål. Genom att biblioteken försöker vara ”allt för alla” finns en risk att 
de inte tillfredställer någon, och att målen blir omöjliga att uppnå. Genom att frångå 
folkbibliotekets traditionella, breda roll finns det möjlighet att bättre möta behoven hos 
en specifik användargrupp. Risken finns dock att en sådan satsning kolliderar med de 
normer och värderingar som omger folkbiblioteken.  
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Vår problemformulering är därför: 
Hur förändras synen på folkbibliotekets identitet när det görs en satsning på en 
prioriterad målgrupp?  
 
För att besvara den frågan har vi ställt upp ett antal frågeställningar:  
 

• Hur ser folkbibliotekens traditionella identitet ut?  
• Hur ser PUNKTmedis identitet ut? 
• Hur ser det framtida folkbibliotekets identitet ut? 
• På vilket sätt skiljer sig PUNKTmedis identitet från det traditionella och det 

framtida bibliotekets identitet? 
 
För att få svar på dessa frågeställningar har vi genomfört en fallstudie där vi jämfört hur 
olika aktörer involverade i projektet resonerat kring öppnandet av ett ungdomsbibliotek, 
PUNKTmedis i Stockholm. Folkbiblioteket är beroende av tre olika aktörer: användare, 
politiker och bibliotekarier. Dessa tre grupper har olika relation till biblioteket och 
därför kan deras syn på bibliotekets identitet skilja sig åt. Genom att titta på hur dessa 
olika grupper resonerar kring det traditionella bibliotekets identitet, hoppas vi kunna 
finna värderingar som anses centrala för biblioteket. Detta jämför vi sedan med 
resonemang om PUNKTmedis identitet och det framtida bibliotekets identitet. Om, och 
i så fall hur, skiljer sig synen på PUNKTmedis från det traditionella biblioteket? De 
eventuella skillnader vi hittar, kan peka på att bilden av biblioteket kan förändras. Det 
arbetssätt och de centrala värderingar som styrt PUNKTmedis kan vara något som går 
att applicera även på andra bibliotek. Eftersom folkbiblioteket har problem med en 
otydlig identitet, kan ett alternativ vara att arbeta enligt den modell PUNKTmedis är 
uppbyggt av. Kan PUNKTmedis ses som en väg ur folkbibliotekets identitetskris?  
 

1.2 Avgränsningar 
Vi har i studierna kring vår uppsats valt att fokusera på ett ungdomsbibliotek, och 
diskussionen kring detta. Det ungdomsbibliotek vi tittar närmare på i vår undersökning 
är PUNKTmedis, ett nyöppnat bibliotek som ligger centralt i Stockholm. Genom att 
begränsa oss till ett specifikt fall hoppas vi kunna få en god överblick i processer och 
tankar kring ett profilerat bibliotek.  
 
I vår studie av PUNKTmedis ligger fokus på synen på ett ungdomsbibliotek. Vi har inte 
koncentrerat oss på diskussioner om ungdomsbibliotek i allmänhet. Vi har heller inte 
fokuserat på ungdomsforskning, utöver att läsa in oss på ämnet för att få en 
bakgrundsförståelse. När vi i vår uppsats talar om ungdomar, använder vi oss av den 
definition de valt att arbeta efter på PUNKTmedis, där ungdomar definieras som 13-19 
år.   
 
Det är inte i första hand det praktiska arbetet kring uppbyggnaden av en ny 
biblioteksverksamhet som vi fokuserar på, utan resonemanget kring bibliotekets 
existens. Hur PUNKTmedis valt att  arbeta med och för ungdomarna är givetvis 
intressant, och kommer delvis att belysas i vår studie, men fokus ligger på 
ungdomsbibliotekets och det traditionella folkbibliotekets identitet och funktion. Genom 
att välja att satsa på en särskild användargrupp, kan biblioteket tvingas prioritera bort en 
eller flera andra. Det är tankarna och resonemangen kring detta som vi finner 
intressanta. 
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1.3 Definitioner  
I detta avsnitt tar vi upp tre centrala begrepp för vår uppsats: folkbibliotek, värderingar 
och identitet. Inget av begreppen är lättdefinierat, och det finns åtskilligt med litteratur 
som problematiserar och diskuterar dessa begrepp. Vi vill härmed ge en kortfattad 
sammanfattning av begreppen, samt tydliggöra hur vi resonerat kring och använt oss av 
dem i vårt arbete.  
 

1.3.1 Folkbibliotek 
En kortfattad definition av begreppet bibliotek återfinns i Nationalencyklopedin (NE) 
där bibliotek beskrivs som en lokal eller byggnad med en samling av böcker eller andra 
dokument, ordnade på ett visst sätt, och som sköts av speciell personal. (NE, 1994:520) 
Ett flertal egenskaper som är viktiga i definitionen av ett bibliotek. Till exempel är 
biblioteken finansierade med skattemedel, de är reglerade i lagen, och den stora 
majoriteten av det utbud som finns på biblioteken är gratis. De flesta bibliotek är också 
öppna för allmänheten och bygger på ett frivilligt deltagande (Rubin, 1998: 231).  
 
Termen folk i ordet folkbibliotek syftar just på allmänheten, men har länge ansetts som 
problematiskt. Arja Mäntykangas gör i ett paper från 1997 ett försök att reda ut vad 
begreppet egentligen står för idag. Det som utgör en del av problematiken kring 
begreppet är att folkbiblioteken uppstod ur tanken att bilda folket, dvs. de lägre 
samhällsklasserna. Därmed får begreppet även en ideologisk konnotation, vilket gör att 
hela verksamheten kan uppfattas som relaterad till en ideologisk inriktning. 
Folkbiblioteket blir på så sätt en produkt av den politiska ideologi som var rådande då 
biblioteken grundades (Mäntykangas, 1997: 50).  
 
Det samhälle där folkbiblioteken finns i idag skiljer sig stort från det samhälle i vilka de 
växte fram. Mäntykangas anser därför att begreppet inte är anpassat till ett modernt 
samhälle. Trots detta används begreppet, och det tycks vara så väl förankrat i folks 
medvetande att några alternativ inte fått fäste. (Mäntykangas, 1997:56) 
 
Den engelska motsvarigheten till folkbibliotek, public library, dras inte med samma 
ideologiska begreppsproblematik. Det finns dock forskare som anser att själva termen 
library måste omdefinieras. Från att beskriva en byggnad med en samling dokument, 
måste begreppet utvidgas till att rymma allt det ett bibliotek innebär idag. Michael 
Gorman, som skrivit många artiklar och böcker inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, anser att begreppet bibliotek även måste innefatta sådant som 
biblioteksservice, personal och den mängd aktiviteter och verksamheter som biblioteket 
på ett eller annat sätt sysslar med (Gorman, 2000:8). 
  
Begreppet folkbibliotek kan alltså ses som något som syftar på en fysisk byggnad, men 
även på en samhällsinstitution. Den senare definitionen innefattar den värdegrund som 
förknippas med biblioteket. Denna värdegrund, i sin tur, påverkar hur man ser på 
bibliotekets uppgift och funktion. I vår uppsats har vi därför utgått från denna vidare 
definition.  
 
När vi i vår uppsats refererar till det ”traditionella biblioteket” syftar vi på den generella 
bild som finns av folkbiblioteket, i denna vidare definition. Eftersom alla de vi 
intervjuat bor och arbetar i Stockholm kommer deras bild av det traditionella biblioteket 
säkerligen vara starkt baserad på Stockholms Stadsbibliotek. Vi har dock inriktat oss på 
att få fram de grundläggande värderingar och tankar som kan finnas om folkbiblioteken. 
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1.3.2 Värderingar 
En värdering kan ses som en grundläggande, bestående övertygelse, som har ett stort 
personligt intresse för en person eller en organisation (Gorman, 2000:5). Värderingar 
finns inom många olika områden, såsom juridik, politik och ekonomi, och begreppet 
måste ses utifrån sin kontext, då det kan betyda olika saker inom olika discipliner. Inom 
biblioteksvärlden ser Michael Gorman ett antal starka värderingar1: 
 

• Hanteringen av information (Stewardship) 
Bevarandet av mänsklig kunskap till efterföljande generationer. Förmedla 
denna kunskap på ett sätt som skapar respekt i samhället 

• Service 
Alla riktlinjer och arbetssätt bör grundas i att ge god service till individer och 
samhället.  

• Intellektuell frihet 
Stå bakom tanken att alla människor i ett fritt samhälle har rätt att ta till sig 
den information de önskar. Stå bakom tankar om yttrandefrihet för alla, 
inklusive minoritetsgrupper. Göra biblioteket tillgängligt för alla. 

• Rationalism 
Vikten av att organisera biblioteksverksamheten rationellt 

• Läs- och skrivkunnighet och lärande  
Uppmuntra till läsande och lärande 

• Tillgänglighet till bibliotekets resurser 
Se till att alla människor, oavsett förutsättningar, ha r tillgång till samtliga av 
bibliotekets resurser. 

• Säkrandet av privatlivet (Privacy) 
Försäkrandet av att människors privatliv respekteras, och att användandet av 
bibliotekets resurser är konfidentiellt. 

• Demokrati 
Deltaga i arbete för att arbeta för demokratiska värden i samhället. Medverka 
till att utbilda medborgarna, vilket är en förutsättning för ett demokratiskt 
samhälle. 

    (Gorman, 2000:26-27) 
 
Dessa är grundläggande värderingar som han anser att all biblioteksverksamhet bygger 
på, och som det är viktigt att lyfta fram, då han menar att det i och med digitaliseringen 
av bibliotek finns de som känner sig osäkra på sin profession och på bibliotekens syfte. 
 
Den centrala värderingen demokrati anser vi är mycket vid. I vårt material nämns ofta 
demokrati, och vi tolkar det då som att begreppet även rymmer ett antal av de andra 
värderingar Gorman nämner, såsom intellektuell frihet och tillgänglighet till bibliotekets 
resurser. Värderingen demokrati blir i vår uppsats ännu vidare än den som Gorman 
beskriver. 
 
Något som kännetecknar en värdering är att den är beständig, men inte oföränderlig. En 
värdering bör, enligt Gorman, vara stabil nog för att ge kontinuitet och trygghet, men 
flexibel nog för att ge utrymme för personer eller grupper att omvärdera sina 
prioriteringar på grund av förändringar (Gorman, 2000:5). En värdering är också något 

                                                 
1 Det engelska ordet value kan översättas till både värde och värdering. Vi har valt att använda termen 
värdering, eftersom vi ser en värdering som ett personligt ställningstagande till hur stort eller litet värde 
något har. Detta känns relevant då vi ser på vilka typer av frågor som anses viktiga för en organis ation. 
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en person eller organisation väljer. Genom att göra ett aktiv val, innebär det även att 
något annat väljs bort. Detta är något vi återkommer till senare i uppsatsen. 
 
Vikten av värderingar ligger i att de kan ge vissa riktlinjer genom vilka vi kan bedöma 
och utvärdera våra mål och verksamheter, och de är även ett verktyg som kan ge grund 
för dialog och diskussion med andra (Gorman, 2000:6). En person eller grupp med 
starka värderingar finner ofta en trygghetskänsla i dessa. Detta beror på att starka 
värderingar leder till en stark identitet, vilket ger ett tydligare förhållningssätt. Det blir 
även lättare att förhålla sig till misslyckanden, då de egna värderingarna säger att 
verksamheter ändå strävar åt rätt håll (Gorman, 2000:7). 
 
I vår uppsats undersöker vi vilken identitet ett bibliotek kan sägas ha. Vi anser att 
värderingar är en av de saker som bygger upp och kan förstärka en identitet. Genom att 
analysera vårt text- och intervjumaterial, tror vi oss kunna se vissa värderingar som 
kommer till uttryck, och som påverkar den bild våra olika informanter målar upp av 
biblioteket.  
 

1.3.3 Identitet 
Identitet kan definieras på olika sätt, beroende på i vilken kontext det används. Det finns 
till exempel identitet som självbild; den medvetenhet en individ har om sig själv som en 
unik individ. (NE,1994) Den definition av identitet som vi använder oss av i denna 
uppsats bygger på tankar om företagsidentitet. Hit räknas den totala mängden av ett 
företags utmärkande egenskaper. Ett företag sägs ha en stark identitet om alla dessa 
egenskaper har en stark samhörighet. Enligt Hinn & Rossling, författare till boken 
Företagsidentitet, definieras identitet som ”summan av de egenskaper någon väljer att 
visa upp för att markera sin existens”(1994:13). Genom att individualisera, särskilja och 
lyfta fram specifika egenskaper skapas en identitet som stämmer med det individen 
själv uppfattar som sin personlighet (1994:14). 
 
Identiteten blir här ett mycket medvetet val, och centralt i den bild en individ eller 
organisation vill visa upp för omvärlden. Genom att välja ut de egenskaper som anses 
mest centrala, och representerar det man vill betona, skapas också en profil. En tydlig 
profil är viktigt för att visa upp vad som är unikt och speciellt med det egna företaget. 
 
Hinn & Rossling beskriver även företagsidentitet som gränssnittet mellan företaget och 
dess omvärld (1994:14). Inom branscher där det råder stor konkurrens är det väldigt 
viktigt att ha en tyd lig identitet. Detta gör att företagets syfte når ut lättare, både externt 
och internt. Vi anser att folkbiblioteken är i en bransch där de tävlar om människor tid 
och intresse, och även om politikernas intresse. Dessa tankar om en tydlig identitet 
anser vi vara mycket användbara i vår studie.   
 
Det är viktigt att komma ihåg att en identitet inte är något statiskt, den kan förändras 
över tid. Peter Enström hävdar i sin artikel ”Folkbibliotek i förändring : Nödvändighet, 
möjlighet eller bara tillfällighet?” (1995) att identitetsuppfattningarna är förankrade i 
institutionella former. De värderingar en institution delar påverkar således identiteten.  
Identitet kan även beskriva hur en grupp människor ser på en institution. Här är inte 
självbilden det centrala, utan kan även visa på hur institutionen uppfattas av omvärlden. 
Den egna identiteten kan alltså skilja sig från den bild övriga aktörer har.  
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Figur 1. Modell över relationen mellan värderingar, roller och identitet. 
 
I vår uppsats använder vi oss av begreppet identitet på följande sätt: biblioteket har en 
identitet, som dock kan variera, beroende på vilken grupp som ser på biblioteket. Denna 
identitet är uppbyggd av ett varierande antal roller, eller funktioner. Inom denna uppsats 
använder vi begreppen roll och funktion synonymt. Dessa roller kan ha olika stor 
betydelse för hur olika grupper ser på biblioteket, och de kan även förändras över tiden. 
Dessa roller vilar i sin tur på de olika värderingar som omger biblioteket. 
 

1.4 Disposition 
 
Här nedan följer en översiktlig beskrivning av uppsatsens innehåll. 
 
I kapitel 1 presenteras inledning, syfte, frågeställningar och definitioner av, för vår 
uppsats, viktiga begrepp såsom folkbibliotek, värderingar, identitet och ungdomar. 
 
I kapitel 2 ges en kort historik kring folkbibliotekens värdegrund, från början av 1900-
talet, fram till idag. Vi beskriver även kort diskussionen om bibliotekets identitetskris.  
 
I kapitel 3 presenterar vi tidigare forskning kring folkbibliotek och identitetsfrågor för 
att ge en teoretisk bakgrund till vårt ämne 
 
Kapitel 4 behandlas de teoretiska perspektiv som vi valt att arbeta närmare med. Vi 
beskriver varför vi valt teorierna samt hur vi tänkt använda oss av dem. Kapitlet 
avslutas med en jämförande matris över några, för oss centrala, forskares syn på 
folkbibliotekets identitet.  
 
I Kapitel 5 beskriver vi vårt val av metodologiskt perspektiv, alltså den kvalitativa 
metoden fallstudie. Här beskrivs också vårt empiriska tillvägagångssätt samt de olika 
stegen i vår analys.  
 
Kapitel 6 utgörs av resultat och analys. Kapitlet inleds med en bakgrund till 
uppbyggandet av PUNKTmedis och därefter följer en genomgång av analysen. Kapitlet 
avslutas med en analys av undersökningsresultaten.  
 
I kapitel 7 fördjupas resonemangen i en diskussion där vi kopplar tillbaka till den 
tidigare forskningen. Här lyfter vi fram de delar som används för att besvara våra 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med reflektioner och förslag till vidare forskning.  
 
Kapitel 8 innehåller en sammanfattning av uppsatsen. 
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2 Bakgrund 
 
De flesta forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap är överens om att 
folkbiblioteken påverkas starkt av förändringar både inom och utanför organisationen. 
Ny teknik, förändrade ekonomiska villkor och nya krav från användarna gör att 
folkbibliotekets identitet och arbetssätt förändrats. Vi vill här titta lite på hur det 
svenska folkbibliotekets värdegrund har sett ut och hur den har förändrats över åren för 
att möta de krav som ställts. En av våra utgångspunkter i detta arbete är att 
folkbiblioteken står inför en identitetskris, där bristen på en tydlig identitet skapar 
problem med att nå ut till användarna, och att nå de mål man sätter upp för 
verksamheten. Denna problematik är dock inte ny, och vi ger en kortfattad historik till 
diskussioner om folkbibliotekens identitetskris. 

 

2.1 Folkbibliotekens värdegrund 
Det moderna folkbiblioteket som växte fram under 1900-talet hade som uppdrag att 
fostra dugliga, följsamma samhällsmedborgare och erbjuda rätten till bildning, kultur 
och information. Folkbiblioteket var i hög grad en symbol för ett demokratiskt projekt. 
(Söderberg, 2004:5) De värden som folkbiblioteket har velat förmedla handlar om ett 
aktivt deltagande i den demokratiska processen, fri tillgång till kulturella yttringar i 
samhället och till ett gemensamt kulturarv, samt fri och jämlik tillgång till information i 
samband med utbildning och personlig utveckling (Zetterlund & Hansson, 1997: 35).   
 
Vilka värden som har förmedlats har dock varierat under åren och med de olika 
politiska vindar som blåst. Det är inte många tankar kring dagens bibliotek som är helt 
nya utan liknande satsningar på till exempel utbildning och bildning har funnits från och 
till under folkbibliotekets historia. Under 30- och 40-talen utvecklades folkbiblioteken 
snabbt utifrån de principer som togs upp i den statliga biblioteksförfattningen från 1930. 
Författningen anknöt till den engelska och amerikanska public library-tanken. De 
viktigaste punkterna var: 

 
• Biblioteket ska tillgodose alla slags studie- och läsintressen 
• Utbildad personal ska ansvara för skötseln 
• Böckerna ska finnas uppställda på öppna hyllor, där låntagarna 

själv får söka bland böckerna 
• Bibiblioteket skall anknyta till allt bildningsarbete, skolor osv. 

 
(Nilsson, 2003:170) 

 
Under den här tiden var det i städerna som utvecklingen skedde och mycket av den 
utvecklingen berodde på att de grupper som startat folkrörelserna och byggt upp 
bildningsarbetet nu fått reellt inflytande i samhället (Nilsson, 2003:170 ff.). Tiden före 
andra världskriget kom folkbiblioteket att domineras av bildningsfunktionen. 
Folkrörelsen hade ambitionen att fostra och bilda stora grupper av människor. Dess 
inflytande på folkbiblioteken var stort och folkbibliotekets personlighetsutvecklande 
roll blev starkare på bekostnad av rollen att underhålla. 1949 års betänkande markerade 
en förändring på synen på folkbiblioteket och folkbibliotekets mål. Folkbiblioteket 
skulle enligt betänkandet medverka till: 
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• att stärka demokratin genom att underlätta för den enskilde att 
fritt skapa sig en mening om olika ting,  

• att skapa kunniga och dugliga medborgare genom att hjälpa den 
enskilde att bilda sig och utbilda sig, 

• att medborgarna erhåller tillgång till god och sund 
förströelseläsning, som kan ge fritiden ett värdefullt innehåll. 

    
(Folkbibliotek i tal och tankar, 1982:17) 

 
Den förändrade synen på folkbiblioteket påverkades av den anda som fanns efter andra 
världskriget då upplevelserna av demokratins värde var starka (Åberg, 1982:72) Under 
50-talet rådde högkonjunktur i Sverige och biblioteken såg sin politiska roll som viktig 
och försökte därför arbeta för att upprätthålla det demokratiska deltagandet bland 
marginaliserade grupper och människor på landsbygden (Zetterlund & Hansson, 
1997:36). 
 
Under 60-talet minskade statens intresse av folkbiblioteket som politiskt instrument och 
som en direkt följd av att detta försvann det generella statsbidraget och ansvaret för 
verksamheten fördes ner på kommunal nivå. Ansvaret för verksamheten lades då mer på 
bibliotekarierna, vilket fick till följd att bibliotekens roll som lokala kulturcentra blev 
starkare. De politiska målen om åsiktsneutralitet och stärkande av demokratin tonades 
ner och ersattes av en mer kulturpolitisk terminologi som dock till stora delar hade 
samma innebörd (Zetterlund & Hansson, 1997:36). 
 
Den sociala verksamheten för folkbiblioteket samt även informationsuppgifterna växte 
samtidigt som bibliotekets funktion som ett kulturcentrum betonades. Rollen som 
kulturcentrum gjorde att folkbiblioteket började intressera sig för andra medier än 
böcker och tidsskrifter, som till exempel ljud- och bildmedier, samt att man hade en rad 
utåtriktade kulturaktiviteter såsom teaterföreställningar och filmvisning. Under den här 
perioden växte folkbiblioteket och biblioteket hade en stark ställning med höga besöks-, 
utlånings- och inköpssiffror. I kulturpropositionen 1974 betonades folkbibliotekets 
uppsökande verksamhet. Den uppsökande verksamheten hade dock sedan länge pågått 
inom folkbiblioteket men fick först nu uttalad uppmärksamhet från politiskt håll 
(Zetterlund & Hansson, 1997:36). 
 
Den positiva utvecklingen under 70-talet höll inte i sig. På 80-talet stagnerade 
utlåningssiffrorna och medieanslagen ökade inte i samma takt som inflationen. 
Folkbiblioteksutredningen2 visade på biblioteket som den viktigaste lokala 
kulturinstitutionen, men det var nu svårt att skapa en politisk mobilisering kring 
biblioteksfrågorna. Dessutom försvagades bibliotekets kontakt med den politiska 
ledningen genom en omorganisation som förde biblioteken längre ner i beslutshierarkin 
(Nilsson, 2003:173). 
 
Även under 90-talet går det att tala om en viss rollförändring för biblioteket. Stora 
utbildningssatsningar följde med satsningen på det ”livslånga lärandet”, vilket ledde till 
att folkbiblioteket kom att spela en mycket viktig roll för många studerande som inte 
hade något annat bibliotek, än folkbiblioteket, att vända sig till. Informationstekniken 
utvecklades i snabb takt och gjorde sitt intåg på folkbiblioteket. Bibliotekets roll som 
kunskaps- och informationscentrum blev starkare och under samma period fick även 
nya medier fäste i biblioteket. CD-skivor ersatte LP-skivor och spelfilmer blev allt 

                                                 
2 SOU: 1984:23 
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vanligare, vilket ledde till att folkbiblioteket kunde stärka sin roll som kulturinstitution 
(Nilsson, 2003:173)  
 
De politiska vindarna har under början av 2000-talet påverkats av bland annat 
informationsteknik, globalisering och kunskapskonkurrens. Biblioteken står mitt i 
utvecklingen med sitt demokratiska engagemang. En del i den nya utvecklingen är att 
det har blivit en ökad konkurrens om människors tid och uppmärksamhet (Nilsson, 
2003:175).  
 
Sammanfattningsvis har folkbiblioteket, under de senaste tjugo åren, påverkats av 
många stora förändringar. Samhället har utvecklats på flera olika plan och detta har lett 
till nya förutsättningar för biblioteket.  Krav på besparingar och neddragninga r har 
ställts, samtidigt som en snabb teknisk utveckling och ifrågasättandet av folkbibliotekets 
traditionella identitet infunnits (Enström, 1995:206).   
 

2.2 Identitetskrisen 
Det vi kallar folkbibliotekens identitetskris är inte någon ny företeelse, inte är den heller 
aktuell enbart i Skandinavien. I en artikel från 1983, kallad ”The public library : middle-
age crisis or old age?” diskuterar Martin A. Lowell, då verksam vid School of Library 
and Information service, Rutgers University, vad folkbibliotekens kris beror på, och hur 
den ska kunna lösas. Han konstaterar att folkbiblioteket hålls högt i värde av 
allmänheten, men att detta snarare beror på tron på biblioteket som institution, än på 
dess faktiska arbete (1983: 18). Folkbiblioteken lider av att ha för stora mål och för 
många uppdrag. Förutom det Lowell kallar det ursprungliga uppdraget, utbildnings- och 
kulturuppdraget, har fler och fler ansvarsområden tagits in i bibliotekens sfär. Utöver att 
serva allmänheten med hjälp med studier och underhållning, har biblioteket också tagit 
på sig ansvaret för att förmedla och organisera den alltmer växande strömmen av 
information. Dessutom tar de på sig rollen som multimediacenter, och strävar efter att 
tillhandahålla alla de nya medier som dyker upp. Lägg till detta sedan rollen som en 
lokal mötesplats, något som upplevs som väldigt viktigt av många som använder sig av 
biblioteket. Resultatet blir, enlig Lowell, att biblioteket inte är bäst på något av dessa 
uppdrag. 
 

The problem with our middle-aged subject, the public library, is not so 
much insignificance or failure but rather an overload of good works, an 
encumbrance of responsibilities – typically coupled with lack of public 
appreciation of what a noble institution this really is. There is a fatal gap 
between claims and accomplishments, between expectation and reality, 
between aspiration and resources. 

(Lowell, 1983:19) 
 
Det är biblioteken själva som har tagit på sig alla dessa roller. Samtidigt som nya har 
vuxit fram, har man behållit de gamla, och på så sätt fått en alltmer utspridd verksamhet 
som ska täcka fler områden.  De ekonomiska ramarna minskar, och nya utgifter läggs 
till, trots att pengarna inte räcker till för att täcka de ursprungliga kostnaderna. 
Lösningen är, enligt Lowell, att koncentrera verksamheten och stärka den. Olika 
bibliotek kan välja att definiera olika uppdrag som sina viktigaste, beroende på 
ekonomiska resurser och hur det lokala samhället är uppbyggt. Problemet med denna 
lösning är att den kan innebära att man måste ge upp något som biblioteket tidigare 
sysslat med, vilket kan uppfattas som en tillbakagång och en försämring. Detta måste 
man undvika genom att poängtera och belysa de positiva sidor en sådan förändring 
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skulle innebära (Lowell, 1983:22). Det är viktigt att bibliotekarierna själva kan betona 
betydelsen av biblioteket och vilken funktion det fyller. Först då kan biblioteket 
förändras till en stark och viktigt institution som får stöd från allmänhet och politiker.  
 
Dessa tankar är över 20 år gamla, och baserades på situationen i USA. Samma debatt 
fördes dock i de skandinaviska länderna. I en artikel från 1988 efterlyser Karl Kalseth, 
som bland annat arbetat som bibliotekschef vid Norsk Hydro, att biblioteket lägger upp 
strategiska planer för verksamheten. Han menar att biblioteken ständigt kämpar med 
dålig ekonomi, för små samlingar, för dåliga lokaler och för lite personal eftersom 
målen är alltför högt uppsatta (Kalseth,1988:43). Vi anser att för att kunna få en 
jämnare balans mellan tillgångar och verksamhet, bör man satsa på bibliotekets mest 
centrala roller. Viktiga frågor som måste ställas är vilken funktion biblioteket ska fylla, 
och huruvida bibliotekets vida målsättning gjort det profillöst och därmed osynligt? 
Även bibliotekens målgrupp – alla – kan ses som problematisk. Finns det 
överhuvudtaget någon möjlighet att serva alla? Genom att sätta sig ned och definiera sin 
målgrupp, kan biblioteken stärka sin position och nå de mål som sätts upp för 
verksamheten.  
 
I en undersökning för att ta reda på vad biblioteken själva anser är den viktigaste 
verksamheten, undersökte Kenneth Shearer, professor vid North Carolina Central 
University, i början av 90-talet hur personalen på folkbibliotek rangordnar bibliotekens 
olika verksamheter. Tidigare forskning visade att det allmänheten tyckte var viktigast 
att biblioteket sysslade med var att hjälpa till i olika utbildningssituationer, på alla olika 
nivåer. Efter detta kom bibliotekets roll att tillgodose människors intresse av 
populärlitteratur. Om man tittar på utlåningsstatistik däremot så är det just 
populärlitteratur som används mest. Vid Shearers undersökning visade det sig att 
bibliotekarierna fäste stor vikt vid just förmedlingen av populärlitteratur. Detta leder 
Shearer till att dra slutsatsen att bibliotekarierna förväxlar vad som är mest eftersökt, 
med det som är mest använt (Shearer, 1993). Utlåningsstatistik har länge varit ett av de 
få medel biblioteken har för att visa politiker på bibliotekens användning, och därmed 
på deras värde. Shearer menar dock att när biblioteken prioriterar verksamheter vid 
ekonomiska neddragningar, måste de som finansierar biblioteken, nämligen 
skattebetalarna, känna att biblioteken prioriterar det de anser är viktigt (Shearer, 
1993:196). Biblioteken skulle därför få större legitimitet i allmänhetens ögon om de 
satsade resurserna på lärande och utbildning istället för att försöka locka till sig 
besökare med bred och populär kultur.  
 
Vi har med detta kapitel velat visa på en del av den bakgrund som lett fram till att 
folkbiblioteken idag har en sådan otydlig identitet. Den tid som gått sedan biblioteken 
grundades runt sekelskiften 1900 fram till idag, har fört med sig många förändringar för 
samhället i stort. Både teknisk utveckling, politiska ambitioner och samhällsekonomin 
påverkar hur biblioteken arbetar och uppfattar sin egen verksamhet. För ca 20 år sedan 
började det föras diskussioner kring folkbibliotekens identitet. Man ifrågasatte huruvida 
biblioteken någonsin kan nå upp till alla de olika verksamhetsmål som satts upp, och 
som vuxit med tiden. Biblioteken är en institution som finansieras med skattepengar, 
och det är därför viktigt att kunna visa skattebetalarna hur deras pengar kommer till 
nytta. För att göra detta måste biblioteken dels fokusera sin verksamhet på det som 
användarna tycker är viktigast, och dels koncentrera sig på några få kärnverksamheter. 
Att biblioteket definierar sin målgrupp och aktivt arbeta för att göra ett verkligt bra jobb 
inom ett begränsat område, är det arbetssätt som flera författare efterlyser. 
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel redovisar vi den tidigare forskning som ligger till grund för våra egna 
utgångspunkter. 3.1 handlar om studier och litteratur kring folkbibliotekets roll och 
identitet. I 3.2 och 3.3 går vi igenom en del av den forskning som gjorts om olika 
gruppers syn på folkbiblioteket, såsom användarna och politikerna. Slutligen tittar vi 
även på en del av det som skrivits om ungdomar och folkbibliotek, för att belysa några 
av de specifika problem och möjligheter denna målgrupp möter på biblioteket.  
 

3.1 Folkbibliotekets roll och identitet 
En översikt över forskning kring folkbibliotekens identitet finns att läsa i ”ID – på 
spaning efter folkbibliotekens identitet”, skriven av Fia Söderberg, bibliotekarie vid 
Uppsala stadsbibliotek och Greta Linder-stipendiat år 2004. Denna rapport tar upp det 
som skrivits om folkbibliotekens identitet i Sverige mellan åren 1995 och 2004. Denna 
tid, liksom åren innan, kännetecknas av att folkbiblioteken påverkas av stora 
förändringar. Söderbergs sammanfattning är att bibliotekens roll som informations- och 
kunskapscentrum har ökat i betydelse, och att rollen som kulturcentrum minskat. Det är 
fortfarande de grupper som själva har svårt att söka upp information och upplevelser 
som prioriteras.  
 
I takt med att fokus läggs på information, förändras också bibliotekarierollen till att ha 
mer tonvikt på rollen som informationssökningsspecialist. I denna 
forskningsgenomgång kunde Söderberg inte se att biblioteken har en enskild tydlig 
identitet, utan att det var fyra olika roller som var starka: biblioteket som 
informationscentrum, kulturcentrum, kunskapscentrum och socialt centrum. Olika 
bibliotek lägger olika tyngdpunkt på dessa funktioner. Ett exempel hon tar upp är 
Norrköpings stadsbibliotek. Detta bibliotek utmärker sig med höga besökssiffror och 
genom att ofta synas i media. Förutom en stark satsning på teknik och öppettider, har 
biblioteket även en särskild prioritering på alla som deltar i någon form av utbildning. 
Denna tydliga inriktning på biblioteket som kunskaps- och informationscentrum kan 
vara en bidragande orsak till den tydlighet som förmedlas om verksamheten (Söderberg, 
2004:10). Söderberg menar även att ett bibliotek med tydlig roll har lättare att skapa en 
image, och att kommunicera bilden av biblioteket med omvärlden. Detta underlättar 
givetvis bibliotekens marknadsföring och synliggörande, och är något alla bibliotek bör, 
eller redan arbetar med. 
 
I sin sammanfattning skriver Söderberg ”Biblioteket tycks vara en ljuv blandning av 
kontinuitet och förändring, det bevarar och förnyar, och ger allt till alla, är ständigt i 
tiden, enligt forskningen.” (2004:22) Hon tror inte vi kan enas om någon entydig 
definition eller identitet kring folkbibliotek, utan får nöja oss med att konstatera att ett 
biblioteks identitet är uppbyggd av flera, parallella roller. Det finns en risk med att 
biblioteket upplevs som identitetslöst, och detta ökar behovet att se över bibliotekens 
identitet och målsättning. 
 
 Några trender, som Söderberg ser, är att bibliotekens informationsidentitet ökar, att 
marknadsföring blir legitimt och att den vida målgruppen ”alla” kan ge en otydlig 
identitet. Hon avslutar med att förutspå att framtidens bibliotek kan ha fler lokala 
profileringar, där man prioriterar inriktning på ett sätt som inte behövts tidigare. 
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De danska forskarna Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen, verksamma vid 
centret för kulturpolitiska studier vid Danmarks biblioteksskola, har i sin bok Det lokale 
biblioteke – avfikling eller udvikling undersökt hur biblioteket kan förstärka sin roll som 
en resurs i det lokala samhället. Som bakgrund till studien nämner de det problem som 
biblioteken i Danmark kämpat med under senare tid. Dels ställs det fler krav på 
personalen, där biblioteket ska vara mer engagerat i det lokala samhället och ta mer 
initiativ. Dels ska biblioteken och dess samlingar anpassas till digitalisering och 
automatisering, något som på sikt ska underlätta det dagliga arbetet, men som ofta 
innebär problem och påfrestningar i början. Detta ska dessutom göras i en tid när 
bibliotekens ekonomiska och personalmässiga resurser är små (Andersson & Skot-
Hansen, 2000:15). De krav som ställs på biblioteket kan även vara olika från låntagare 
och politiker.  
 
Utifrån denna situation är det viktigt för biblioteken, menar Andersson och Skot-
Hansen, att prioritera och välja, för att få ett mer begränsat och rimligt arbetsfält. 
Genom en kvalitativ analys av tre olika folkbibliotek, belyser de de problem och 
möjligheter dagens bibliotek i Danmark kan stå inför. De undersökte även, med hjälp av 
enkäter, vilken syn de anställda har på biblioteket som ett resurscenter och kulturcenter, 
deras lokala förankring och vilken syn de har på bibliotekets nuvarande och framtida 
profil (Andersson & Skot-Hansen, 2000:17). I sin undersökning kom de fram till att den 
profil dagens bibliotek har, inte skiljer sig nämnvärt från framtidens bibliotek. Vi har 
använt oss av Anderssons och Skot-Hansens modell som en grund för vår egen 
undersökning, och deras forskning finns mer utförligt beskriven i kapitel 4: Teoretiska 
utgångspunkter. 
 
En forskare som studerat folkbibliotekens identitet ur ett förändringsperspektiv är 
företagsekonomen Peter Enström. I sin artikel ”Folkbibliotek i förändring: 
nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet”, nämner han att samhället i stort, och 
därför också folkbibliotekens värld, har förändrats mycket på kort tid. ”Neddragningar 
och besparingar uppträder samtidigt som en snabb teknisk utveckling och 
ifrågasättanden av traditionella tillvägagångssätt inom folkbiblioteket.” (1995:206). 
Detta leder till krav på en samtidig avveckling och utveckling, vilket tvingar en 
organisation som biblioteket att omorientera sig, och anpassa sig till nya villkor. Peter 
Enström menar att folkbibliotekens förändringar är relaterade till uppfattningar kring 
identiteten. Dessa identitetsuppfattningar är i sin tur förankrade i institutionella former. 
Folkbiblioteket är en institution på så sätt att det finns gemensamma synsätt och regler 
för hur man skall bete sig inom folkbibliotekets värld (Enström,1995:205). 
 
Enström menar att vid förändringar, söker man trygghet i den gamla identiteten. Detta 
kan dock vara problematiskt, eftersom bibliotekens gamla identitet inte är entydig, utan 
bygger på en rad idealtyper, som i verkligheten förekommer sida vid sida (Enström, 
1995:209). Enström anser att biblioteket har flera olika roller3 och att dessa inte är 
statiska. Dessa olika roller har vuxit fram från strömningar i samhället, debatten i 
samtiden, utvecklingsbehovet inom biblioteket, traditioner och biblioteksutbildning. De 
olika rollerna som Enström tar upp pekar på en stor mångfald och stora skillnader i 
uppfattningar om bibliotekets funktion. Han presenterar fem traditionella roller: 
folkbildning, kulturförmedling, fackkunskapsförmedlare, katalogrollen och 
socialarbetarrollen. Utöver dessa växer nya funktioner fram. En roll som är aktuell är 

                                                 
3 Enström talar i sin text om att biblioteket är uppbyggt av ett antal olika identiteter. Vi har istället valt att 
kalla dessa för roller, för att det ska stämma in med den begreppsterminologi vi beskrivit i kapitel 1.3.3. 
Dessa roller, och hur Enström definierar dem, går vi igenom mer utförligt i kapitel 4.1 



 15 

informationsorganiseraren: en funktion som kommer ifrån kunskapen att analysera 
informationsbehov, utveckla lokala informationsförmedlingar och informationssystem. 
 
Folkbiblioteket utsätts för ständiga förändringar och någon entydig identitet är svår att 
urskilja. Biblioteket verkar fortfarande, precis som vid förra seklet, representera en 
demokratisk idé om fri tillgång till kultur, information och kunskap till alla men 
samtidigt pekar forskning på att biblioteken måste få en tydligare identitet för att 
överleva (Enström, 1995:210). 
 
Statsvetaren Ragnar Andreas Audunson har i ett forskningsprojekt undersökt hur tre 
olika centrala grupper förhåller sig till folkbibliotekens uppgift och funktion i Norge. Då 
biblioteken får sina resurser och till viss del sina riktlinjer från politikerna, blir dessa en 
central grupp när man talar om bibliotek. Bibliotekarierna har ansvaret för att producera 
de tjänster biblioteken erbjuder, och blir därmed den andra gruppen. Den tredje gruppen 
är brukarna, som ju biblioteken är till för.  
 
Audunson nämner i artikeln ”Folkebibliotekens rolle i en digital framtid: Publikums, 
politikernes og bibliotekarenes bilder” att de externa och interna förväntningar som 
finns kring en organisation står i ett spänningsförhållande till varandra. Ju mer turbulens 
och desto snabbare förändringstakt som råder kring organisationen, desto större blir 
spänningen mellan värden inom och runt denna (Audunson, 2001:208). Biblioteken har 
påverkats av stora förändringar, både tekniska och de förändringar som skett i samhället 
i stort. Audunson hävdar att folkbiblioteken verkar i en mer komplex situation nu, när 
mångkultur, postmoderna tankar och marknadsliberalismen styr. Detta kan alltså leda 
till att diskrepansen i synsättet mellan de tre centrala grupper som påverkar och 
påverkas av biblioteken växer. Biblioteken ligger inte heller i den politiska hetluften, 
vilket gör att de frågor som är centrala för biblioteksvärlden, och diskuteras inom denna, 
inte nödvändigtvis når utanför bibliotekssektorn. Detta skulle också kunna bidra till 
olika förhållningssätt till folkbibliotekens roll (Audunson, 2001:209). 
 
För att studera hur dessa tre grupper ser på folkbibliotekets identitet, har Audunson 
undersökt hur personer tagit ställning till två övergripande frågor: Vilka tjänster bör 
biblioteket prioritera och på vilka grunder motiverar man finansieringen av biblioteken? 
Med andra ord, vad bör biblioteket syssla med, och varför?  
 
De resultat undersökningen nådde var överlag att dessa tre grupper prioriterade ungefär 
samma sak vid biblioteket. De var eniga om att biblioteket först och främst ska serva de 
elever och studenter som utbildar sig, och människor som är engagerade i livslångt 
lärande. Därefter ska biblioteket tillhandahålla bra och underhållande fritidsläsning till 
befolkningen i stort (Audunson, 2001:213). Bibliotekets främsta uppgift är med andra 
ord att fungera som ett kunskapscenter och bistå med litteraturförmedling. Vid frågan 
om varför man ska satsa resurser på biblioteken skilde sig de tre grupperna åt något. De 
två viktigaste anledningarna ansågs vara att biblioteket hjälper till att ge konkreta 
lösningar på människors problem, och att det sprider kunskap och litteratur alla bör 
känna till (folkbildningsaspekten). Några skillnader som kunde ses var att 
bibliotekarierna inte prioriterade människors fritidsintressen lika högt som brukare och 
politiker, och att de istället prioriterade demokratiaspekten vid folkbibliotek högre. Alla 
tre grupperna prioriterade folkbiblioteket som en social mötesplats lågt. 
 
Utan att gå närmare in på resultaten i undersökningen, kan vi konstatera att överlag är 
de tre centrala grupperna överens om vad folkbibliotekens huvudsyfte är. Det område 
där det råder störs oenighet är mellan bibliotekarier och brukare, eftersom 
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bibliotekarierna inte delar samma övertygelse om hur efterfrågansstyrt biblioteket ska 
vara (Audunson, 2001:222). 
 
För att sammanfatta, kan vi säga att folkbiblioteken verkar i en föränderlig samtid, 
vilket leder till att de traditionella roller biblioteket haft, måste omprövas, och kanske 
omprioriteras. Biblioteket har alltid haft flera parallella funktioner, och det är nog 
omöjligt att ge biblioteket en renodlad identitet. Dock verkar det som om det krävs att 
biblioteken blir tydligare, och kan definiera sin verksamhet för att nå ut till användare 
och beslutsfattare. Genom att renodla identiteten, och fokusera på de roller som upplevs 
som viktigast, kan biblioteket prioritera att bli riktigt bra inom dessa områden.  
 

3.2 Användarnas syn på folkbiblioteket. 
Gudrún Thórsteinsdóttir och Ulla Arvidsson, doktorander vid institutionen för 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, har genom 
projektet Bibliotek i förändring vid institutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Göteborgs universitet, bland annat undersökt användarnas 
syn på folkbiblioteket (Thórsteinsdóttir & Arvidsson, 1997). De har undersökt hur 
viktiga användarna anser att folkbibliotekets olika roller är, samt vem användarna 
tycker att folkbiblioteket främst är till för. Bakgrunden till studien bygger bland annat 
på att folkbiblioteken har anklagats för att definiera biblioteksservicen utifrån de 
värderingar biblioteken själva upplever som viktigast, utan att lyssna till användarnas 
önskemål (Thórsteinsdóttir & Arvidsson,1997:6). Det hävdas också ofta i den 
biblioteksvetenskapliga litteraturen att biblioteken måste bli bättre på att marknadsföra 
sig och analysera vilka behov användarna faktiskt har. Ett grundläggande problem 
tycks, enligt forskarna, vara att folkbiblioteken inte har tillräckligt preciserade 
målsättningar. Biblioteken tycks vilja vara allt för alla, och gör inte några större försök 
att definiera sina målgrupper (Thórsteinsdóttir & Arvidsson,1997:10). 
 
Inom studien som Thórsteinsdóttir och Arvidsson arbetat med, har de undersökt hur 
användare ser på biblioteket. Användarna har analyserats utifrån ålder, kön, 
familjesituation, språk, sysselsättning och utbildning. Resultaten från studien visar att 
det är bibliotekets roll inom den formella utbildningen som användarna anser är allra 
viktigast, tätt följt av barnverksamheten. Den roll som ansågs minst viktig var att sörja 
för den information folk behöver i det dagliga livet. Här ges biblioteket en betydande 
roll i ett samhälle som värdesätter kunskap och utbildning. Andra viktiga funktioner på 
biblioteket är gratis Internetanvändning och lugn och ro.  
 
På frågan om vem man tycker att biblioteket är till för, var det svårare att få ett tydligt 
svar. Många ville inte rangordna olika målgrupper, vilket tyder på att de anser att 
biblioteket ska vara till för alla. De som trots allt gjorde en rangordning, tyckte att barn 
och ungdomar var den grupp som var viktigast att satsa på. Oviljan att svara på denna 
fråga i enkäten tyder dock på att användarna inte vill prioritera något grupp över en 
annan. Det kan också tyda på att tankar om jämlikhet är starka, inte bara i Sverige, utan 
framförallt inom folkbiblioteket, som ska verka som ett stöd för demokratin 
(Thórsteinsdóttir & Arvidsson,1997:23). 
 
Thórsteinsdóttir och Arvidsson poängterar att det kan vara mycket vanskligt att dela in 
användare i målgrupper, då en människa kan falla in i flera olika kategorier, såsom 
högskolestudent, invandrare och småbarnsförälder. Det är dock viktigt att skaffa så 
mycket information som möjligt om användarna, och deras livssituation, för att bättre 
kunna anpassa servicen till dem (Thórsteinsdóttir & Arvidsson,1997:18). 
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Även Henrik Jochumsen och Casper Hevenegaard Rasmussen, verksamma vid 
institutionen för kultur och media vid Danmarks biblioteksskola, har forskat i 
användarnas syn på biblioteket. I boken Gør biblioteket en forskel? beskriver de 
resultaten av sin forskning kring hur användarnas inställning till och användning av 
biblioteket speglas i deras föreställningar om det. Med hjälp av Pierre Bourdieus 
livsstilsteori undersöker de hur faktorer som utbildning, kulturellt och ekonomiskt 
kapital påverkar den syn intervjupersonerna har på biblioteket. De utförde kvalitativa 
intervjuer, och intervjuade både användare och icke-användare. En fråga som de ställde 
var vilken association den intervjuade fick av ordet bibliotek. Majoriteten svarade att de 
associerade biblioteket med utlåning av böcker (Jochumsen & Rasmussen, 2001:24) . 
Andra förknippar ordet bibliotek med folkbildning, fri tillgång till information, medan 
ytterligare några ser biblioteket som en plats för kulturella aktiviteter eller en 
mötesplats. Bibliotek är med andra ord ett begrepp som har många olika konnotationer 
och associationer hos människor. På samma sätt använder människor biblioteket till 
olika saker. Jochumsen och Rasmussen delar in de aktiviteter biblioteket används till i 
fyra kategorier: biblioteket som mötesplats, biblioteket som förmedlare av upplevelser, 
biblioteket som förmedlare av kunskap och slutligen biblioteket och 
informationssökning. Vi går djupare in på Jochumsens och Rasmussens resultat i kapitel 
4.3, då vi använt deras forskning som en teorietiskt utgångspunkt.  
 
Jochumsens och Rasmussens slutsats liknar den Thórsteinsdóttir och Arvidsson kom 
fram till. Det krävs djupare kunskap om olika brukargruppers förväntningar och 
användande av bibliotek för att biblioteket som institution verkligen ska kunna spela en 
viktig roll i människors vardag (Jochumsen & Andersson, 2001:8). Det är även viktigt 
att veta så mycket som möjligt om vilka användarna, och icke-användarna, är, och hur 
de utnyttjar bibliotekets resurser.  
 

3.3 Beslutsfattares syn på folkbiblioteket 
Bosse Jonsson, med en bakgrund som bibliotekarie och som disputerat inom pedagogik, 
har i sin forskning undersökt hur politiker och beslutsfattare ser på folkbibliotekets 
verksamhet och funktion. Han har sett att bibliotekscheferna och lokala politiska 
beslutsfattare generellt sett är överens om folkbibliotekens uppgifter (Jonsson, 1998:14). 
Den viktigaste uppgiften för biblioteket är som förmedlare av litteratur. På andra plats 
kommer funktionen som informationscentral. Biblioteket har, genom satsningen på det 
livslånga lärandet, ökat sin betydelse i samhället. Barn, ungdomar, äldre, handikappade 
och invandrare utgör de främsta målgrupperna enligt politikerna. De värden och 
uppgifter de tilldelar folkbiblioteket är idag ungefär de samma som vid förra seklet. 
Trots att finansiering, organisation, media och utbildningsnivå hos de anställda 
förändrats anser inte beslutfattarnas att bibliotekets uppgifter har förändrats. Istället 
beskrivs biblioteket som tidlöst, något som alltid är i tiden, men samtidigt måste följa de 
förändringar som sker i omvärlden.  
 
I sin avhandling Medborgaren och marknaden – pedagogisk diskurs för folkbibliotek, 
fortsätter Bosse Jonsson studera politiker och beslutfattares syn på bibliotekets funktion. 
I avhandlingen fokuserade han inte på vad som sades i officiella dokument, utan på 
beslutfattarnas egna uppfattningar, baserat på deras personliga, dagliga liv. Han skriver, 
att eftersom biblioteksverksamheten inte regleras i lag, har dess verksamhet styrts av 
rådande idéer om bibliotekens syfte. Dessa idéer skiljer sig från de idéer som rådde när 
biblioteksväsendet grundades i Sverige, och det är därför viktigt att se på hur 
beslutsfattarna uppfattar bibliotekets funktion. De slutsatser Bosse Jonsson drar från sin 
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forskning är att beslutsfattarna anser att syftet med biblioteken är att de ska användas så 
mycket som möjligt (2003:121).  
 
Självbildningen är den starkaste rollen, och det är viktigt att besökaren hittar det hon 
söker på biblioteket. Det blir med andra ord kunden och dennes önskemål som ska styra 
biblioteket (Jonsson, 2003:196). Här syns en tydlig skillnad från de bildningsideal som 
rådde när biblioteken uppstod på allvar vid förra sekelskiftet, då det var bibliotekens 
uppgift att skapa medvetna medborgare och bilda massorna. Dagens diskurs fokuserar 
betydligt mer på individens egenbestämmande, och på avsaknaden av uttalade syften. 
Syftet med biblioteken är alltså att de ska användas, några andra syften behövs inte. 
Målgruppen är de som använder biblioteket. Användandet i sig tillskrivs alltså ett värde 
(Jonsson, 2003:75).  
 
I Bosse Jonssons forskning visar det sig att beslutsfattarna har ett väldigt brukaranpassat 
tänkande kring folkbibliotekens verksamhet. Genom ett passivt förhållningssätt, hoppas 
man på att medborgarna hittar till biblioteket, där de kan hitta den media de önskar. 
Genom att biblioteket i övrigt även innehåller annan media, och tjänster, är 
förhoppningen att biblioteket sedan kan visa på nya användningsområden. 
 

3.4 Ungdomar och folkbibliotek 
Lena Spejare har skrivit en magisteruppsats om ungdomsverksamheter på bibliotek, där 
hon velat ha svar på frågan varför det inte är självklart med en ungdomsverksamhet på 
bibliotek, medan det alltid är självklart med barn- och vuxenverksamhet. Vilka hinder 
kan ligga i vägen för ungdomsverksamheter? I sin studie intervjuade hon ett antal 
biblioteksanställda som arbetade på bibliotek där det fanns varierande grad av 
ungdomsverksamhet. Hon kom fram till att det bland bibliotekarierna finns olika syn på 
ungdomar som målgrupp. En del anser att biblioteket ska vara till för alla, och att 
särskilda satsningar på vissa målgrupper inte går ihop med denna tanke. Andra anser att 
det är viktigt att biblioteket finns till för ungdomar och aktiv jobbar med att nå dessa. 
De anser att biblioteket måste få en annan roll för ungdomarna än att bara vara till för 
studier. Här är samarbete med andra organisationer vanligt och de arbetar ofta nära 
ungdomarna och försöker ta del av deras åsikter och önskemål. (Spejare, 1998:56) 
 
Vilken inställning personalen har till bibliotekets syfte speglas alltså väldigt konkret i 
verksamheten. Vid de bibliotek där de ansåg att biblioteket ska fungera som ett 
informationscentrum eller en servicestation, har man inte heller någon särskild 
verksamhet för ungdomarna, utan menar att allt de kan behöva redan finns. (Spejare, 
1998:56) Vid de bibliotek där man har en egen avdelning eller hörna för ungdomar, 
ansåg personalen att det var mycket viktigt att ungdomarna hade en egen plats, med ett 
medieurval som var anpassat för dem (Spejare, 1998:57). Ungdomsrummen fungerar då 
som en mötesplats, och biblioteket blir ett naturligt val, dit man kan gå utan krav. 
Delaktighet är något som betonades mycket, bland dem som hade en 
ungdomsverksamhet. Med delaktighet följer även att ta ansvar och få påverka. Spejares 
slutsats är att en lyckad ungdomsverksamhet kräver att man försöker förstå ungdomar 
och deras kultur. Det är viktigt att hitta metoder för att arbeta med ungdomarna, och låta 
dem vara delaktiga.  
 
Det finns ofta en brist på relation till ungdomar, något som Dag Jonasson i en artikel i 
Biblioteksbladet påpekar är ett demokratiskt problem för folkbiblioteken (Jonasson, 
2000:25). Här hävdar han att många bibliotek präglas av ”ointresse, okunskap och 
rädsla för ungdomarnas värld”. En oförståelse för de olika ungdomskulturer som finns, 
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och en nedvärdering av dessa, gör att ungdomar inte kan relatera till biblioteket och inte 
känner sig hemma. Lösningen på detta är enligt Jonasson att utbilda personalen och 
börja lyssna på ungdomarna. 
 
Ytterligare en magisteruppsats betonar vikten av delaktighet vid arbete med ungdomar 
på bibliotek. Inger Holmström Flis, som undersökte referensgrupper med ungdomar på 
folkbibliotek, kom fram till att både biblioteksanställda och ungdomar tyckte att 
delaktighet var viktigt i ungdomsarbetet. Det är ungdomarna själva som vet vad de vill 
ha, och de kan förmedla detta. Genom en öppen dialog kan ungdomar påverka 
bibliotekets utbud och tjänster, och biblioteket kan visa på vad som redan finns och 
anpassa sin verksamhet efter de krav som finns. En viktig aspekt är dock att 
ungdomarna får reellt inflytande, och inte bara är rådgivande (Holmström Flis, 
2001:83). Då tappar de lätt intresset för arbetet. 
 
Holmström Flis undersökte bland annat vilka behov ungdomar har, och vad biblioteken 
kan göra för att möta dessa behov. De olika behov som hon tog upp var bland annat 
behovet av kultur i olika former, både att producera och konsumera, behov av kunskap, 
och behov av att kunna koppla av i en trevlig miljö (Holmström Flis, 2001 58 ff.). 
Biblioteken kan genom att vara medvetna om dessa behov arbeta aktivt för att tillgodose 
dem. Kulturproducerande aktiviteter, som skrivarverkstäder och workshops, 
utställningar och debatter kan hjälpa ungdomarna att utveckla och forma sin identitet 
(Holmström Flis, 2001:59). Kunskapsbehovet är viktigt, både för skolarbete, och för att 
hitta information om det som intresserar en själv. Det kan röra sig om information om 
musik, politik eller filosofi. Det är viktigt att den information som ungdomarna söker 
finns tillgänglig för dem, både fysiskt och mentalt. Slutligen har de ett behov av att 
koppla av, av att ha roligt. Det kan röra sig om att umgås i en avslappnad miljö utan 
krav, att läsa en skönlitterär bok för sitt eget nöjes skull, eller spela spel med varandra. 
Även här är delaktighet viktigt. Det upplevs ofta som att vuxna ordnar aktiviteter för 
ungdomarna, medan de själva vill vara med och organisera (Holmström Flis, 2001:62). 
På så sätt tas deras engagemang och intresse tillvara. 
 
Ungdomsverksamheter på bibliotek behöver inte betyda en separat ungdomsavdelning. 
Frågan har dock debatterats länge. Den danska bibliotekarien Marianne Hiort-Lorenzen 
skriver i sin bok I forandringens favn att just eftersom ungdomar befinner sig 
mittemellan barndomen och vuxenlivet kan det vara svårt att hitta en naturlig plats på 
biblioteket. I de flesta fall ryms ungdomslitteraturen tillsammans med barnlitteraturen, 
och det är barnbibliotekarien som har ansvar för den eventuella ungdomsverksamhet 
som finns. Detta kan innebära att ungdomar känner sig för gamla för barnavdelningen, 
men för ovälkomna på vuxenavdelningen. Rummets betydelse är viktigt, och det är just 
det att det finns en särskild plats för ungdomarna som är väsentligt. Det är viktigt att det 
finns massor av rum för ungdomar, men inte nödvändigtvis fysiskt utrymme, utan 
mentalt (Hiort-Lorentzen, 1989:51 ff).  
 
Ett flertal studier har gjorts kring ungdomar och folkbibliotek, och det tycks vara ett 
ämne som fortsätter att intressera. Flertalet av studierna kommer fram till samma 
resultat; ungdomar känner sig inte bekväma eller välkomna på det traditionella 
folkbiblioteket, utan önskar ofta en bättre anpassad verksamhet. Delaktighet är det 
absolut viktigaste när det gäller att utforma biblioteksverksamhe ter för – och därmed 
med – ungdomar. Även de anställdas inställning till ungdomar speglar den verksamhet 
som bedrivs. Det som efterlyses är att de anställda visar en vilja att kommunicera med 
ungdomar, och att de visar intresse för ungdomarnas idéer och behov.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel går vi närmare in på de tre av de centrala teorierna kring folkbibliotekens 
identitet och betydelse som vi nämnde i kapitel 2. Dessa närliggande teorier ligger till 
grund för den undersökning vi själva utfört. I det första avsnittet tar vi upp Enströms 
tankar om vad som påverkar folkbibliotekens identitet. Vi går även igenom de olika 
roller han tillskriver folkbiblioteket, som vi nämnde i kapitel 3.1. Efter det tar vi upp två 
besläktade teorier om folkbibliotekets identitet som ligger till grund för vårt eget arbete. 
Dessa två teorier utgår båda från de olika roller ett folkbibliotek kan ha. Den första 
teorin fokuserar på den roll ett lokalt folkbibliotek kan ha inom det lokala samhället, 
medan den andra teorin fokuserar på hur användarnas olika livssituationer påverkar 
deras syn på folkbibliotekets identitet. Dessa teorier hjälper oss genom att de 
tillhandahåller en ram inom vilken vi utför vår undersökning.  
 
För att sammanfatta de olika forskarnas syn på folkbibliotek och identitetsfrågan, gör vi 
i slutet av kapitel en sammanställning över de roller som folkbiblioteket kan ha, baserat 
på de teorier vi tar upp i detta kapitel.  
 

4.1 Vad påverkar folkbibliotekens identitet? 
Uppfattningar om vilken identitet biblioteket har skiljer sig mellan olika aktörer menar 
Peter Enström. Han anser att det finns en uppfattning hos politiker, en hos brukarna och 
en inom bibliotekssfären. Även Ragnar Audunson, som vi nämnde i kaptiel 3.1, har 
studerat folkbibliotekets uppgift och funktion utifrån dessa tre olika grupper.  De olika 
uppfattningarna från dessa grupper kan leda till skilda åsikter om vad ett bibliotek ska 
vara, vilket i sin tur kan leda till att det skapas debatt om vad biblioteken gör och inte 
gör, samt kring vilket innehåll biblioteket skall ha (Enström,1995:214). Enström menar 
att de förändringar folkbiblioteket har gått igenom de senaste decennierna har påverkats 
av vilken uppfattning som finns kring bibliotekets identitet både inom och utanför 
institutionen.  
 
Enström menar vidare att förändringar som sker på folkbibliotek måste ses i ett större 
sammanhang än enskilda bibliotek. Han menar att det är en gemensam process som 
inbegriper hela biblioteksområdet (1995:206). Enligt Enström finns det en osäkerhet 
kring hur man inom biblioteken skall hantera förändringar i omvärlden och de nya 
kraven på biblioteket.  De nya kraven som ställs på folkbiblioteket kan uppfattas ge 
svårigheter med den gamla identiteten men också med utvecklingen av en ny. Enström 
hävdar att man i förändringstider söker trygghet i den gamla identitet organisationen 
tidigare haft. Denna identitet är dock inte heller entydig, utan den är uppbyggd av ett 
antal roller som existerar sida vid sida (Enström, 1995:209 ). 
 
Enström anser att biblioteket har flera olika roller och att dessa inte är statiska. Dessa 
olika funktioner har vuxit fram ur strömningar i samhället, debatten i samtiden, 
utvecklingsbehovet inom biblioteket, traditioner och biblioteksutbildning. De olika 
rollerna som Enström tar upp pekar på en stor mångfald och stora skillnader i 
uppfattningar om bibliotekets identitet. Enström presenterar fem traditionella roller som 
växt fram och som lever kvar, men i olika omfattning på olika ställen. 
 

• Folkbildning : folkbildning och fostran har varit centralt sedan folkbibliotekets 
start. 
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• Kulturförmedling: biblioteket som bärare av kulturella värden och som 
stimulerar till läsning av värdefull litteratur.  

• Fackkunskapsförmedlare: en roll som mest handlar om de stora biblioteken 
med speciella fackavdelningar. 

• Katalogroll: utgår ifrån biblioteket arbetssätt, klassifikation, katalogisering, 
referensarbete och bibliografi. Här sågs uppgifterna mer som instrumentella än 
intellektuella.  

• Socialarbetarroll: så småningom insåg de som arbetade vid bibliotek att det 
fanns olika behov hos olika grupper och att alla inte kunde komma till 
biblioteket. Här uppkom olika former av uppsökande verksamhet. I den rollen 
ligger också ett närhetsideal, biblioteket skall på alla sätt försöka vara nära 
användaren.  

 
Enström tar sedan upp nya funktioner som vuxit fram och han menar att det ständigt 
kommer nya. En roll som är aktuell är informationsorganiseraren: en roll som 
kommer ifrån kunskapen att analysera informationsbehov, utveckla lokala 
informationsförmedlingar och informationssystem. Kunskaps mäklaren är en annan 
roll som fungerar som spjutspetsen i ett kunskapssamhälle. Dessa nya funktioner som 
Enström ser växa fram är antagligen fortfarande för nya för att vara något som 
åtminstone allmänheten förknippar folkbiblioteket med. Det är förmodligen fortfarande 
de stora, mer generella rollerna som folkbildning och kulturförmedling, som gemene 
man har i tankarna när det talas om folkbibliotek. Det är dock intressant att nämna dessa 
olika roller, då det eventuellt går att se spår av dem i tankarna kring folkbibliotekets 
identitet. 
 
Folkbiblioteket utsätts för ständiga förändringar och någon entydig identitet är svår att 
urskilja. Biblioteket verkar fortfarande, enligt Enström, precis som vid förra seklet, 
representera en demokratisk idé om fri tillgång till kultur, information och kunskap till 
alla men samtidigt pekar forskning på att biblioteken måste få en tydligare identitet för 
att överleva. 
 
Enströms tankar är intressanta för oss, då de ger oss en utgångspunkt för att titta på 
identitetsfrågan för folkbibliotek. Det vi fokuserat på är inte hur folkbibliotekets 
identitet har förändrats över tiden, utan hur folkbibliotekets identitet ser ut idag. Om vi 
utgår från att folkbiblioteket verkligen lider av en identitetskris, är det intressant att se 
hur identiteten är uppbyggt och vad som tydligast poängteras av representanter för de 
tre olika grupperna. Om, och i så fall på vilket sätt, skiljer sig synen på det traditionella 
folkbibliotekets identitet och på PUNKTmedis identitet. Vad innebär det för synen på 
framtidens folkbibliotek?  
 

4.2 Det lokala folkbibliotekets roll 
De danska forskarna Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen, som vi presenterade 
i kapitel 3, har undersökt hur det lokala folkbibliotekets roll kan se ut. De menar att 
folkbiblioteket inte är en statisk organisation som en gång för alla har definierat sig i 
förhållande till samhället. Biblioteket ingår i skiftande samarbetsrelationer och i nätverk 
som konstant ändrar sig (Andersson & Skot-Hansen, 1996:256). De menar vidare att 
biblioteket måste hitta sin plats i detta föränderliga samhälle och att det klart måste 
definiera sig och sin verksamhet till de många olika krav som ställs. De tycker att varje 
enskilt folkbibliotek i samspel med de lokala politikerna och användarna borde försöka 
hitta sin profil och synliggöra den i sin verksamhet. Detta skulle göra det lättare för 
biblioteket att marknadsföra sina tjänster, och därmed kunna visa befolkningen vad 
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biblioteket är till för. Det skulle även kunna innebära att samarbetet med politiker blir 
bättre. Genom ett tydligare synliggörande, kan biblioteket visa på varför det är viktigt 
med politiskt och ekonomiskt stöd, något som är mycket viktigt i tider när offentliga 
verksamheter kämpar med neddragningar. 
 
Folkbiblioteket som institution är fö rankrad på kulturområdet och ligger under 
kommunens kulturförvaltning men dess verksamhet sträcker sig långt utanför detta 
avgränsade område. Folkbiblioteket får därmed problem med sin profil och framstår 
som en institution med oklar målsättning (Andersson & Skot-Hansen,1996:261). 
Andersson & Skot-Hansen framhåller starkt att biblioteket inte kan överleva som en 
isolerad ö i kommunens maktspel. Biblioteket måste i större utsträckning göra sig mer 
synligt på den kommunala scenen.  
 
Andersson & Skot-Hansen har tagit fram en analysmodell som kan användas för att 
analysera det lokala bibliotekets identitet. Modellen ger biblioteket fyra roller:  
 

 
 
Figur 2.  Modell över bibliotekets fyra roller. (Andersson & Skot-Hansen, 1994:18)  
 

• Kulturcentrum: En plats för kulturella upplevelser såsom lån av böcker, cd-
skivor etc. men även t ex författarkvällar och sagostunder. 

• Kunskapscentrum: Biblioteket som en plats där det ges tillgång till kunskap. 
• Informationscentrum: En plats där det finns möjlighet för människor att ta del 

av t ex Internet och samhällsinformation. 
• Socialt centrum: Biblioteket som en plats där människor få koppla av, sitta och 

läsa samt umgås med andra människor.  
 
Modellen skall ses som ett diskussionsunderlag och inte som en beskrivning av hur det 
faktiskt ser ut på olika bibliotek. De olika rollerna överlappar varandra och rollerna 
hänger samman med så många olika faktorer, både interna och externa, att en entydig 
identitet med enbart en av dessa roller inte kan uppnås enligt Andersson och Skot-
Hansen.  
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Var och en av dessa roller har sina egna utmaningar och möjligheter. I vår analys och 
diskussion vill vi se var i modellen PUNKTmedis som ungdomsbibliotek skulle passa 
in, och vad det innebär för biblioteket. Genom att intervjua personer med olika 
anknytning till biblioteket; två med brukarperspektiv, en med politikerperspektiv och 
två med biblioteksperspektiv, vill vi se om deras uppfattning av bibliotekets identitet 
skiljer sig åt. Vi tittar även på vad dessa tre olika sfärer säger om det traditionella 
bibliotekets identitet. Finns det någon skillnad i hur de ser på ett traditionellt 
folkbibliotek och på PUNKTmedis? Vad innebär det för det traditionella 
folkbiblioteket, och för framtidens bibliotek? 
 

4.3 Bibliotekets identitet och användarnas värderingar 
Jochumsen och Rasmussen utgår från Anderssons och Skot-Hansens modell och 
sammanför den med sin egen undersökning om hur bibliotekets olika roller spelar olika 
stor roll för användare med olika livsstilar och värderingar. Dessa livsstilsgrupper 
grundar sig på teorier om kulturellt och ekonomiskt kapital från Bourdieau. Ekonomiskt 
kapital handlar här t ex om egendom, intäkter och andra penningrelaterade tillgångar. 
Kulturellt kapital är kopplat till förhållandet till ”finkulturen”, utbildning samt hur en 
person behärskar den rådande kulturens uttrycksformer som först och främst kan fås 
genom social bakgrund och utbildningssystemet (Jochumsen & Rasmussen, 2001:57)  
Jochumsen och Rasmussen delar in användarna i fyra livsstilsgrupper. Grupperna är 
indelade efter tillgången på kulturellt och ekonomiskt kapital. 
 
Den nordvästliga gruppen har ett stort ekonomiskt kapital och ett relativt stort kulturellt 
kapital. Utbildningsnivån är som genomsnittets. De kulturarrangemang de bevistar är de 
konstutställningar och klassiska konserter som de kommit i kontakt med via media, 
annars uppskattar den här gruppen musikaler eller andra arrangemang som är 
underhållande. Den här livsstilsgruppens värderingar kännetecknas av självtillit, 
liberalism, motstånd mot kontroll och en tro på att de har inflytande. De lägger stor vikt 
vid förbrukning och på en hög materiell standard. 
 
Den nordöstliga gruppen har det högsta kulturella kapitalet av de fyra grupperna, men 
har inte ett lika starkt ekonomiskt kapital. Deras värderingar kännetecknas av en hög 
utbildningsnivå, självförverkligande och individualitet, frihet under ansvar och 
miljömedvetenhet.  
 
Den sydvästliga gruppen har ett lågt kulturellt kapital och bryr sig inte om 
kulturupplevelser om det inte handlar om sport eller popkonserter. De har ett ganska 
stort ekonomiskt kapital och gruppens värderingar kännetecknas av stabilitet och 
tradition, motstånd mot förändring, att de lägger vikt på det som ligger dem nära och 
ekonomisk säkerhet. De är också den grupp som läser minst.  
 
Den sydostliga gruppen har en hög utbildningsnivå i förhållande till den sydvästliga 
gruppen. De är mer positivt inställda till kulturupplevelser och de läser mer än den förra 
gruppen. Kulturförbrukningen är lokalt förankrad och det ekonomiska kapitalet är något 
lägre än i den sydvästliga gruppen De sydostliga värderingarna kännetecknas av: 
tradition och trygghet, att de lägger stor vikt vid familjen, hemmaliv och närmiljö samt 
att de är miljömedvetna.   
  
Dessa olika livsstilsgrupper använder och ser på biblioteket på olika sätt. Olika grupper 
kan prioritera samma användningsområde men av olika anledningar (Jochumsen & 
Rasmussen, 2001:128-131). Här utgår Jochumsen och Rasmussen ifrån Anderssons och  
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Skot-Hansens modell för bibliotekets möjliga identitet när de beskriver hur de olika 
grupperna resonerar och använder bibliotekets olika roller.  
 

 
 
Figur 3.  Modell över den roll biblioteket fyller för olika grupper. (Jochumsen & Rasmussen, 2001:129) 
 
Informationscenter: Det är främst de sydliga livsstilsgrupperna som använder 
biblioteket som en plats där de hämtar information. Användandet av den här funktionen 
är kopplad till vardags- och fritidsaktiviteter. De nordliga grupperna använder sig inte i 
någon större utsträckning av biblioteket som informationscenter vilket kan höra 
samman med att de är mer förtrogna med informationsteknologi. De två sydliga 
grupperna använder inte Internet på samma sätt som de två nordliga grupperna och de 
använder det vare sig på arbetet eller på fritiden. 
 
Kunskapscenter: Den av bibliotekets roller som används och upplevs som viktig av 
alla de fyra grupperna är biblioteket som kunskapscenter. I de nordliga 
livsstilsgrupperna använder de biblioteket som kunskapscenter till att fördjupa sig i 
ämnen som hör samman med deras arbete. I de sydliga grupperna är inte användningen 
knuten till arbetet utan i högre grad till användarnas fritidsintressen. 
 
Socialt center: För de nordvästliga och sydostliga livsstilsgrupperna är den här rollen 
viktig, men av olika anledningar. Den nordvästliga gruppen ser det som ett ställe där de 
kan koppla av från en stressig vardag, leka med sina barn eller bara slappa och läsa 
tidsskrifter. Den sydostliga gruppen använder den här rollen i första hand som en 
mötesplats, en plats där de kan skapa och underhålla relationer. Det är intressant att se 
att två så olika grupper prioriterar samma biblioteksroll. För de båda grupperna är inte 
bibliotekets utbud det viktiga utan de ser mötesplatsen som det viktiga. Biblioteket är en 
av få offentliga platser i samhället som är utan förpliktelser, gratis och tillgängligt. De 
andra två grupperna använder också biblioteket som ett socialt centrum, men inte i lika 
stor utsträckning. 
 
Kulturcenter: För den nordostliga gruppen är biblioteket som kulturcenter en ram för 
deras kulturupplevelser och därmed av stor betydelse. De betraktar biblioteket som ett 
kulturhus. Personerna i den sydostliga gruppen ser också den här rollen som viktig, men 
om det för den nordostliga gruppen handlar om ett kulturhus bland andra som de 
besöker, så är bib lioteket ofta det enda kulturutbud som den sydostliga gruppen 
använder. Detta kan hänga samman med att många andra kulturutbud är förknippade 
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med stora barriärer som det är svårt att överstiga om man inte har det ekonomiska 
kapitalet. I de västliga grupperna används den här biblioteksrollen inte särkskilt mycket 
av olika anledningar.  
  
I vår studie av PUNKTmedis gör vi endast två intervjuer med den tilltänkta 
målgruppen: ungdomar mellan 13 och 19. Det hade varit intressant att göra ett större 
antal intervjuer med ungdomar och se om de gick att placera in i Jochumsen och 
Rasmussens modell. På grund av de begränsningar vi har i vår uppsats, har vi dock inte 
haft den möjligheten. Istället använder vi oss av teorin som en utgångspunkt i vår 
studie. Vi tittar bland annat på om och hur det har resonerats kring olika användares syn 
på biblioteket och dess funktion. Gruppen biblioteksanvändare är en stor och 
mångfacetterad grupp, och som Jochumsen och Rasmussen visat, har de olika behov. 
Detta borde speglas även när målgruppen enbart är ungdomar.  
 
Jochumsens och Rasmussens modell är intressant för oss i analysen av vilka ungdomar 
som egentligen kommer till PUNKTmedis, eller snarare vilka livsstilsgrupper som 
PUNKTmedis passar in på. Om önskan har varit att skapa ett bibliotek som har en stark 
identitet som ett socialt center, betyder det - om vi utgår från Jochumsens och 
Rasmussens forskning – att biblioteket främst riktar sig till en grupp ungdomar, med ett 
visst kulturellt och ekonomiskt kapital. Då deras studie bl.a. ser på vilket sätt de olika 
livsstilsgrupperna använder biblioteket, kan det vara intressant att titta på hur 
PUNKTmedis identitet eventuellt skulle passa någon av de olika livsstilsgrupperna 
bättre än någon annan. I vår analys vill vi se huruvida detta är något de inblandade 
reflekterat över, och vad det skulle kunna få för konsekvenser. 
 

4.4 Sammanfattning 
Dessa teoretiska utgångspunkter fungerar dels som en bakgrund för vår studie, dels som 
ett verktyg i analysen av vårt material. Enströms tankar kring de olika roller ett 
folkbibliotek kan ha, har varit viktiga i våra diskussioner kring undersökningens 
upplägg. Vi har även använt oss av den indelning av olika grupper som påverkar och 
påverkas av folkbiblioteket som både Enström och Audunson presenterar: brukarna, 
politikerna och de biblioteksanställda. 
 
Anderssons och Skot-Hansens resonemang om att folkbiblioteken måste hitta och 
framhäva sin identitet ger oss intressanta utgångspunkter i vårt resonemang kring 
ungdomsbiblioteket som ett profilerat bibliotek med en specifik målgrupp. Jochumsens 
och Rasmussens undersökning om de olika värderingar som ligger till grund vid 
användandet och uppfattningen av biblioteket ger intressanta infallsvinklar i analysen av 
vilken roll biblioteket ska eller kan ha. Centralt blir också tankarna om huruvida den 
identitet PUNKTmedis har, betyder att biblioteket därmed riktar sig till en specifik 
grupp ungdomar.  
 
För att åskådliggöra relationen mellan dessa teorier, deras utmärkande drag, samt hur vi 
använt oss av dem i vår studie, har vi sammanställt en matris: 
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 Vad är folkbibliotekets 

traditionella identitet uppbyggd 
av? 

Utmärkande  
drag 

Teoriernas plats i vår 
studie 

Enström 
 
 

- Folkbildning 
- Kulturförmedling 
- Fackkunskapsförmedlare 
- Katalogroll 
- Socialarbetarroll 

Biblioteket har många olika 
roller, som ständigt 
förändras, och nya 
tillkommer. Olika grupper 
(brukare, politiker och 
biblioteksanställda) har olika 
uppfattningar om 
folkbibliotekets identitet. 

Skiljer sig 
uppfattningen om 
bibliotekets identitet 
åt mellan de tre olika 
grupperna? Vilka 
roller är det som 
prioriteras av de 
olika grupperna? 

Anderson/ 
Skot-
Hansen 
 

- Kulturcentrum 
- Kunskapscentrum 
- Informationscentrum 
- Socialt centrum 

Dessa fyra områden 
överlappar varandra och kan 
användas för att utröna 
vilken profil det lokala 
folkbiblioteket har. Det är 
viktigt med en tydlig profil 
för bibliotekets överlevnad 
på den kommunala scenen. 

Var passar 
PUNKTmedis 
identitet in i 
modellen över 
bibliotekets 
identitet? 
Vilka roller är de 
som prioriteras av de 
olika grupperna? 

Jochumsen/ 
Rasmussen 

- Kulturcentrum 
- Kunskapscentrum 
- Informationscentrum 
- Socialt centrum 

Utgår ifrån Skot-Hansens 
modell men går sedan vidare 
till att identifierar huruvida 
olika användargrupper 
använder bibliotekets olika 
områden på olika sätt.  

Vilken 
användargrupp enligt 
Jochumsen och 
Rasmussens studie 
skulle passa bäst in 
på den identitet som 
PUNKTmedis har?  

 
Figur 4. Sammanställning över de tre centrala teorierna i vår studie.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns olika beskrivningar av folkbibliotekets 
identitet. De roller som bygger upp folkbibliotekets identitet är föränderliga, och 
existerar parallellt. Folkbiblioteket kan därför inte sägas ha en central identitet, utan 
består av ett flertal roller. Olika grupper kan prioritera dessa roller olika. Tonvikten 
läggs därmed till exempel på bibliotekets funktion som ett socialt center, eller som ett 
informationscenter, och detta påverkar sedan den identitet som biblioteket anses ha.  
 
All den forskning vi har tagit del av, är enig om att folkbiblioteket har flera olika roller, 
och att dessa existerar parallellt. De tre teorier vi har valt att lyfta fram i detta kapitel, är 
de som har varit mest intressanta för oss i vår egen studie.  
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5 Metod 
 
I detta kapitel motiverar och diskuterar vi vårt val av metod för undersökningen. Här 
finns också en beskrivning av urval av informanter och hur vi fick kontakt med dem. Vi 
tar även upp hur vi har valt att redovisa våra intervjuresultat, samt hur analysen är 
upplagd.  
 

5.1 Fallstudier 
Den metod vi har valt att använda är fallstudien. Fallstudien som metod tillhör det 
kvalitativa spektrat inom samhällsforskningen. Det som utmärker en kvalitativ studie är 
fördjupning, närhet och flexibilitet (Repstad, 1999:10). Det innebär att man kan studera 
enbart en eller några få miljöer, men att dessa miljöer studeras desto mer ingående. 
Flexibiliteten innebär att det är möjligt att använda det material som kommer in under 
undersökningen för att vidareutveckla frågeställningar och insamlandet av övrigt 
material (Repstad, 1999:11). För oss har det inneburit att vi kunnat lägga till eller ta bort 
frågor vid intervjuer med våra informanter, beroende på vad för svar vi fick vid tidigare 
intervjuer. Vi har även fått nya uppslag under arbetets gång, och känner att fallstudien, 
som kvalitativ metod, har gett oss det utrymme vi behövt för att skriva denna uppsats.  
 
Enligt Merriam, är fallstudien en undersökning av en specifik företeelse, skeende, 
person, institution eller social grupp (Merriam,1994:24). Eftersom vi vill titta på vilken 
plats ungdomsbiblioteken har på folkbiblioteksarenan, och hur tankarna kring 
beslutsprocessen och skapandet av ett ungdomsbibliotek ser ut, anser vi det vara 
värdefullt med en fallstudie. Genom litteraturgenomgång och jämförelser med tidigare 
studier, hoppas vi kunna både dra generella slutsatser utifrån vår undersökning och 
samtidigt belysa och analysera det specifika fall vi valt att titta på.  
 
Fallstudier kan vara lämpligt när det som eftersöks inte är sanningsvärde, utan 
trovärdighet. Syftet är inte att komma fram till den ”korrekta” tolkningen av fakta, utan 
att få fram åsikter och synsätt (Merriam, 1994:44-43). Det är även lämpligt när syftet är 
att skapa bättre förståelse av den dynamik som ligger bakom en företeelse. Som metod 
är fallstudien inriktad på förståelse och beskrivning. En fallstudie kan vara deskriptiv, 
tolkande eller värderande. En ren deskriptiv fallstudie är inte kopplad till en teori, 
medan en tolkande fallstudie används för att belysa, stödja eller ifrågasätta teoretiska 
förutsättningar. Vid en värderande fallstudie bedömer forskaren de resultat hon kommit 
fram till och lägger en värdering av hur det undersökta fallet fungerar. Vårt syfte är att 
göra en tolkande fallstudie av de faktorer som påverkat skapandet av PUNKTmedis.  
 
Det finns en risk vid fallstudier att materialet blir så omfattande att det blir svårt att 
analysera. Därför är det av stor vikt att begränsa sig tidigt. I det material vi får fram 
kommer vi fokusera på de värderingar som lyser igenom. Det handlar både om 
värderingar om folkbiblioteket och dess funktion och om ungdomar samt vilken plats de 
har inom biblioteket. Den identitet som olika instanser anser att biblioteket bör ha, 
påverkas i grunden av de värderingar och normer som förknippas med biblioteket som 
institution. Värderingen av ungdomar som grupp är också intressant att titta på, då den 
speglar hur olika grupper tycker att samhället ska bemöta och behandla människor i den 
kategorin.  
 
En annan risk vid fallstudier är att man som forskare drar för stora slutsatser av 
materialet. En fallstudie är aldrig en redogörelse av en helhet, utan blott en del av 
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situationen eller företeelsen. Man ska inte som forskare, eller läsare, lockas att 
generalisera för mycket. Fallstudien har en inbyggd begränsning i att det tittar närmare 
på ett specifikt fall, men samtidigt kan analysen av det fallet belysa helheten. Vi tittar 
alltså på helheten, utifrån de kunskaper vi får in från det specifika fallet. Vi är dock 
mycket medvetna om de begränsningar som finns för att dra generella slutsatser.  
 
Inom ramen för vår fallstudie har vi använt oss av texter och intervjuer. Vår motivering 
till att använda intervjuer är att vi vill få en djupare insikt i arbetet och resonemanget 
kring ett ungdomsbibliotek. Vårt mål har inte varit att få fram objektiv, kvantifierbar 
data, utan att få en djupare insikt om vad arbetet och syftet med ett ungdomsbibliotek är. 
Kvale går igenom olika aspekter av den kvalitativa forskningen, såsom det specifika och 
fokusering. Det specifika innebär att man söker beskriva specifika situationer i den 
intervjuades värld. Fokusering innebär att man vill titta på vissa teman (Kvale, 
1997:37). Intervjun blir här varken strängt fokuserad eller helt icke-styrd, utan inriktas 
just på vissa teman. Inför våra intervjuer upprättade vi en intervjuguide med ett antal 
ganska vida, tematiserade frågor. Vi gjorde upp individuella intervjuguider för våra 
informanter, beroende på vilken relation de haft till PUNKTmedis. Intervjuguiderna kan 
hittas som bilagor i slutet av uppsatsen och ligger ordnade kronologiskt efter de datum 
vi utförde intervjuerna.  
 

5.2 Urval till intervjuer 
Då vår undersökning inte eftersträvar att vara objektiv, valde vi att intervjua de personer 
som genom sitt arbete med ungdomsbiblioteket kan ge en god inblick i arbetet kring 
detta. Detta sätt att välja ut informanter kallas för icke-probalistisk, eller icke-
sannolikhetsval (Merriam, 1994:61). Det innebär att de personer som intervjuas inte 
valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval, utan istället valts för den position eller 
kunskap de besitter. Ett målinriktat eller ändamålsenligt urval baseras på att man vill 
lära sig så mycket som möjligt. Vi har därför genomfört kvalitativa intervjuer med 
människor som har olika anknytningar till PUNKTmedis. Den första vi intervjuade var 
projektledaren för PUNKTmedis, som har varit involverad i frågan från början. Hon har 
under både planering och genomförande av PUNKTmedis haft en mycket central roll, 
och vi ansåg att hon genom sin nyckelposition kunde ge värdefull information till vår 
uppsats. Vi pratade också med stadsbibliotekarien i Stockholm, och den som lagt fram 
förslaget om ett ungdomsbibliotek.  
 
Vi var även intresserade av att intervjua en politiker som har varit engagerad i 
diskussionerna kring PUNKTmedis. Vi pratade därför med den person som är politiskt 
sakkunnig på kulturförvaltningen, och som varit engagerad i besluten kring 
PUNKTmedis. Han blev vår representant från den politiska sfären. Slutligen ville vi 
intervjua några av de ungdomar som varit med i referensgruppen som arbetat med 
PUNKTmedis. Vi fick namn på några av de ungdomar som arbetat aktivt med 
PUNKTmedis av projektledaren och genomförde två intervjuer med två av 
ungdomarna. Detta gav oss tre olika infallsvinklar på de förhoppningar och tankar olika 
grupper har med det nya biblioteket.  
 

5.3 Textmaterial 
Vi har även tittat närmare på olika dokument och artiklar som har anknytning till vår 
fallstudie av PUNKTmedis. Det rör sig om protokoll från möten med den referensgrupp 
av ungdomar som har hjälpt till att arbeta fram det nya biblioteket och olika dokument, 
som exempelvis Stockholms biblioteksplan. Här har vi tittat efter vilka värderingar som 
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lyser igenom texterna. Vad sägs om det lokala biblioteket, vilken roll ska det fylla, och 
vad hoppas man att det nya biblioteket ska innebära? Stockholms biblioteksplan 
behandlar vi som ett politiskt dokument, och kopplar den därmed främst till 
politikersfären i vår analys. 
 
Vi ville även titta närmare på artiklar från den offentliga diskussionen. Vi var 
intresserade av att se hur diskussionerna kring PUNKTmedis förts fram i media, och 
vilka aspekter det är som har diskuterats för att kunna se vilka normer och värderingar 
som lyser igenom. Vi fann det dock svårt att få fram något material kring denna aspekt. 
De artiklar och politiska dokument vi hittat har vi med i vår analys, men vi trodde från 
början att det skulle finnas mer att hämta från den offentliga diskussionen.   
 

5.4 Genomförande av intervjuer och textanalys 
Vi utförde fem separata intervjuer med våra informanter. En av intervjuerna fick göras 
om, då det efter intervjun visade sig att vår bandspelare var ur funktion. Alla 
intervjuerna spelades in, efter att vi frågat informanterna om det gick bra. Intervjuerna 
skrevs sedan ut ordagrant för att kunna användas i vår analys. Två av intervjuerna 
utfördes på PUNKTmedis, i ett personalrum. En intervju utfördes på fiket på 
PUNKTmedis, och ytterligare en på ett närliggande café. Den femte intervjun utfördes 
på informantens kontor. Längden på intervjuerna rörde sig om 40-80 minuter, och vi 
upplevde att intervjuerna var avslappnade och otvungna.  
 
Som vi redan nämnt, gjorde vi upp tematiserade intervjuguider till våra intervjuer. 
Dessa var medvetet väldigt löst formulerade, vilket gav informanterna utrymme att 
prata om det som de ansåg vara viktigt, samtidigt som vi höll samtalet inom det område 
som berörde vår uppsats. Eftersom de personer vi valt att intervjua, hade olika relationer 
till PUNKTmedis, gjorde vi upp olika intervjuguider. Detta för att kunna fokusera på de 
specifika frågor som vi ville ha svar på från var och en av informanterna.  
 
Alla intervjuer inleddes med att vi gav en kort presentation av oss själva och vårt 
uppsatsämne, och de avslutades även med att vi gav vår kontaktinformation. Vi frågade 
alla informanter om de ville ha en utskrift av intervjun, varav en sa ja. Ytterligare två 
ville gärna se hur vi använde oss av materialet i uppsatsen innan vi skickade in den, och 
detta gick vi med på. Motivationen var att de ville se att de inte blev feltolkade eller 
felciterade.  
 
För att titta närmare på den politiska diskussionen och på styrdokument, använde vi oss 
av en enkel textanalys. Vi tittade på vad som sades om ungdomar, folkbibliotek och 
PUNKTmedis, för att se vilka värderingar som lades in i dessa begrepp. Det rör sig  
dock inte om någon djupare analys, eftersom detta material utgör en del av det större 
material vi använt i undersökningen. Det material vi har använt oss av i vår 
undersökning, är samlat i referenslistan under Källmaterial. 
 

5.5 Redovisning och analysförfarande 
I analysarbetet av vårt textmaterial och intervjuer har vi letat efter de termer och 
begrepp som används för att beskriva folkbibliotek och dess olika uppgifter. Dessa 
begrepp har vi sedan tolkat och översatt till de roller Andersson och Skot-Hansen 
beskriver. I det material som kommer från ungdomarna och vår representant från 
politikersfären beskrivs ofta folkbiblioteket i negativa termer. Utifrån detta har vi tolkat 
hur de ser på bibliotekets identitet. Det blir här en sorts omvänd beskrivning; de 
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beskriver hur biblioteket bör vara utifrån hur det inte är. Detta tyder på att de har en idé 
om hur de tycker att biblioteket bör vara utformat, men att dagens folkbibliotek inte 
lever upp till dessa förväntningar. Detta gör att resonemangen kring folkbibliotekets 
identitet ofta har lett in på tankar om det framtida bibliotekets identitet. I vår analys har 
vi försökt skilja dessa åt eftersom vi även är intresserade av att se vad som sägs om 
folkbiblioteket som det ser ut idag. Det som är rena resonemang om hur ett idealt 
folkbibliotek bör fungera, har därför placerats in i materialet om det framtida 
biblioteket. Ibland har det dock varit svårt att helt renodla bilden av dagens och 
framtidens folkbibliotek. 
 
I materialet har vi även letat efter olika värderingar som kan tänkas ligga till grund för 
den syn på bibliotekens identitet våra informanter ger uttryck för. I analysen av vårt 
material rörande PUNKTmedis har vi även utvecklat resonemanget enligt Jochumsen 
och Rasmussens teori om människors användning av biblioteket utifrån livsstil. De 
roller vi finner att PUNKTmedis har jämför vi med de livsstilsgrupper som Jochumsen 
och Rasmussen presenterar. Vi tror oss då kunna se vilka grupper som biblioteket 
främst är utformat för. Eftersom vi inte har någon statistik över vilka ungdomar som 
faktiskt besöker biblioteket, kan vi inte se biblioteket verkligen lockar till sig ungdomar 
från vissa livsstilsgrupper. Det är dock ett resonemang vi anser värt att belysa.  
 
I bearbetningen av vårt material har vi delat in våra informanter och de texter vi tittar på 
i tre sfärer; bibliotekssfären, politikersfären och brukarsfären. Dessa tre grupper är, som 
vi tidigare nämnt, hämtade från Enström (1995) och Audunson (2001) Dessa tre olika 
perspektiv kan vi sedan jämföra med varandra för att se vilka skillnader och likheter 
som finns i synsättet på folkbibliotekets identitet och funktion, och på PUNKTmedis 
identitet.  
 
I Bosse Jonssons avhandling intervjuade han både chefer för biblioteket, och politiskt 
ansvariga tjänstemän, som representanter för beslutsfattare för folkbiblioteket. (Jonsson, 
2003:23-24) Vi förde en diskussion om huruvida stadsbibliotekarien passade bäst in i 
den politiska- eller i bibliotekssfären, då hon genom sin höga befattning och nära 
samarbete med politiker skulle kunna representera det vi kallar politikersfären. Vi valde 
dock att placera henne i bibliotekssfären, eftersom hon har ett renodlat intresse för 
folkbiblioteksfrågor, medan representanten från politikersfären sysslar med alla olika 
sorters kulturfrågor inom staden.  
 
Analysen är uppdelad efter tre av våra frågeställningar: Hur ser folkbibliotekets 
traditionella identitet ut? Hur ser PUNKTmedis identitet ut? Hur ser det framtida 
bibliotekets identitet ut? Inom de tre frågeställningarna beskrivs och analyseras varje 
sfärs uppfattning för sig, för att sedan jämföras. Det innebär att kapitel 6, resultat och 
analys, börjar med en genomgång av undersökningens resultat, med viss koppling till 
teorin. När vi sammanför de olika sfärernas perspektiv, blir kopplingen till teorin 
naturlig. Vi har därför valt att fokusera kopplingen till teorin i slutet av kapitlet.  
 
Vår fjärde frågeställning lyder: På vilket sätt skiljer sig PUNKTmedis identitet från det 
traditionella och det framtida bibliotekets identitet? Resonemanget kring denna har vi 
placerat under kapitel 7, diskussion, där vi även diskuterar kring våra första tre 
frågeställningar. Visserligen bygger svaret på den fjärde frågeställningen på det material 
vi fått fram i vår undersökning, men frågan har en något mer diskuterande karaktär, och 
vi ansåg därför att den passade bättre i diskussionskapitlet.  
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5.6 Litteraturanvändning och sökprocess 
Vi fann tidigt att det finns mycket litteratur att hämta om ungdomar och 
ungdomsforskning, och även om ungdomars relation till bibliotek. Eftersom vår uppsats 
inriktades på att se på hur folkbibliotekens identitet ser ut, var vi tvungna att begränsa 
vårt användande av denna forskning. Vi har tagit med de resultat som vi anser kunna 
belysa vår egen uppsats frågeställning, samt ge en nödvändig bakgrund i ämnet.  
 
När det gäller litteratur om folkbibliotek och identitet, har vi hittat en hel del intressant 
forskning. Vi har försökt begränsa oss till så ny forskning som möjligt, eftersom 
identiteter, och uppfattningar om dessa, är något som är föränderligt. Många av de 
forskare och författare vi använt oss av, bygger sin forskning på varandras slutsatser. 
Detta har gjort att det varit enkelt för oss att sätta oss in i litteraturen, samtidigt som vi 
önskat att vi kunnat hitta en större bredd inom forskningen. Detta problem torde grunda 
sig på att biblioteks- och informationsvetenskap fortfarande är ett tämligen litet 
forskningsområde i Sverige. Vårt val att begränsa oss till nyare litteratur har givetvis 
också bidragit till att minska antalet forskare vi använt oss av.  
 
Till större delen har vi valt att fokusera på skandinaviskt material. De skandinaviska 
länderna uppvisar stora likheter när det gäller mycket av de förhållanden som rör 
biblioteksväsendet, och vi har därför funnit stor hjälp av forskningsstudier från Norge 
och Danmark. 
 
Mycket av bakgrundslitteraturen har vi funnit genom att använda oss av databaser som 
LISA, Nordiskt BDI-Index, LIBRIS och uppsatsdatabasen vid BHS. Vi har även funnit 
mycket relevant litteratur genom att använda oss av litteraturlistor på artiklar vi funnit 
tidigare.  
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6 Resultat och analys 
 
I detta kapitel redovisar vi de resultat vi kommit fram till i vår undersökning. Som 
inledning ger vi en bakgrund till PUNKTmedis uppbyggnadsprocess för att ge läsaren 
kunskap om vad biblioteket står för. Efter det följer resultatet som vi delat upp i tre 
delar, baserat på de tre olika grupper med relation till folkbiblioteket: brukarna, 
politikerna och de biblioteksanställda. Vi har undersökt hur dessa tre grupper ser på, 
och resonerar kring det traditionella folkbibliotekets identitet, PUNKTmedis identitet 
och hur de ser på framtidens bibliotek. Kapitlet avslutas med en analys, där vi jämför 
dessa tre olika gruppers synsätt med varandra, och även gör en starkare koppling till de 
teorier vi arbetat med. 
 

6.1 PUNKTmedis 
Vi vill här ge en bakgrund till hur uppbyggandet av PUNKTmedis har gått till. 
Bakgrundsmaterialet är hämtat ifrån intervjuer, tidningsartiklar och protokoll. Vi 
beskriver vilka beslut som ligger bakom uppbyggandet samt kort om vad biblioteket 
står för och hur verksamheten är upplagd.  

PUNKTmedis, som invigdes i januari 2005, är ett ungdomsbibliotek med och för 
ungdomar mellan 13 och 19 år. Det är ett bibliotek där det talade, skrivna och sjungna 
ordet ska stå i centrum vad gäller både medier, evenemang och aktiviteter (Zorn, 
2005:24-25). 

PUNKTmedis är beläget på Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholms innerstad. 
Stadsdelarna runtomkring Medborgarplatsen har, i jämförelse med hela Stockholm, en 
relativt hög medelinkomst. En stor andel av bostäderna är bostadsrätter och 
utbildningsnivån hos befolkningen är hög (USK). PUNKTmedis riktar sig i första hand 
till ungdomar boende på Södermalm samt i söderort, även om de är noga med att 
poängtera att alla ungdomar är välkomna.  

Beslut om att bygga ett ungdomsbibliotek togs i Stockholms fullmäktige redan 2002 
(”Vad vill de unga ha?” s.1). Den ursprungliga idén att starta ett ungdomsbibliotek i 
Stockholm kom från Stockholms stadsbibliotekarie. Hon tyckte att det var hög tid att 
biblioteket gjorde en satsning på ungdomar. Frågan blev inskriven i Stockholms 
stadsbiblioteks biblioteksplan (2002-2006). I biblioteksplanen för 2002-2006 kan man 
läsa: ”Stockholms stadsbibliotek ska etablera ett speciellt bibliotek för kunskapssökande 
ungdomar…” (”Biblioteksverksamhet i Stockholms stad” 2002:6) Med politiker som 
samtyckte och ville satsa på fler mötesplatser för ungdomar, blev det ekonomiskt 
möjligt för stadsbiblioteket att så småningom börja skissa på en ombyggnad av 
folkbiblioteket på Medborgarplatsen i Stockholm (Intervju 050822).  

En satsning på ungdomar ligger helt i linje med Stockholm stads kulturpolitik, och det 
är förmodligen en av anledningarna till att politikerna var så villiga att satsa pengar på 
projektet med PUNKTmedis. Även inom stadens övriga politik har ungdomsfrågorna 
varit högt prioriterade. Detta bidrog också säkert till att arbetet med att bygga upp ett 
ungdomsbibliotek gick ganska snabbt. Anderssons & Skot-Hansens undersökning 
visade att vid neddragningar inom kommunen, väljer kommunen att satsa på det mer 



 33 

synliga kulturutbudet och det kulturutbud som stämmer överens med de överordnade 
strategierna i kulturpolitiken (1996:259). 

Hösten innan de slutliga politiska besluten togs genomförde stadsbiblioteket en 
kvalitativ undersökning där ett 40-tal ungdomar deltog, och på olika sätt fick framföra 
sina behov och önskemål kring ungdomsbiblioteket. Projektledaren för PUNKTmedis 
besökte högstadie- och gymnasieskolor på Södermalm i Stockholm för att rekrytera 
ungdomar. 130 ungdomar anmälde sig och 37 personer valdes sedan ut för att delta i 
undersökningen. Deltagarna lockades till att delta med ett biokort laddat med 160 SEK. 
Kön, ålder och biblioteksvana varierade i gruppen. Några gick aldrig på bibliotek och 
andra var där någon/några gånger i veckan. Ungdomarna diskuterade i grupper om sju 
till åtta vid fyra tillfällen. Frågor som diskuterades var bland annat hur ungdomarna såg 
på dagens folkbibliotek samt vad de hade för förväntningar och behov av ett 
ungdomsbibliotek. (”Vad vill de unga ha”) 

Den 18 maj 2004 togs det slutgiltiga beslutet i Stockholms Stads kulturnämnd att 
Medborgarplatsens bibliotek skulle byggas om för att inrymma ett ungdomsbibliotek 
(Utdrag ur protokoll nr 5, 2004). Under hela uppbyggnadsprocessen har det funnits en 
vilja från ansvariga inom stadsbiblioteket och från politiskt håll att ungdomarna själva 
skulle vara med och skapa biblioteket. Detta gjordes genom att ungdomar rekryterades 
via fokusgrupper till en referensgrupp som sedan fick diskutera fram hur de ville att ett 
ungdomsbibliotek skulle se ut (Intervju 050822) Viljan att låta ungdomarna forma stora 
delar av ungdomsbiblioteket blev också inskrivna i de handlingar som låg till grund för 
beslutet. Där går bland annat att läsa: ”I både planläggning och genomförande skall 
ungas behov och kreativitet tas tillvara och vara vägledande i utbud och utformning av 
bibliotekets verksamhet. ”(Utdrag ur protokoll nr 1/2004) 

En av tankarna som de vuxna inblandade i projektet hade, var att biblioteket skulle 
kunna fungera som ett slags ”pluggbibliotek”. Detta omkullkastades dock av 
ungdomarna som i första hand ville ha en avslappnad mötesplats, i andra hand ett ställe 
där det går att få utlopp för sin kreativitet och där det också går att ta del av andras. De 
ville ha ett levande bibliotek med mycket aktiviteter med och för unga människor. Först 
i tredje hand önskade man sig ett ställe att studera och söka information på (”Vad vill de 
unga ha”). 

Ungdomarnas åsikter har drivits i referensgruppen där elva ungdomar har varit 
arvoderade sedan oktober 2003. De har bland annat fattat beslut i frågor rörande 
medieurval, inredning och programverksamhet.  

PUNKTmedis verksamhet är inriktad på ungdomars kreativitet med inslag som låt- och 
skrivarverkstad, stå-upp-verksamhet och författarträffar med ungdomar som förpoeter. 
Ett annat populärt inslag har varit kurser i mangatecknandets konst. PUNKTmedis 
verksamhet är också unik genom att verksamhetsbidraget är så stort. Bidraget är lika 
stort som inköpsanslaget vilket inte brukar vara fallet på vanliga folkbibliotek (Aktuellt 
kultur, 2005:4).  

Ungdomarna hade mycket bestämda åsikter om inredningen och biblioteket har därför 
till exempel grönt och turkosblått golv istället för arkitektens förslag om café au lait. 
Ungdomarna ville dock ha kvar känslan av bibliotek varför de starkt argumenterade för 
fler bokhyllor och mycket böcker. PUNKTmedis har också ett mystikrum som är 
möblerat med gamla skinnsoffor, takkrona samt en handknuten matta som ramar in 
hyllorna som innehåller fantasy och science fiction. Flera av ungdomarna vill att 
inredningen skulle göras än mer spektakulär men de bromsades av andra ungdomar. 
Biblioteket är tänkt att vara en ickekommersiell mötesplats där ungdomarna kan träffas 
och bara vara, även på fredagar och lördagar då det därför är öppet till klockan 22.00 
(Zorn, 2005:24). 
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Personalen vid PUNKTmedis har fått ta emot många synpunkter från oroliga vuxna 
användare, som tror att de inte längre har något bibliotek att besöka. I de få artiklar som 
vi har hittat som skrivits om PUNKTmedis i dagspressen, har rubriksättningen lett till 
att allmänheten fått en felaktig bild av ombyggnaden av Medborgarplatsens bibliotek. 
Med rubriker som ”Unga får eget bibliotek” (Svenska Dagbladet,  2005-02-22) och 
”Tonåringar får eget bibliotek. Medborgarhusets vuxenavdelning renoveras till förmån 
för ungdomar” (Dagens Nyheter, 2005-05-01) har många läsare uppfattat ombyggnaden 
som att vuxenavdelningen försvinner för alltid. Denna oro har kunnat stillas, när 
personalen fått möjlighet att förklara bibliotekets syfte, och att vuxenavdelningen 
fortfarande finns kvar, dock koncentrerad till övervåningen. Våra informanter är noga 
med att påpeka att reaktionerna från allmänheten varit mycket positiva, framför allt efter 
det att PUNKTmedis öppnats.  
 

6.2 Det traditionella bibliotekets identitet 
Vårt textmaterial, samt informationen från våra informanter, gav oss en relativt tydlig 
bild av vad det traditionella folkbiblioteket står för. Det var begrepp som demokrati, 
folkbildning, tillgänglighet och läslust som kom fram. Dessa är alla begrepp som 
Gorman (2000) anser är centrala värderingar för folkbiblioteken. Dock skiljer sig bilden 
något mellan de tre olika grupperna vi valt att titta på. 

6.2.1 Brukarsfären 
Brukarsfären betyder i det här sammanhanget ungdomarna. Då biblioteket är uppbyggt 
av och med dem, är det deras åsikter vi velat ha fram. I resultat och analys har vi utgått 
ifrån de intervjuer vi gjorde med två ungdomar ur referensgruppen, samt ur det 
textmaterial som vi samlat in.  
 
Vid tolkandet av brukarnas syn på det traditionella folkbiblioteket, blir det tydligt att de 
ungdomar som vi intervjuat och de andra ungdomar som varit delaktiga i uppbyggandet 
av PUNKTmedis inte alltid har samma känsla för vad biblioteket egentligen står för. En 
av de vi intervjuat tycker till exempel att det är en skön atmosfär på biblioteket, för 
henne är biblioteket något positivt. Hon betonar dock att andra ungdomar inte trivs med 
atmosfären utan att de beskriver stämningen på bibliotek som en skolsal, att 
ungdomarna känner sig obekväma, och att de måste tassa runt för att inte störa andra. 
För henne själv är det trots allt en rofylld miljö, en positivt laddad plats som dock 
behöver utvecklas. Den andra ungdomen vi intervjuat säger själv att hon går väldigt 
mycket på bibliotek, men att hon ändå tycker det är ganska tråkigt. Det känns 
svårtillgängligt och som en institution som finns för dem som redan är insatta. 
 
I rapporten Vad vill de unga ha? beskrivs ungdomars åsikter om dagens folkbibliotek 
utifrån de intervjuer och det referensgruppsarbete som utfördes inför PUNKTmedis 
uppbyggnad. Atmosfären och miljön på folkbiblioteket beskrivs inte i många positiva 
ordalag, utan ord som används för att beskriva bibliotek är stel, inte välkomnande, 
illaluktande, dyster och för mörk (”Vad vill de unga ha?” s.3). Biblioteken upplevs inte 
som en plats man går till för att umgås. Samtidigt beskriver våra informanter 
biblioteken som lugna och rogivande, och ett ställe dit man kan gå för avkoppling. Det 
intryck vi får av intervjuerna och rapporten är att många ungdomar i grunden är positivt 
inställda till biblioteket, men att det inte känns som om det är utformat för ungdomar.  
”… äldre rynkar pannan åt dem… de snubblar över Alfons Åberg-böcker”  (Vad vill de 
unga ha?”, sid 7). Ungdomar som grupp upplever inte att de får någon naturlig plats på 
biblioteket, utan de bollas mellan barn- och vuxenavdelningar.  
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Biblioteken upplevs trots detta som en självklar, och bra, institution. Under intervjun 
påpekar en brukare att det finns så mycket som biblioteket kan användas till, men att 
folkbiblioteket har stora problem med att nå ut med hur bra de egentligen är. Något som 
hon tycker är viktigt är den demokratiska aspekten, att alla skall ha tillgång till medier 
utan att behöva betala för dem, samt att biblioteket som mötesplats är mycket viktig. 
Även vår andra informant anser att biblioteket är viktigt ur den synpunkten att det ger 
alla tillgång till information på lika villkor. Det är viktigt att biblioteket är gratis och 
öppet för alla. Trots att biblioteket kan upplevas som svårtillgängligt tror hon att det har 
något att erbjuda de flesta människor. Det måste bara bli bättre på marknadsföring. 
 
Intressant är att, i det här sammanhanget, notera att ungdomarna i referensgruppsarbetet 
ändå varit mycket noga med att det skulle bli ett bibliotek, inte ett gamecenter. Till en 
början ville de inte ens ha några dataspel i det ungdomsbiblioteket. Vid frågan om On-
linespels möjligheter vid biblioteket uttryckte en kille att det ”kanske inte [är] så 
biblioteksaktigt med onlinespel”. En annan säger att det är viktigare att det finns datorer 
för att göra sina läxor vid, och att olika ord- och bildbehandlingsprogram är viktigare än 
spel. (”Vad vill de unga ha?” s. 5) Det bör även finnas personal som är datakunnig, och 
som kan hjälpa till vid eventuella problem med de olika programmen.  
 
Ungdomarna var också noga med att påpeka att det var viktigt med bokhyllor, när 
arkitekten ville plocka bort några hyllor för mycket. Detta visar att de har en ganska 
tydlig bild av vad ett bibliotek ”är” och vad det inte är. Ett bibliotek är ett ställe där 
mediet boken fortfarande är viktig. Ungdomarna är, som vi tolkar dem, ganska 
konservativa i sin syn på hur ett bibliotek ska se ut och fungera. En av ungdomarna 
uttryckte önskemål om en mer ”utflippad” inredning, men sa att förslagen blev 
nedröstade av de andra ungdomarna. ”Det var mest vi som hämmade varandra i så fall, 
gruppen med ungdomar. Det var inga invändningar från bibliotekarierna.” (Intervju 
050914) 
 
När en av våra informanter diskuterar skillnader mellan PUNKTmedis och ett mer 
traditionellt folkbibliotek, säger hon att det är viktigt att själv kunna få vara kreativ och 
att det handlar om mer än att bara låna böcker. Detta tyder på att hon inte tycker att det 
traditionella folkbiblioteket har kunnat ge det tidigare. Detta stämmer överens med vad 
många av ungdomarna gav uttryck för i undersökningen som gjordes före starten av 
PUNKTmedis. Där framgår det att ungdomar i första hand vill ha ett bibliotek där de 
kan träffa kompisar, läsa och lyssna på musik, men att det även måste vara något mer. 
Det ska hända någonting.  
 
Det traditionella folkbiblioteket är, som vi tolkar ungdomarna, inte en kreativ, 
avslappnad mötesplats utan ett ställe där böcker lånas ut. Ingenting krävs av besökaren, 
det blir inget utbyte, ingen kommunikation. Kreativiteten är viktig för ungdomarna, 
samtidigt får biblioteket inte blir för ”produktionsinriktat”. (Protokoll från 
referensgruppsträff  04-04-13) Evenemang och diskussioner är viktigare än att tillverka 
saker. 
 
Synen på biblioteket varierar givetvis från person till person, och de två ungdomar vi 
intervjuade var överlag positiva till folkbiblioteket. Framförallt var de positiva till de 
tankar och värderingar som bär upp biblioteket, och uttryckte att det fyller en viktigt 
demokratisk funktion genom att göra information tillgänglig till alla utan kostnad. 
Framförallt är det de värderingar som Gorman beskriver som intellektuell frihet, 
tillgänglighet till bibliotekets resurser och demokrati, som vi tolkar att brukargruppen 
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anser är viktiga. Den sociala aspekten med biblioteket som en mötesplats anses viktigt, 
men detta är något som de traditionella biblioteken inte riktigt lyckas med, i alla fall inte 
när det gäller målgruppen ungdomar. 
 
Tonvikten på biblioteket som något som används på fritiden, och för individens eget 
nöje är stark från ungdomarnas sida. Ett undantag är dock i frågan om datorer. Här anser 
de att det är viktigare att det finns datorer för att kunna göra läxor och dylikt, än för att 
spela spel.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det traditionella folkbiblioteket, i brukarnas ögon, är 
ett viktigt ställe, men stelt och utan möjlighet att vara kreativ. Det är ett ställe där man 
lånar böcker och inte har någon vidare lust att ”hänga på”. Det är en vuxenstyrd, icke-
kreativ utlåningscentral som ändå kan vara bra att ha. Detta stämmer väl med den bild 
som framkommit från tidigare forskning kring ungdomars relation till folkbiblioteket.  
 

6.2.2 Politikersfären 
Vår informant från politikersfären arbetar som politiskt sakkunnig åt kulturborgarrådet i 
Stockholm. Han är väl insatt i frågor som rör kultur och bibliotek i Stockholm. Genom 
den position han innehar anser vi att han gav ett värdefullt bidrag till vår förståelse för 
politikersfärens syn på folkbiblioteket och PUNKTmedis.  
 
Vår informant talar med stor entusiasm om folkbiblioteket, och har många visioner om 
hur folkbiblioteket skulle kunna se ut. Det folkbibliotek som finns idag har brister, och 
det finns mycket som går att förändra för att förbättra servicen och utbudet. När vi ber 
honom beskriva vad han anser att det traditionella folkbibliotekets identitet är så 
poängterar han vikten av biblioteket som lärcentra, en plats för formellt och informellt 
lärande. I det informationssamhälle som vi lever i och kommer att leva i, ser vår 
informant biblioteket som en framgångsfaktor för alla. Han menar vidare att biblioteket 
skall vara en bra plats att vara på och att den platsen skall vila på kunskapsinhämtandet. 
Han anser också att boken som det ”allena saliggörande mediet” har spelat ut sin roll på 
framtidens bibliotek men att den på många håll fortfarande betraktats som helig. 
Folkbiblioteket är, som vi tolkar vår informant, mycket viktigt och föränderligt. 
Folkbiblioteket är viktigt ur demokratisk synpunkt men vår informant betonar starkast 
vikten av folkbiblioteket som en plats för formellt och informellt lärande.  
 
Vår representant för politikersfären beskriver gärna sin bild av hur det folkbiblioteket 
borde vara och han uttrycker då samtidigt att han inte är nöjd med hur det ser ut idag. 
Bland annat går det att uttolka att han inte är helt nöjd med den atmosfär som kan finnas 
på dagens folkbibliotek och att det inte känns som någon bra mötesplats för människor. 
När vi pratar om planerna för det nya stadsbiblioteket i Stockho lm5 beskriver han det 
nuvarande biblioteket som en plats där människor: ”knäpptyst ska tassa in där och låna 
med största respekt för både kunskapen, litteraturen och för bibliotekarien”. Enligt 
informanten har folkbibliotekets atmosfär varit för stel och tung och att den knappast 
kan locka alla grupper av människor.  
 
Vår informant återkommer mycket till framtidens folkbibliotek och då i första hand som 
en plats för lärande. Som vi tolkar honom, så menar han att folkbibliotekets identitet har 
förändrats mycket och kommer att förändras än mer. När han nämner PUNKTmedis 
                                                 
5  Det finns planer på att bygga ut det befintliga Stadsbiblioteket vid Odenplan, då nuvarande lokaler är 
alldeles för trånga för dagens behov. Detta bibliotek beräknas vara påbörjat år 2010, förutsatt att de 
ekonomiska förutsättningarna finns. 
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som ett framtidsbibliotek, handlar det mycket om sättet de arbetat på under 
uppbyggnaden samt den verksamhet som bedrivs där idag. Kännetecknande för 
PUNKTmedis är att de tar tillvara på människors eget skapande och delaktighet. Vår 
informant beskriver en ”vara- och görakultur” och att människor av idag vill vara 
medskapande och inte enbart passiva konsumenter av kultur. Det är besökaren som ska 
prägla verksamheten, vilket innebär att den kommer att vara föränderlig.  
 
Bilden av dagens folkbibliotek, som vår informant ger, är bilden av ett folkbibliotek 
med många roller. Andersson och Skot-Hansen ser problem med ett folkbibliotek som 
är alltför otydligt och brett. De menar att folkbiblioteket, för sin överlevnad, måste bli 
mer synligt på den politiska, kommunala scenen för att kunna konkurrera om de 
kommunala resurserna. (Andersson & Skot-Hansen, 1996:259)  
 
Det politiska dokument som utöver bibliotekslagen styr Stockholms stadsbibliotek är 
dess biblioteksplan. Biblioteksplanen togs av kulturnämnden i Stockholm den 6 
november 2002 och den ger en tydlig bild över hur stadsbiblioteket och kulturnämnden 
valt att se på folkbibliotekets identitet. Som vi ser det, ges det även i biblioteksplanen en 
mycket bred bild av folkbiblioteket. Folkbiblioteket är, enligt planen, viktigt mycket på 
grund av vad det symboliserar: ”yttrandefriheten, demokratin, det öppna samhället, allas 
lika rätt till kultur och utbildning” (”Biblioteksverksamhet i Stockholms stad”, 2002:2). 
Målen för Stockholms stadsbibliotek är vida och ger, enligt oss, ingen tydlig inriktning. 
”Stockholms stadsbibliotek skall bereda stockholmarna vägar till kunskap, insikt och 
upplevelser genom att: 
 

• låta verksamheten präglas av frihet, kvalitet, mångfald och 
tillgänglighet 

• verka för yttrandefrihet, fritt tänkande och tankeutbyte 
• vara en öppen mötesplats för alla människor oavsett ålder, 

social, etnisk eller annan tillhörighet 
• bereda alla brukare lika tillgång till bibliotekets resurser 
• utveckla lusten till läsning, särskilt hos barn och ungdomar 
• stödja såväl självstudier som utbildning på olika nivåer” 

 
(”Biblioteksverksamheterna i Stockholms stad” 2002:2) 

 
Anledningen till att biblioteksplanen är så pass vid, tror vi dock beror på att den ska 
passa in på alla de olika verksamheter och bibliotek som ryms inom Stockholms 
stadsbibliotek. Stockholms stadsbibliotek består idag av 38 stadsdelsbibliotek, varav en 
del av dessa har tydliga inriktningar. Som exempel kan nämnas PUNKTmedis, 
Internationella biblioteket som har ett stort utbud av litteratur och medier på olika språk, 
och Ljudbiblioteket som tillhandahåller talböcker och ljudmedia. För att planen ska 
kunna appliceras på alla dessa olika verksamheter, krävs en viss bredd.  
 
Av de mål som nämns i biblioteksplanen är demokratiaspekten väl synlig och likaså 
bildningsfunktionen och biblioteket som mötesplats. Vår informant från politikersfären 
är sannolikt mycket påverkad av biblioteksplanen men har också tankar om hur 
folkbiblioteket i Stockholm borde koncentrera sin verksamhet. Som vi tolkar vår 
informant, beskriver han att folkbiblioteket är på väg mot en koncentration på 
bibliotekets bildningsfunktion och att detta skulle kunna innebära en tydligare identitet 
för folkbiblioteket. 
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Den traditionella folkbiblioteksidentiteten vilar, som vi tolkar vår informant, i första 
hand på folkbildning, demokrati och kulturförmedling, men också på att identiteten 
håller på att förändras mot att bli än mer inriktad på människors lärande. Biblioteket ska 
också, i allt högre grad, ses och kännas som en öppen mötesplats där människor får 
större möjlighet att påverka verksamheten och att själva delta i den.  
 

6.2.3 Bibliotekssfären 
Våra informanter inom bibliotekssfären har olika funktioner inom Stockholms 
stadsbibliotek. Det var ett medvetet val från vår sida att intervjua människor med olika 
anknytning till PUNKTmedis, eftersom vi vill få olika perspektiv på verksamheten. Vi 
har därigenom fått åsikter och synpunkter både ifrån de som dagligen är aktiva i 
verksamheten genom en bibliotekarie från PUNKTmedis samt från beslutsfattande nivå 
genom Stockholms stadsbibliotekarie.  
 
Som vi tolkar våra informanter, är det traditionella folkbiblioteket fortfarande viktigt ur 
folkbildningssynpunkt, men biblioteket har börjat fylla fler funktioner. Människors 
fritid är viktigare för biblioteket nu än tidigare och biblioteket tillhandahåller numer 
även nöjesrelaterade medier, t ex filmer och musik. En av anledningarna till detta är, 
enligt våra informanter, att folkbiblioteket i Stockholm använder sig allt mer av olika 
typer av brukarundersökningar till exempel fokusgrupper och får på så sätt mer 
information om hur brukarna vill ha sitt folkbibliotek. Våra informanter anser att det 
råder en öppnare attityd på folkbiblioteket idag än för några decennier sedan och att 
brukarnas behov och önskemål spelar större roll nu än det gjorde förut. 
  
Folkbiblioteket har ett mycket starkt varumärke, enligt våra informanter. De menar att 
nästan alla tycker att bibliotek är en bra idé, och är villiga att spendera skattepengar på 
dem. Frågan är dock inte så enkel. En av våra informanter är mycket noga med att 
påpeka hur bråttom det är att förändra dagens folkbibliotek: 
 

Än så länge vilar vi på det här goda renomméet. Att författarna 
piper för… bara vi skulle stänga för ombyggnad så fick vi en 
protest, och sitter man ned med politiker, på vilken nivå man än 
vill, så talar de om sitt barndoms bibliotek med darr på rösten 
och så länge vi har den typen av nostalgiska politiker så klarar 
sig biblioteken. Men sedan då? 

 
(Intervju 050822).  

 
Vår informant nämner vidare det alarmerande resultat som stadsbiblioteket fick vid en 
marknadsundersökning av bokläsande och informationssökande icke-användare. Nästan 
alla tyckte att biblioteket var jättebra, men för någon annan än dem själva. De med 
mycket pengar och högt kulturellt kapital ansåg att biblioteket var bra för dem med lite 
pengar, så de kunde låna böcker. De med mindre pengar och lägre kulturellt kapital 
ansåg att biblioteket var bra för dem med hög utbildning, eftersom de kunde använda 
det. Äldre tyckte att biblioteket var bra för barn och unga, och de yngre tyckte det var 
bra att biblioteket fanns till för äldre människor. Denna problematik kan, tror vi, grunda 
sig i den traditionella, kritiserade bibliotekstanken, att vara allt för alla, samt svårigheter 
att nå ut med budskapet om vad biblioteket har att erbjuda. 
 
Demokratiaspekten, att biblioteket ska vara tillgängligt för alla, är fortfarande väldigt 
central inom folkbiblioteket och något som våra representanter ur bibliotekssfären 
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värderar högt. Vår informant med chefsbefattning tror att nästan alla människor skulle 
kunna ha användning av biblioteket, men att mycket av bibliotekets utbud fortfarande är 
för svårtillgängligt. Vår chefsinformant anser att själva kärnan i folkbiblioteket utgörs 
av barns språkutveckling, folkbildning, ökad tillgänglighet genom ett 24 timmars 
nätbibliotek och äldres tillgång till bibliotek. För att kunna nå ut med dessa centrala 
frågor, kan biblioteket behöva se över en hel del angränsande frågor, som 
bokinköpsrutiner, bibliotekarieprofessionen och vilka tjänster som erbjuds. Genom att 
fokusera på kärnfrågorna skulle folkbibliotekets identitet kunna renodlas.  
 
Folkbibliotekets identitet består, som vi tolkar våra informanter, fortfarande av 
folkbildningstanken och av demokratiaspekten, men de menar även att tillgängligheten 
och barns språkutveckling tillhör folkbibliotekets viktiga kärna. Detta stämmer väl 
överens med de värderingar som Gorman anser vara centrala för folkbiblioteket. Som vi 
tolkar bibliotekssfären har identiteten också förändrats den senaste tiden och att det nu 
också är viktigt att prioritera det utbud som är sammankopplat med människors fritid, 
dock med en stark koppling till kultur och kulturverksamhet. Ytterligare en aspekt är 
huruvida brukarinflytandet har blivit en del av folkbibliotekets identitet. Våra 
informanter menar att det är en del av Stockholms stadsbib lioteks arbetssätt att anordna 
fokusgrupper och undersökningar, för att ta reda på hur stockholmarna vill ha sina 
bibliotek. 
 
Om vi placerar in de roller som våra representanter från bibliotekssfären tycker är 
viktiga i Skot-Hansens modell, ser vi att de flesta rollerna i modellen är täckta. Barns 
läslust och språkutveckling och det livslånga lärandet kan placeras under 
kunskapscentrum. De virtuella tjänsterna och 24-timmarsbiblioteket, handlar om 
demokrati och tillgång till information för alla, och kan därför placeras in i 
informationscentrum. Äldres tillgång till litteratur kan även det handla om biblioteket 
som informationscentrum, eller som kulturcentrum, beroende på vilken litteratur det 
handlar om. Den enda rollen ur Skot-Hansens modell som inte är tydligt definierad från 
bibliotekssfären är den där biblioteket fungerar som ett socialt centrum.  
 

6.3 PUNKTmedis identitet 
Efter genomgång av vårt analysmaterial, finner vi att våra tre grupper har en 
överraskande entydig bild av PUNKTmedis identitet. Det betonas ofta och tydligt att 
biblioteket ska fungera som en mötesplats och att drivkraften är det stora 
brukarinflytandet. 
 
Under den tid det tog för oss att utföra intervjuerna öppnades kaféet vid PUNKTmedis. 
De vi intervjuade innan kaféet hade öppnat, var mycket kritiska till att det tagit så lång 
tid då de ansåg att det skulle kunna locka till sig fler ungdomar. Detta kan ha påverkat 
den vikt de fäste vid kaféets existens för PUNKTmedis. 
 

6.3.1 Brukarsfären 
I den referensgrupp av ungdomar som tillsattes vid skapandet av PUNKTmedis var 
åsikterna tydliga om vad de ville med biblioteket. I första hand ville de ha en 
mötesplats, ett ställe att vara på och i andra hand ville de att det skulle satsas på 
program- och kursverksamhet. Detta framkom också tydligt i de intervjuer vi gjort med 
ungdomarna om vad det tycker att PUNKTmedis identitet består av.  
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De två ungdomar vi intervjuade känner att kravlösheten vid biblioteket är viktig. Det 
finns ett behov av att kunna gå dit och hänga, att vara där utan något egentligt syfte. Ord 
som ”neutral, icke-kommersiell” mötesplats används. Det är viktigt att ungdomarna 
känner att de har rätt att vara i biblioteket, och att de har rätt att ta plats.  
 
En viktig aspekt i att skapa den informella mötesplats brukarna hoppades att 
PUNKTmedis skulle bli, var att starta ett kafé i anslutning till biblioteket. På grund av 
problem kunde inte kaféet öppna förrän sommaren 2005, nästan ett halvår efter att 
biblioteket invigts. De ungdomar vi pratade med ansåg att kaféet var viktigt för att locka 
dit ungdomar som annars sällan besökte bibliotek. Genom att kaféet fanns, behövde 
ungdomarna inte längre ha någon anledning för att gå till PUNKTmedis, annat än för att 
fika och ta det lugnt. På så sätt ville de skapa en kravlös mötesplats, där alla känner sig 
välkomna. Biblioteket blir mer som ett vardagsrum. Kaféet skulle även kunna fungera 
som en ”inkörsport” till bibliotekets övriga utbud, enligt en av ungdomarna. På så sätt 
skulle folk som inte i övrigt gick till biblioteket kunna hitta dit, trodde hon.  
Frågan är dock om det är alla ungdomar som använder sig av kaféet och biblioteket. 
Troligtvis är det personer som är intresserade av något av det biblioteket har att erbjuda 
som väljer just det kafé som ligger vid biblioteket. De grupper som besöker 
PUNKTmedis är nog därför de som lockats dit av något av bibliotekets utbud. Detta 
påpekas av en av ungdomarna som säger om PUNKTmedis att; ”det kan vara en 
mötesplats för alla ungdomar som har ett intresse för de här grejerna som vi håller på 
med.” (Intervju 050630) Kaféet kan dock göra biblioteksbesöket mer avslappnat och 
förbehållslöst. Ungdomarna behöver inte lämna byggnaden när de har gjort sina 
biblioteksärenden, utan kan stanna kvar och umgås med vänner. Alla involverade som 
vi pratat med tror att caféet fyller en mycket viktigt funktion för PUNKTmedis.  
 
Även ett brett musikutbud stod på ungdomarnas önskelista och var något som de trodde 
skulle kunna locka många ungdomar som vanligtvis inte besöker biblioteket. I protokoll 
från referensgruppsträffarna beskrivs vikten av att ha ett brett musikutbud med de flesta 
musikgenrer. ”Viktigt att man kan lyssna på musik på biblioteket och att det är ett stort, 
brett och roligt sortiment som ska få en att lyssna på sånt man inte brukar lyssna på – 
man ska ”upptäcka musik””(Protokoll från referensgruppsträff, 2004-03-09) 
 
Ungdomarna känner även att de har haft ett reellt inflytande på uppbyggandet och på 
verksamheten som den ser ut idag. De känner att de har haft en väldig makt i 
diskussionerna kring uppbyggandet:  

 
Att vi nästan har haft vetorätt i vissa frågor.  En matta till 
exempel, då hade arkitekten bestämt färgen på golvet, att det 
skulle vara brunt, men det blev nedröstat, och då ändrade de det, 
så det blev grönt istället, som vi ville ha det. Det tycker jag är så 
himla skönt, att människor i den positionen lyssnar på en, för det 
är det ingen som gör annars. 

(Intervju 050630).  
 

Känslan av delaktighet har fortsatt även efter öppnandet, där de beskriver att 
ungdomarna är med och skapar, att både ungdomarna och bibliotekspersonalen ger och 
tar och att det känns att båda sidor har utbyte av varandra.  
 
Det uttalade målet och ledordet för PUNKTmedis hela verksamhet är ”ordet”, i alla dess 
former. Detta går igen i samtliga av de programverksamheter biblioteket har. Det våra 
informanter nämner som de tycker skiljer sig mest från ett vanligt bibliotek är 
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programverksamheten där det lika mycket är besökaren som skapar. De menar att både 
biblioteket och besökaren är aktiva och skapar tillsammans. Med andra ord är 
delaktigheten och kreativiteten viktig och tydlig i verksamheten.  
 
Bilden av PUNKTmedis som ett informationscenter och lärcentra är däremot inte lika 
tydlig. Faktum är att de orden eller tankarna inte nämns överhuvudtaget av våra 
informanter när vi ber dem beskriva PUNKTmedis och vad de tycker att biblioteket har 
för verksamhet och identitet. De vetenskapliga böcker som finns på biblioteket är 
relativt få, och av populärvetenskaplig karaktär. Behöver någon hjälp med studier så är 
tanken att de ska gå en trappa upp, till vuxenavdelningen.  
 
Om vi utgår från Jochumsens och Rasmussens studie, ser vi att PUNKTmedis identitet 
bäst passar in på de livsstilsgrupper som prioriterar biblioteket som ett socialt center, 
och som ett kulturcenter. Det är framförallt de grupper med starkt kulturellt kapital som 
använder biblioteket som en social mötesplats. Denna tydliga profilering gör att 
biblioteket har mycket att erbjuda ungdomar som passar in i de livsstilsmönster där 
dessa center är viktiga. Ungdomar från livsstilsgrupper där biblioteket som 
informations- och kunskapscenter är viktiga, kan kanske uppleva att biblioteket inte har 
lika mycket att erbjuda dem. Detta är en av de tydliga konsekvenserna med profilering.  
 
Genom en tydlig profil, kan biblioteket erbjuda desto mer till dem som är intresserade 
av utbudet, medan övriga brukare kanske söker sig någon annanstans. Med tanke på den 
befolkningsstatistik som finns om Södermalm, som är det område där PUNKTmedis 
huvudmålgrupp bor, passar PUNKTmedis identitet väl in på vad dessa grupper mest 
använder biblioteket till, enligt Jochumsens och Rasmussens studie. Den stora andelen 
högutbildade, och den relativt höga medelinkomsten (USK) tyder på att de som bor på 
Södermalm har ett starkt kulturellt kapital, och ett ganska starkt ekonomiskt kapital. 
Dessutom är Södermalm känt som ett av de mer populära bostadsområdena för 
kulturarbetare. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att brukarna beskriver en tydlig bild av PUNKTmedis 
identitet och att den stämmer väl överens med vad de från början ville göra med 
biblioteket. Det är biblioteket som en social mötesplats som står i fokus. De två 
starkaste delarna av PUNKTmedis identitet är den sociala aspekten, med biblioteket 
som vardagsrum, och den kulturella aspekten, där ett kreativt deltagande är viktigt. Det 
är också tydligt att brukarinflytandet som brukarna själva beskriver som väldigt starkt 
har varit en betydande del i att forma bibliotekets identitet.  I tredje hand vill de att 
biblioteket ska fungera som ett studiebibliotek, där man kan sitta och plugga, och söka 
information i olika former.  
 

6.3.2 Politikersfären 
Från politikersfären beskrivs PUNKTmedis mycket tydligt som en mötesplats. Vid en 
beskrivning av PUNKTmedis identitet menar vår informant att: ”Det [biblioteket] fyller 
flera funktioner…PUNKTmedis är en mötesplats, en träffpunkt för unga människor” 
(Intervju 050621). Även i de politiska protokoll som gäller uppbyggandet av 
PUNKTmedis står inriktningen tydligt; ”Ungdomsbiblioteket kommer att fungera som 
en mötesplats” (Tjänsteutlåtande, 2004-01-08). Detta stämmer väl överens med tidigare 
politiska beslut som fattats om att skapa fler mötesplatser och träffpunkter för unga 
människor i Stockholms Stad. Vår informant poängterar behovet av att skapa icke-
kommersiella mötesplatser för unga människor, och han anser att PUNKTmedis är ett 
bra exempel på en sådan mötesplats. 
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Förutom den sociala aspekten tar han även upp PUNKTmedis ur ett kulturellt 
perspektiv. Vår informant benämner det som en ”vara - och görakultur”. Han menar att 
det är en mötesplats med kreativa möjligheter där ungdomarna är medskapande. 
Kreativiteten hos ungdomar beskrivs som viktig, och även känslan av delaktighet. Här 
ser vi också tydligt i de politiska dokumenten att inriktningen på programverksamheten 
för ungdomar skall bygga på deras delaktighet och kreativitet;  

 
Därför ska biblioteken utforma sin verksamhet 
 så att den kan intressera ungdomar.  
Särskilt programverksamheten för ungdomar  
ska hålla hög kvalitet och vara nyskapande och djärv.  
Den ska gärna initieras av ungdomarna själva 
 

(”Biblioteksverksamheterna i Stockholms stad”, 2002:5).”  
 
Från politikersfären anses det också, som vi tolkar det, att graden av brukarinflytande är 
en av de faktorer som skiljer PUNKTmedis från andra bibliotek. Trots att konceptet inte 
är främmande på andra bibliotek är det unikt i sin omfattning och konsekvens menar vår 
informant som tycker att brukarinflytandet är nästintill extremt i PUNKTmedis fall och 
att det inte riktigt är applicerbart på ett vanligt folkbibliotek. Att ungdomarna skulle 
vara delaktiga under hela processen finns inskrivet i de beslut som föregick byggandet 
av PUNKTmedis. Kommunfullmäktige har i samband med budget 2004 beslutat att: 
 

det påbörjade arbetet att planera ett ungdomsbibliotek vid  
Medborgarplatsen skall fortgå och om möjligt skall ett sådant 
starta redan under 2004. I både planläggning och genomförande 
skall ungas behov och kreativitet tas tillvara och vara 
vägledande i utbud och utformning av bibliotekets verksamhet. 

 
(KuN 2004-01-27). 

 
Citatet ovan känns ovanligt i förhållande till andra politiska dokument som vi läst. Som 
vi tolkar det har politikerna från allra första början haft som föresats att ungdomarnas 
åsikter skall tas tillvara på och vara vägledande. Den inställning som visas i citatet är 
något som vi tror har kommit att påverka hela uppbyggnadsprocessen samt även det 
färdiga resultatet.  
 
En roll som inte nämns av vår informant från politikersfären, är PUNKTmedis som en 
lärmiljö. Det blir särkilt intressant då han när samtalet förs om framtid och folkbibliotek 
menar att det är bibliotekets viktigaste uppgift. I biblioteksplanen finns också inskrivet 
att ett ungdomsbibliotek skall skapas och också vilken inriktning detta skall ha. Det 
stämmer inte riktigt överens med hur det blev i verkligheten. Det står bland annat att 
”Stockholms stadsbibliotek ska etablera ett speciellt bibliotek för kunskapssökande 
ungdomar, främst för högstadieelever och gymnasister…” (”Biblioteksverksamheterna i 
Stockholms stad”, 2002:6). Som vi tolkar vår informant och biblioteksplanen, handlar 
det om att de vuxnas förväntningar och tankar kring ungdomsbiblioteket inte stämmer 
överens med vad ungdomarna själva ville. Det vi ställer oss undrande till är varför man 
gjorde en så stark skrivning i biblioteksplanen om bibliotekets inriktning om tanken från 
början var att lämna över beslutsfattandet till ungdomarna.  
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Vi är medvetna om problemet med att vi enbart vidtalat en representant från ett politiskt 
block för att få åsikter om uppbyggandet av PUNKTmedis och hur den politiska sfären 
ser på folkbiblioteket. Vår informant menar dock att biblioteksfrågor sällan orsakar 
någon större debatt i kulturnämnden, och att de olika blocken var väldigt överens om en 
satsning på ungdomar. Frågan om ett ungdomsbibliotek överlevde trots allt ett politiskt 
maktskifte, något som talar för att det fanns en stark politisk vilja att satsa på ett 
ungdomsbibliotek i Stockholm. 
 
Det fanns dock ett parti som reserverade sig mot beslutet att bygga ett 
ungdomsbibliotek. Kristdemokraterna menade nämligen att folkbiblioteket skall vara en 
mötesplats för alla åldrar och att det är olyckligt att koncentrera en åldersgrupp på ett 
ställe: 
 

Vi tycker att det finns flera skäl att inte öppna ett särskilt 
ungdomsbibliotek. Med tanke på att det finns särskilda 
kulturcentra för just ungdomar, inte minst i Kulturhuset. 
Bibliotek bör sammanföra grupper och inte utformas för 
enskilda grupper. Biblioteken är utomordentligt goda 
kulturförmedlare. Ett nära samarbete mellan biblioteket och 
skolan har stor betydelse för att motivera barn och ungdomar till 
mer läsande. Det ska vara lätt att få ta på böcker och därmed ska 
man inte behöva åka till söder för att få tag på särskilda 
ungdomsböcker.  
 

(Utdrag ur protokoll nr 1/2004) 
 
Den farhåga som uttrycks här, att ett profilerat ungdomsbiblioteket med en så tydligt 
uttalad målgrupp, ska motarbeta integration mellan generationerna och skapa en känsla 
av vi och dom, tycker vi är en relevant fråga. Biblioteken, som anses vara en icke-
kommersiell mötesplats, kan säkert göra mycket för att föra ihop folk från olika 
åldersgrupper. Diskussionen blir intressant då det i bibliotekslagen står att ungdomar är 
en prioriterad målgrupp, vilket också understryks i Stockholms biblioteksplan. 
Samtidigt poängterar samma biblioteksplan vikten av folkbiblioteket som mötesplats 
över generationsgränser och de menar att det finns för få sådana mötesplatser. Som vi 
tolkar vår informant, är det många aspekter som spelat in i skapandet av PUNKTmedis. 
Det faktum att den politiska ledningen i Stockholms stad har som vallöfte att skapa flera 
mötesplatser för unga människor, kan mycket väl ha påverkat godkännandet av att 
bygga ett ungdomsbibliotek och hur det sedan blev utformat.  
 
Sammanfattningsvis ser vi att politikersfären betonar PUNKTmedis betydelse som en 
icke-kommersiell mötesplats. Det aktiva inflytandet från ungdomar under 
uppbyggnadsprocessen, har också varit viktigt för att forma PUNKTmedis identitet. 
Förutom biblioteket som social mötesplats, är det den kulturella aspekten som är viktig. 
Ytterligare en viktig aspekt, om vi tolkar vår informant rätt, är sättet som biblioteket 
arbetar på, med till exempel en stor programverksamhet och ett fortsatt 
brukarinflytande. 
 

6.3.3 Bibliotekssfären 
Ungdomar är enligt våra informanter den grupp som varit mest eftersatt inom 
Stockholms stadsbibliotek. Det läggs ner mycket energi från start, när barnen är små, 
men när de passerat bokslukaråldern försvinner de från biblioteket och det har inte 
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gjorts mycket för att hålla dem kvar. Enligt våra informanter från bibliotekssfären är 
PUNKTmedis med sitt annorlunda upplägg och identitet, ett försök att locka ungdomar 
från Södermalm och Söderort till biblioteket. 
 
Vår informant med chefsbefattning var den som kom med idén om ett 
ungdomsbibliotek. Hon menar dock att det enda hon var säker på var att hon inte visste 
vad ungdomarna ville ha och på grund av detta startade stadsbiblioteket arbetet med att 
få tag på representativa ungdomar som kunde delta i en referensgrupp. Vår 
chefsinformant var ganska övertygad om att biblioteket skulle komma att bli ”en slags 
hang-out för plugghästar” (Intervju, 050822) men i ett tidigt stadium stod det klart att 
det var något helt annat som ungdomarna i referensgruppen ville ha. De ville inte ha ett 
skolbibliotek, utan en plats att spendera sin fria tid på, ett ställe där fantasin fick 
spelrum. Vår informant märkte också att referensgruppen hade en väldig bredd och att 
de nog skulle komma fram till ett bra koncept.  
 
PUNKTmedis identitet är, som vi tolkar våra informanter, delvis uppbyggd kring den 
sociala rollen med mötesplatsen i centrum samt kring dess kulturella inriktning. En 
mötesplats, ett ställe att vara på, var det som ungdomarna helst av allt ville ha. Våra 
informanter menar att ett av målen med PUNKTmedis var att det skulle bli en icke-
kommersiell mötesplats. Biblioteket fungerar som en mötesplats, men det är inte en 
plats ungdomarna enbart kommer till för att umgås, utan de kommer oftast för något 
specifikt ändamål, som till exempel att låna datorer eller böcker. Hon poängterar dock 
att det kan bli ändring på det när kaféet kommer igång. Då kanske ungdomarna kan 
komma dit mer utan att ha ett egentligt syfte, vilket var meningen från början. Våra 
informanter menar vidare att rusningen till biblioteket som mötesplats har uteblivit 
under det första halvåret. Det kan bero på många saker, men att kaféet inte öppnade som 
planerat och att det tog väldigt lång tid att få fram CD-skivorna för utlåning, kan nog ha 
bidragit. 
 
När vi analyserar intervjuerna från bibliotekssfären, märker vi att de är väldigt 
samstämmiga när det gäller PUNKTmedis. Enligt dem båda är PUNKTmedis identitet 
unik mycket på grund av att det är ungdomarna som skapat biblioteket. Båda våra 
informanter poängterar PUNKTmedis annorlunda upplägg av verksamheten. 
Verksamheten som de beskriver kretsar kring ordet: det skrivna, sjungna och talade 
ordet. Det är inte den fysiska miljön som är det centrala, utan det är verksamheten som 
är det allra viktigaste och det unika. Även verksamheten på PUNKTmedis bygger på 
ungdomarnas delaktighet. Vår informant med chefsposition beskriver arbetssättet: 
 

Det närmar sig kärnan i hur ett bibliotek ska vara. Nämligen det 
här engelska ordet som inte har någon bra översättning, 
empowerment, alltså hur man bemyndigar eller rustar människor 
att göra saker själv, att stärka självförtroende. Nästan all 
programverksamhet går ut på att man ska kunna göra saker 
själv.  

(Intervju 050822) 
 
PUNKTmedis kulturella verksamhet är bred. Vår informant som är bibliotekarie på 
PUNKTmedis berättar att näst efter önskemålet om en mötesplats var det kurs- och 
programverksamhet som ungdomarna ville ha. Båda våra informanter beskriver 
kulturverksamheten som ett slags görandekultur. Ungdomarna skall vara delaktiga, de 
skall inte bara konsumera kultur utan själva skapa den. De poängterar att PUNKTmedis 
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sätt att arbeta med programverksamheten skiljer sig mycket från ett traditionellt 
bibliotek. 
 
Som vi tolkar våra informanter så bygger PUNKTmedis identitet mycket på delaktighet 
och kommunikation mellan de biblioteksanställda och ungdomarna. Det är de 
värderingar som verkar ligga till grund för det arbetssätt och de normer som råder på 
biblioteket. PUNKTmedis viktigaste funktion är, ur bibliotekssfärens perspektiv, att 
fungera som en social mötesplats. De värderingar som starkast byggt upp identiteten 
och det som skiljer PUNKTmedis från ett vanligt bibliotek är den starka 
koncentrationen på verksamheten, dess upplägg samt på brukarinflytandet.   
 

6.4 Det framtida bibliotekets identitet 
I vår undersökning har vi studerat synen på det traditionella folkbibliotekets identitet, 
jämfört med synen på PUNKTmedis identitet. Vi ville även se vad som sades om det 
framtida bibliotekets identitet, vad våra informanter tror och tycker är viktigt att 
förändra och förbättra. Vi tycker därför att det är relevant att ta upp dessa tankegångar, 
eftersom vi vill se om den tydliga profilering PUNKTmedis har, är något som kan 
påverka synen på folkbibliotekets identitet framöver. 
 

6.4.1 Brukarsfären 
Det som krävs av framtidens bibliotek enligt våra brukare är framför allt att de måste 
synas mer, ”flasha upp sitt varumärke” och satsa mer på reklam och marknadsföring.  
En av ungdomarna säger bland annat att: ”Det är nästan lite sorgligt att människor inte 
känner till hur mycket man kan använda sig av ett bibliotek. Jag tycker om bibliotek, 
men tycker ändå att det finns mycket man kan göra för att göra dem ännu 
bättre”.(Intervju, 050630) Hon menar vidare att folkbiblioteket måste bli mer aktivt, 
satsa mer på bra programverksamhet samt att satsa på att samarbeta med andra 
kulturinstitutioner. Det de också påpekar som viktigt är att biblioteket ska vara en bra 
mötesplats och att framtidens bibliotek också är viktigt ur demokratisk synpunkt. 
 
Inredning och bibliotekens stil är också något som beskrivs som viktigt. Biblioteken 
behöver förändras för att bli mer attraktiva. Fräsch och snygg inredning, är något som 
flera ur brukarsfären efterlyser, och att biblioteken ska bli mysiga att gå till.  
 
Enligt våra informanter från brukarsfären, är framtidens bibliotek det samma som 
PUNKTmedis. Det är det nya konceptet som de använt på PUNKTmedis, som 
förespråkas när framtidens folkbibliotek kommer på tal. Samarbete med andra 
kulturinstitutioner, mer programverksamhet samt att de ska satsa mer på 
marknadsföring. Betydelsen av biblioteket som en social mötesplats, och som ett 
vardagsrum, är också något de tror blir viktigt för framtidens bibliotek. Framförallt är 
det graden av brukarinflytande som de betonar, när de talar om framtidens bibliotek. För 
att intressera och engagera, måste biblioteken lyssna mer på åsikter från dem som 
använder dem.  
 

6.4.2 Politikersfären  
Vår informant på politikersfären har många tankar och idéer om framtidens bibliotek.  
Han menar att folkbiblioteket i framtiden inte är ett boktempel, utan att det är en del av 
vårt informationssamhälle och att biblioteket skall kunna vara en framgångs faktor för 
alla. Vår informant menar vidare att biblioteket kommer att få en mycket viktig roll för 
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människors lärande, både vad gäller det informella lärandet och det mer formella 
lärandet.  
 
Biblioteket måste också, enligt vår informant, få en annan atmosfär. Det ska kännas 
bättre och mer avslappnat att tillbringa sin tid på folkbiblioteket, eller lärcentret, som 
vår informant vill kalla det. Han poängterar vikten av en avslappnad mötesplats. Vår 
informant påpekar också att brukarnas delaktighet i det som pågår på biblioteket är en 
viktig framgångsfaktor för folkbiblioteket i framtiden. Han understyrker dock att 
PUNKTmedis brukarinflytande har varit och är extremt, och att det nog inte kommer att 
bli riktigt på det sättet på folkbiblioteket i framtiden.  
 
Han tror inte heller att andra folkbiblioteksfilialer kommer att få särskilda inriktningar i 
framtiden, utan snarare på att det ska satsas på biblioteket som lärcentra; ”Jag tror mer 
på att skapa det där framtida biblioteket med informationssamhället, det informella och 
formella lärandet och mötesplatser…”. (Intervju, 050621) Vår informant vill också att 
det ska satsas mer på den kulturella verksamheten i framtiden och att det gärna får ske i 
samarbete med andra kulturinstitutioner. Han menar att verksamheter som debatter, 
seminarier och scenkonst måste få stort utrymme samt att skönlitteratur självklart skall 
ha en viktig plats. 
 
Som vi tolkar politikersfärens bild av folkbibliotekets identitet i framtiden, är det trots 
allt en relativt bred identitet. Vår informant menar dock att det är det informella och 
formella lärandet som är det allra viktigaste. Detta innebär, som vi tolkar det, att vår 
informant vill se en tydligare identitet för folkbiblioteket och att biblioteket även 
behöver förändra redan existerande verksamheter såsom kulturprogram och biblioteket 
som en mötesplats för alla. 
 

6.4.3 Bibliotekssfären 
Informanterna från bibliotekssfären har utifrån sina olika arbetsuppgifter olika 
perspektiv på framtidens bibliotek. Vår informant som är bibliotekarie på PUNKTmedis 
menar att det kommer att krävas ett stort brukarinflytande i framtiden. Hon anser vidare 
att Stockholms stadsbibliotek har blivit bättre på brukarinflytande men att det kommer 
att krävas ännu mer arbete. Hon poängterar också vikten av att biblioteket hänger med i 
den tekniska utvecklingen till exempel med virtuella tjänster. Det svåra menar hon kan 
bli att utveckla tekniken men att ändå inte förlora sin identitet; ”det är ju trots allt ett 
bibliotek”.(Intervju, 050622) Vår informant anser också att profileringen av bibliotek 
kommer att fortsätta och att vissa bibliotek redan idag har en tydlig profil. Till exempel 
nämner hon Luma bibliotek, ett stadsdelsbibliotek i Stockholm som har profilerat sig 
mot människors fritid och lyckats bra. Hon ser inte några direkta faror med att 
biblioteken profilerar sig, så länge kärnan finns kvar. Med kärnan menar hon media. 
Bibliotekens huvuduppgift är att erbjuda media i olika former. I framtiden är det inte 
säkert att det är tryckt media som dominerar, men vår informant menar att det 
fortfarande är media i olika former som är bibliotekets huvuduppgift.  
 
Vår andra informant, med chefsposition, berättar om det pågående arbetet med att ta 
fram en ny biblioteksplan för Stockholm. Hon menar att det är viktigt att ringa in och 
fokusera på de viktigaste aspekterna av folkbiblioteket.  
 
Kärnan i bibliotekets verksamhet är för vår informant att ta tillvara på barns läslust och 
språkutveckling, folkbildningsbegreppet, tillgängligheten och demokratiaspekten. Det är 
dessa områden som framtidens bibliotek måste arbeta mycket med och hon menar att 
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biblioteket måste ta större hänsyn till omvärlden. Folkbiblioteket måste få folk att känna 
att det är angeläget med bibliotek. Jochumsen och Rasmussen menar dock att det inte 
räcker med att människor är positivt inställda till biblioteket för att locka dit dem. De 
menar att det inte går att räkna med en större andel besökare i framtiden då 
anledningarna till att användarna inte kommer till biblioteket ligger utom räckhåll för 
biblioteket. Det handlar om människors tid och behov (Jochumsen & Rasmussen, 
2000:139) Vår informant är, som vi tolkar det, inne på samma linje. Hon menar att 
biblioteket måste bli viktigt för sin samtid för att ha någon chans att kunna konkurrera 
om människors tid och politikernas pengar. Det är ett hårt arbete som ligger framför 
folkbiblioteket. I det arbetet är det viktigt att kärnan hålls intakt, men att det finns 
mycket annat som folkbiblioteket måste ändra på. 
 
Den kärna som vår informant beskriver ska ligga till grund för Stockholms nästa 
biblioteksplan. Planen ska bygga på fyra utvecklingsområden: 
 

- Barns och ungas läslust och språkutveckling 
- Vuxnas livslånga och livsvida lärande 
- Nätbiblioteket – alltid där 
- Äldres behov av kultur och bibliotek 

 
(Bs, 2005:4) 

 
För att utveckla barns och ungas läslust och språkutveckling, vill stadsbiblioteket öka 
möjligheten till samarbete med skolan, bland annat genom nätverksträffar och 
gemensam kompetensutveckling för lärare och bibliotekarier. Vuxnas livslånga lärande 
skall utvecklas, bland annat genom skapandet och utvecklandet av olika typer och 
nivåer av lärmiljöer. När det gäller nätbiblioteket diskuteras frågan hur biblioteket skall 
nå fram till 24-timmarsbiblioteket i vår vardag. De virtuella tjänsterna skall utvecklas 
för att sprida ordet, boken och informationen. Det fjärde utvecklingsområdet handlar om 
hur biblioteket skall bli tillgängligt även för äldre människor som bor kvar hemma och 
kan ha svårt att ta sig till biblioteket. Här har stadsbiblioteket bland annat startat 
fokusgrupper med personal från äldreomsorgen för att hitta vägar till utveckling (Bs, 
2005:5). Dessa fyra områden är stora, men ändå klart avgränsade. Det som bygger upp 
den traditionella identiteten för biblioteket såsom folkbildning och demokrati är mycket 
viktiga även när framtidens bibliotek beskrivs. Det som skiljer är, som vi tolkar det, 
snarare tillvägagångssättet än målet. 
  
För att komma framåt i utvecklingen av framtidens bibliotek finns det dock mycket att 
göra enligt våra informanter. Bland annat menar vår informant med chefsposition att 
biblioteken har många ”heliga kor” som måste tas upp till diskussion för att utveckling 
skall kunna ske. Dessa ”heliga kor” handlar till exempel om sättet att köpa in böcker på 
och hur bibliotekarierollen skall utformas i framtiden.  
 
Sammanfattningsvis verkar det som om framtidens bibliotek, enligt bibliotekssfären, 
grundar sig på de traditionella värderingar om alla människors möjlighet att få tillgång 
till biblioteket, folkbildning och koncentration på uppsökande verksamhet och svaga 
grupper kvarstår och är de som bygger upp identiteten. Den förändring vi kan uttolka är 
dock en tydligare fokusering på vissa områden, en kärna med huvudfrågor. Allt runt 
omkring denna kärna kan vara utbytbart, och kan därför variera från bibliotek till 
bibliotek. Genom att fokusera på dessa kärnområden kan bibliotekets identitet bli 
starkare. Det som våra informanter betonar är att för att kunna genomföra detta måste 
biblioteket ta hänsyn till omvärlden och till användarnas krav. Biblioteket måste kännas 
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angeläget för dem som ska använda det. Enligt Jochumsen och Rasmussen, krävs det en 
mycket djupare kunskap om olika brukargruppers förväntningar och användning av 
biblioteket för att biblioteket ska kunna bli viktigt i människors vardag. Detta är något 
som Stockholms stadsbibliotek, enligt våra informanter, verkar ha tagit fasta på inför 
framtiden (Jochumsen & Rasmussen, 2000:8).   
 

6.5 Analys 
Efter genomgången av de olika gruppernas syn på folkbibliotekets, PUNKTmedis, 
respektive det framtida bibliotekets identitet, sammanfattar vi här dessa olika synsätt. Vi 
jämför de olika sfärernas synsätt för att se hur de skiljer sig åt i synen på bibliotekens 
identitet. För att bättre åskådliggöra de olika identiteterna, och de begrepp som används 
om dem, har vi sammanställt de viktiga begreppen och rollerna i en matris. 
 
 

 Det traditionella 
folkbiblioteket 

PUNKTmedis  
 

Det framtida 
folkbiblioteket 

Brukar- 
sfären 

• Demokrati 
• Saknad av 

programverksamhet 
• saknad av social 

mötesplats 
• utlåningscentral 

• social mötesplats 
• programverksamhet  
• brukarinflytande 

 

• brukarinflytande 
• social mötesplats 
• programverksamhet 
• marknadsföring 

 

Politiker- 
sfären 

• folkbildning 
• demokrati 
• kulturförmedling 

• icke -kommersiell 
mötesplats 

• brukarinflytande 
• kulturverksamhet 

• lärcentra 
• mötesplats  
• kulturverksamhet 

Biblioteks- 
sfären 

• folkbildning 
• demokrati 
• tillgänglighet 
• brukarinflytande 

• programverksamhet 
• brukarinflytande 
• social mötesplats 

• folkbildning 
• tillgänglighet 
• demokrati 
• barns och ungas 

språkutveckling, läslust 
• programverksamhet 
• brukarinflytande 

 
Figur 5.  Sammanställning över de tre gruppernas syn på viktiga aspekter och roller för det traditionella 
biblioteket, PUNKTmedis och det framtida biblioteket.  
 
Inom varje identitet, har vi rangordnat de begrepp som de olika sfärerna betonade. Det 
begrepp som står överst, är det som starkast betonats i vårt analysmaterial. Detta ska 
inte ses som en alltför definitiv rangordning, då vissa begrepp betonats som lika viktiga. 
Det är snarare ett försök att reda ut de olika aspekter som vi funnit i vårt material. Här 
kan vi se, att även om de olika grupperna ofta nämner samma roller för de olika 
identiteterna, så fäster de olika stor vikt vid dem. 
 
Den terminologi vi använt i matrisen, är de begrepp som kommit från informanterna 
själva Vi har valt att behålla deras egna begrepp, trots att det kan försvåra direkta 
jämförelser mellan grupperna. Detta val beror dels på en svårighet att anpassa 
brukarsfärens terminologi till de övriga gruppernas, och dels tycker vi att det är 
intressant att se på de faktiska begrepp som kommit till uttryck i vår undersökning. 
 

6.5.1 Hur ser folkbibliotekets traditionella identitet ut?  
Som vi tolkar bibliotekssfärens och politikersfärens uppfattning om det traditionella 
folkbibliotekets identitet så bygger den på värderingar om demokrati och folkbildning, 
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två centrala värderingar enligt Gorman . Det är de båda parterna överens om. Dessa 
begrepp är mycket vida och kan bidra till att folkbibliotekets identitet upplevs som 
otydlig. Den här otydligheten påverkar troligen uppfattningen av biblioteket. I en tid när 
kampen om människors tid och pengar är hård, är vikten av tydlighet gentemot brukarna 
stor. Brukargruppen ungdomar ger i våra intervjuer uttryck för bibliotekets oförmåga att 
visa vad de har att erbjuda.  
 
Brukargruppen skiljer sig väsentligt åt i sin beskrivning av folkbibliotekets identitet. De 
egenskaper som folkbiblioteket visar upp, attraherar uppenbart inte ungdomar, vilket 
deras negativa beskrivning av det traditionella folkbiblioteket visar på. Ungdomarna är 
bland annat missnöjda med atmosfären som de beskriver som stel och tråkig. Även vår 
informant från politikersfären är missnöjd med den atmosfär som ofta råder på 
biblioteket. Han beskriver bland annat biblioteket som en miljö där användaren 
förväntas tassa på tå.  
 
Vi utgår nu från Andersson och Skot-Hansens modell och ser till de olika gruppernas 
syn på det traditionella folkbiblioteket och dess roller. Brukarsfären betonar främst 
folkbibliotekets demokratiaspekt. Demokratiaspekten är mycket vid och kan därför 
sträcka sig över flera av de roller Andersson och Skot-Hansen beskriver. Ungdomarnas 
bild av dagens folkbibliotek växer framförallt fram utifrån de brister de anser att 
institutionen har. Ungdomarna skulle vilja placera biblioteket i det sociala centret men 
som det ser ut idag upplever de inte att det finns plats för dem. Biblioteket som 
kunskapscenter nämns knappt. Det kan bero på att ungdomarna främst använder 
biblioteket på sin fritid, och använder sitt skolbibliotek när de söker uppgifter till 
skolarbeten. Det kan även bero på att de inte tycker att biblioteket har något som passar 
dem. Ungdomar är en grupp, som genom sin ålder, ofta hamnar mitt emellan 
barnavdelningens och vuxenavdelningens litteratur och utbud. Samma faktor kan vara 
orsaken till att så få ungdomar uttrycker att biblioteket fungerar som ett kulturellt 
centrum. De kulturupplevelser de vill ta del av finns kanske inte på biblioteket, utan de 
får dem från annat håll. Detta är också något som framkommit som en brist när 
ungdomarna har diskuterat det traditionella folkbiblioteket.  
 
Politikersfären betonar i första hand bibliotekets roll som kunskapscenter och 
informationscenter. I andra hand nämns demokratiaspekten.  Även rollen som 
kulturcenter betonas.  Liksom brukarsfären är politikersfären missnöjd med biblioteket 
som socialt center och vill gärna se en förändrad atmosfär. Vi kan alltså se att 
politikersfärens syn på dagens folkbibliotek visar en bred identitet bestående av många 
olika roller. 
 
Även bibliotekssfären anser att biblioteket har flera olika roller. Skillnaden gentemot de 
andra sfärerna är att biblioteket som socialt centrum inte betonas. I övrigt är identiteten 
otydlig, men med ett visst fokus på rollen som kunskapscenter.  
 
Det är intressant att se att bibliotekssfären inte betonar rollen som socialt centrum. I 
Jochumsens och Rasmussens undersökning kom de fram till att en av fördelarna med 
folkbiblioteket är att det är en offentlig miljö som vänder sig till alla. Besökaren 
behöver inte behöver känna några krav på sig om när och hur användaren besöker det. 
Det var en sådan miljö som våra användare ville skapa med PUNKTmedis och som de 
helt klart saknat med ett traditionellt folkbibliotek. Människors förväntningar på 
folkbiblioteket stämmer inte alltid med hur det egentligen fungerar (Jochumsen & 
Rasmussen, 2000:140). Detta fenomen diskuterades även av en av våra representanter 
från bibliotekssfären. Som vi tolkade henne menade hon att de flesta människor tycker 



 50 

att folkbiblioteket är jätteviktigt men för någon annan än dem själva. Hon menade att 
det finns en stor fara med detta och att biblioteket måste agera snabbt för att i framtiden 
kunna leva upp till och behålla sitt goda rykte.  
 
När det gäller det traditionella folkbibliotekets identitet kan vi se att politiker och 
bibliotekssfären står nära varandra, och i stort delar samma uppfattning om bibliotekets 
uppgift. Brukarsfären, däremot, har inte alls samma uppfattning. De delar värderingen 
om biblioteket som en viktig institution ur demokratiska aspekter, men nämner inte 
folkbildningsaspekten. När det gäller det traditionella biblioteket, finns det alltså 
framför allt en diskrepans mellan brukargruppens syn på biblioteket och de övriga två 
gruppernas.  
 

6.5.2 Hur ser PUNKTmedis identitet ut? 
Det råder stor enighet mellan de tre sfärerna om vilken funktion PUNKTmedis ska 
fylla. På våra frågor om PUNKTmedis identitet fick vi en relativt enhetlig bild av hur de 
uppfattar biblioteket, och även hur de inte uppfattar biblioteket. När PUNKTmedis 
beskrivs, beskrivs det ofta genom vad det inte är. Det tycks vara en allmän uppfattning 
att PUNKTmedis inte är något traditionellt folkbibliotek, utan dessa två institutioner 
ställs emot varandra som motpoler. PUNKTmedis kommer ur jämförelsen som något 
nytt och progressivt, ett modernt bibliotek.  
 
Enigheten kring PUNKTmedis identitet är som sagt stor. Identiteten koncentreras kring 
bibliotekets sociala roll som mötesplats eller vardagsrum samt kring den breda 
kulturella verksamheten där brukarna är medskapande. Även om de olika grupperna 
rangordnar begreppen olika, betonar alla tre grupper samma roller. Politikersfären 
nämner kulturverksamhet, vilket vi under intervjun tolkade som programverksamhet. 
Programverksamhet är också viktigt enligt de andra två grupperna. Denna 
samstämmighet anser Andersson och Skot-Hansen är viktig för att ett bibliotek ska få en 
tydlig profil. Detta i sin tur leder till större synlighet hos politikerna och även att det är 
lättare att nå ut till besökarna med vad biblioteket har att erbjuda. Enligt Enström så 
finns det en risk med att olika uppfattningar om bibliotekets syfte leder till debatt om 
bibliotekets verksamhet (Enström, 1995:214) När alla tre parter som är involverade i ett 
bibliotek arbetar under samma förutsättningar och har samma bild av biblioteket borde 
därför färre diskussioner uppstå än om de inblandade ger biblioteket olika identiteter.  
 
När vi utgår från Skot-Hansens och Anderssons modell över folkbibliotekets olika roller 
ser ut och sammanför den med de roller som PUNKTmedis har, så ger det följande bild: 
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Figur 6 Hur PUNKTmedis identitet passar in i Andersson och Skot-Hansens modell. 
 
Modellen visar tydligt att PUNKTmedis är inriktat på två av de roller som Skot-Hansen 
och Andersson beskriver nämligen de som kulturcenter och socialt centrum.  
PUNKTmedis identitet är uppbyggd av få roller som i första hand grundar sig på 
värderingar om demokrati och delaktighet. PUNKTmedis starka identitet som ett socialt 
och kulturellt centrum är så väl förankrad och accepterad, att alla andra möjliga roller 
kommer i andra hand. PUNKTmedis fungerar givetvis också som ett informationscenter 
till viss del, men det är inte det som är den centrala funktionen. Ett bibliotek kan inte ha 
en renodlad identitet, men det kan ha en tydlig identitet. 
 
Om vi utgår från Jochumsens och Rasmussens forskning, ser vi att de roller som bygger 
upp PUNKTmedis identitet främst riktar sig till de nordvästliga och sydostliga 
grupperna. Dessa grupper prioriterar bibliotekets roll som kulturellt och socialt center. 
Denna tydliga profilering kan leda till att vissa grupper inte anser att biblioteket har 
något att erbjuda som passar dem. Detta är en av konsekvenserna med en tydlig 
profilering. Överlag var denna problematik inte något som kom fram i vårt empiriska 
material. En av våra informanter från brukarsfären uttryckte dock en medvetenhet om 
detta, och menade att bibliotekets verksamhet inte kan locka alla, och att detta inte 
heller var bibliotekets uppgift. Biblioteket har en tydlig profil, och för att lockas till 
biblioteket måste man trots allt vara intresserad av något i det utbud som finns. 
 
Utbudet på PUNKTmedis är till stor del styrt av ungdomarna själva. De ungdomar som 
bor på och runt omkring Södermalm, och som ingått i fokus- och referensgrupper är de 
som påverkat bibliotekets utformning. Dessa ungdomar har med stor sannolikhet ett 
ekonomiskt och kulturellt kapital som passar in på de nordvästliga och sydostliga 
grupper som Jochumsen och Rasmussen beskriver. Konsekvensen blir alltså att 
biblioteket riktar sig till ungdomar som tillhör samma livsstilsgrupper som de som varit 
involverade i uppbyggandet. Detta är inte något negativt i sig, men är en aspekt som bör 
belysas, eftersom det är en av konsekvenserna med en tydlig profilering.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att brukarinflytandet är en av de aspekter som varit allra 
viktigast i uppbyggandet av PUNKTmedis. Det är även en av orsakerna till att 
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PUNKTmedis har en sådan tydlig identitet. Identiteten är uppbyggd av värderingar om 
intellektuell frihet och service.  
 

6.5.3 Hur ser det framtida folkbibliotekets identitet ut? 
När vi tittar på vad de tre grupperna säger om det framtida bibliotekets identitet, ser vi 
att grupperna åter igen skiljer sig åt. Här är det åter politiker och bibliotekssfären som 
står närmast varandra. Bibliotekets roll som lärcentra och folkbildningsfunktionen 
prioriteras högst av båda grupperna. Intressant är att se att politikersfären prioriterar 
bibliotekets sociala roll högt, och anser att det framtida biblioteket ska fungerar som en 
mötesplats betydligt mer än det gör idag. Detta är också något som betonas av 
brukarsfären som mycket viktigt. PUNKTmedis beskrivs som ett föredöme i denna 
aspekt. 
 
Programverksamheter är något alla tre grupper nämner som viktiga för framtidens 
bibliotek, och även här nämns ofta PUNKTmedis som en förebild. Vi tolkar det till och 
med som om brukarsfären drar ett likhetstecken mellan PUNKTmedis och framtidens 
bibliotek. För dem uppfyller PUNKTmedis redan alla de krav och önskemål de har. 
Brukarsfären önskar med andra ord en ganska snäv och inriktad identitet även till 
framtidens bibliotek.  
 
Bibliotekssfären är den grupp som ger det framtida biblioteket den vidaste identiteten. 
Detta upplever vi inte som konstigt, då denna grupp har mest insikt i bibliotekets 
arbetssätt och de krav som ställs av samtliga användare av biblioteket, inte enbart 
målgruppen ungdomar. Trots att de inte ger biblioteket en snävare identitet, uttrycker 
våra informanter tydliga och konkreta planer för biblioteket i framtiden. Det är fyra 
utvecklingsområden som betonas (se 6.4.3). För att få en tydligare identitet behöver 
biblioteket inte enbart arbeta med att minska antalet roller det fyller, utan kan även 
koncentrera sig på att renodla dessa roller. En sådan renodling ökar tydligheten 
gentemot både brukare och politiker, och minskar därmed riskerna som finns med en 
otydlig identitet. Denna ökade renodling kommer dock inte till uttryck i matrisen under 
6.5, då det är fler begrepp som står under framtidens bibliotek, än under det traditionella 
biblioteket. De utökade antalet begrepp och roller som står under framtidens bibliotek, 
menar vi dock är ett tydliggörande av bibliotekets identitet, då dessa är prioriterade 
arbetsområden som lyfts fram. Vi anser därför att trots en utökad terminologi, har 
framtidens bibliotek, enligt bibliotekssfären, en tydligare identitet än det traditionella 
biblioteket.  
 
Genom att välja att även titta på de tre olika gruppernas syn på det framtida bibliotekets 
identitet, ville vi se huruvida PUNKTmedis tydliga profilering är något som skulle 
kunna användas på utvecklingen av de mer generella biblioteken i framtiden. Trots att 
PUNKTmedis är ett ovanligt exempel, med en så tydlig och väl avgränsad målgrupp, 
upplever vi att alla tre grupper anser att detta arbetssätt är något man kan använda sig av 
även på andra bibliotek.  
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7 Diskussion 
 
I detta kapitel kopplar vi tillbaka till våra frågeställningar och knyter samman dessa med 
vårt analysresultat och den tidigare forskning vi tagit del av. För att få en tydlig struktur 
på diskussionen kommer vi att besvara en frågeställning i taget. Efter detta diskuterar vi 
vår övergripande problemformulering. 
 
I vår uppsats undersöker vi vilken identitet ett bibliotek kan ha. Vi har utgått ifrån att 
värderingar är en faktor som bygger upp bibliotekets olika roller och att dessa i sin tur 
påverkar hur identiteten ser ut. I vår diskussion vill vi bland annat se hur den tidigare 
forskningen ser på folkbibliotekets olika värderingar och roller som kommer till uttryck 
och vad det betyder för identiteten, samt jämföra detta med vårt eget material.  
 
Vi har i vår undersökning använt oss av tre, för biblioteket, centrala grupper och 
undersökt hur de ser på bibliotekets identitet. Politikersfären är en central grupp på 
grund av att biblioteket får sina resurser samt en del av sina riktlinjer därifrån. Den 
andra gruppen är bibliotekarierna som har ansvaret för de tjänster som biblioteket 
producerar och erbjuder. Den tredje gruppen är brukarna, den grupp biblioteket är till 
för (Audunson, 2001 & Enström, 1995) 
 

7.1 Diskussion av uppsatsens frågeställningar 
 
Hur ser det traditionella folkbibliotekets identitet ut? 
 
Begreppet folkbibliotek uppstod ur tanken om att folket skulle bildas. I och med detta 
menar Mäntykangas att begreppet får ett ideologiskt innehåll och att det leder till att 
bibliotekets verksamhet kan uppfattas som om den är relaterad till en ideologisk 
inriktning vilket i sin tur kan leda till problem. Hon menar vidare att detta gör 
folkbiblioteket till en produkt av den politiska ideologi som rådde då biblioteken 
grundades och att det samhälle som folkbiblioteket agerar i idag skiljer sig mycket från 
det. På grund av detta menar hon att begreppet inte är anpassat till ett modernt samhälle 
men att begreppet är mycket väl förankrat hos människor och att det inte finns några 
starka alternativ (Mäntykangas, 1997: 50). En av våra informanter från bibliotekssfären 
menade att det inte är så enkelt som att byta ut namnet. Det svåra ligger snarare i att 
ändra innehållet i verksamheten så att den är anpassad till dagens samhälle och till 
användarnas behov. Det är också det som är det viktiga (Intervju, 050822).  
 
Begreppet folkbibliotek verkar ge dess olika aktörer associationer till värderingar som 
rör folkbildning och demokrati. Michel Gorman menar att folkbiblioteket har flera 
grundläggande värderingar och att bibliotekets verksamhet bygger på dessa. Han menar 
vidare att starka värderingar inom en grupp leder till en stark identitet vilket i sin tur 
leder till ett tydligt förhållningssätt (Gorman, 2000:6-7). Enligt våra informanter från 
alla tre grupperna, är demokrati en värdering som är mycket viktig för folkbibliotekets 
identitet. Folkbildning nämns också av två av grupperna som viktig. Dessa värderingar 
är väl etablerade inom institutionen.  
 
Att just demokrati är den värdering som alla tre grupperna nämner när vi diskuterar 
folkbiblioteket och dess roller anser vi inte är konstigt. Inom folkbiblioteket är, och har 
varit, tankarna om jämlikhet starka och biblioteket ses som en institution som skall 
främja och stödja demokratin (Thórsteinsdóttir & Arvidsson,1997:23). Trots att de ovan 
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nämnda värderingarna är djupt förankrade inom folkbiblioteket, så menar flera forskare 
att biblioteket ändå har en otydlig identitet. Denna otydlighet har, enligt Thórsteinsdóttir 
och Arvidsson, sin grund i att de försöker vara allt för alla. De menar vidare att 
biblioteken bland annat har för otydliga målsättningar (Thórsteinsdóttir & 
Arvidsson,1997:10). Att göra allt för alla, handlar delvis om att folkbiblioteket har så 
många olika roller. Lowell menar att biblioteket har allt för många roller mycket 
beroende på att de äldre rollerna finns kvar samtidigt som nya tillkommit. Detta leder 
till att folkbiblioteket inte är bäst på någon av rollerna och att identiteten blir spretig 
(Lowell, 1983:19). I vår undersökning framkom det också tankar om att folkbiblioteket 
måste ge upp ambitionen om att vara bäst på många områden,  och istället välja ut några 
områden där biblioteket kan satsa mer och där institutionen och dess medarbetare har 
möjlighet att på bästa sätt använda sin kompetens (Intervju 050822).  
 
Vi menar att det är folkbibliotekets olika roller som bygger upp identiteten. I 
Audunsons undersökning om vilka tjänster som biblioteket ska prioritera visade det sig 
att de tre grupperna brukare, beslutsfattare och bibliotekarier var eniga om att 
biblioteket först och främst är till för dem som utbildar sig på ett eller annat sätt samt att 
de ska erhålla litteratur till fritidsläsning. Vid en jämförelse med våra informanter visar 
det sig att det stämmer ganska väl. Även om PUNKTmedis funktion som 
kunskapscentrum är något som inte betonas, uttryckte några brukare att det var viktigare 
att datorerna i biblioteket fanns till för dem som behövde arbeta med skolarbeten, än för 
att spela spel på. Det tolkar vi som att de, i alla fall när det gäller datorer, prioriterar 
studier framför fritid. 
 
Våra brukares åsikter är svåra att direkt jämföra med andra mer allmänna 
brukarundersökningar då vår grupp är mer avgränsad vad gäller ålder. Det är ändå 
intressant att titta på och jämföra med vad andra brukarundersökningar kommer fram 
till för att se om det går att urskilja några gemensamma drag.  I Thórsteindóttirs och 
Arvidssons undersökning av brukares användning av biblioteket, prioriterades 
bibliotekets roll inom den formella utbildningen starkast. Brukarna i vårt 
undersökningsmaterial nämnde inte folkbildning över huvudtaget utan betonade 
demokratiaspekten som viktig. Eventuellt beror detta på att de får det behovet 
tillgodosett i anknytning till skolan. De beskrev annars biblioteket i negativa termer. Vi 
tror att det är många olika aspekter som spelar in på våra brukares tankar om 
folkbiblioteket. De beskrev själva miljön som stel och trist och att det inte är kul att 
snubbla över Alfons Åberg böcker. De känner att de inte passar in och att det inte finns 
något på biblioteket som passar ungdomar. De vill kunna vara kreativa och det menar de 
att de inte kan få utlopp för det på folkbiblioteket. En av anledningarna till att de inte 
känner att biblioteket är någonting för dem kan bero på att ungdomslitteraturen oftast 
finns placerad på barnavdelningen med en barnbibliotekarie som ansvarig. De är 
dessutom för unga för vuxenavdelningen (Hiort Lorentzen, 1989:51). Många bibliotek 
präglas av okunskap, ointresse och rädsla för ungdomarnas värld (Jonasson, 2000:25).   
 
En av representanterna från bibliotekssfären var djupt oroad över att biblioteket tappar 
ungdomarna. Hon menade att biblioteket är bra på att fånga upp barn och barnfamiljer 
men att de inte lyckas hålla dem kvar när de blir ungdomar och att detta är ett stort 
problem. Vi tycker att det är intressant att biblioteket sedan länge har haft ungdomar 
som en prioriterad grupp och vill göra allt för alla men att ungdomarna snarare verkar 
vara en oprioriterad grupp, om vi ser till den inställning som ofta framkommer i 
undersökningar om ungdomar och bibliotek. 
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Enligt de beslutsfattare som Bosse Jonsson intervjuat, är syftet med folkbiblioteket att 
det skall användas så mycket som möjligt (2003:121). De tillskriver alltså själva 
användandet ett värde.  Den beslutsfattare vi intervjuade hade tvärtemot Jonssons 
informanter väldigt tydliga idéer om syftet med folkbiblioteket. Vår informant 
värdesatte bibliotekets roll som folkbildare väldigt starkt och betonade även 
folkbibliotekets demokratiska roll. Jonssons studie visade också att beslutsfattarna har 
ett brukaranpassat tänkande kring folkbiblioteket vilket även vår informant hade. Även 
om beslutsfattarna tycker att biblioteket skall bli mer brukaranpassat så känns det som 
om det finns en hel del kvar att göra. Detta framför allt om vi ser till den brukargrupp vi 
koncentrerat oss på, nämligen ungdomarna.  
 
Sammanfattningsvis menar vi att folkbibliotekets traditionella identitet, enligt vår 
undersökning, bygger på värderingarna folkbildning och demokrati. Enligt Gorman är 
dessa värderingar ett par av de mest grundläggande för biblioteket. Vi menar att dessa 
värderingar är starkt förankrade både inom och utanför institutionen. Trots detta 
uppfattas identiteten som bred och otydlig vilket vi anser beror på att värderingarna om 
folkbildning och demokrati är mycket vida och kräver många olika roller för att kunna 
uppfyllas.  
 
Hur ser PUNKTmedis identitet ut? 
 
Vi menar att PUNKTmedis har en tydlig identitet och en orsak till detta kan vara att 
biblioteket har varit noga med att ta tillvara användarnas synpunkter vilket enligt 
Thórsteinsdóttir och Arvidsson är en viktig del i arbetet med att göra bibliotekets 
identitet tydligare (Thórsteinsdóttir & Arvidsson, 1997:10). Vidare är vikten av att de 
tre sfärerna drar åt samma håll av stor betydelse. Om biblioteket i samspel med brukare 
och politiker lyckas hitta sin profil, så har institutionen större förutsättningar att lyckas 
med sin marknadsföring och därmed på ett bättre sätt nå ut med sin verksamhet (Skot-
Hansen &Andersson, 1996:256)  
 
I vår undersökning har vi tydligt sett hur de tre grupperna har arbetat mot samma mål 
vad gäller uppbyggandet av PUNKTmedis och dess verksamhet. Det var heller inga 
problem för biblioteket att ordna finansieringen av ombyggnaden vilket Skot-Hansen & 
Andersson menar kan vara ytterligare en följd av ett bra samspel mellan politiker och 
bibliotekssfären. Har biblioteket en tydlig inriktning är det lättare att få ekonomiskt stöd 
(Skot-Hansen: 1996:256). 
 
Vikten av att vara medveten om vad brukarna anser har getts många uttryck i det 
material vi har bearbetat. Bland annat kan vi se att tonen gentemot ungdomar har varit 
mycket seriös. Den dokumentation som förts i form av protokoll från den politiska 
beslutsprocessen och från referensgruppens möten, har tydligt visat på att ungdomarnas 
inflytande togs på allvar. Detta är också något som har framkommit i tidigare 
undersökningar. Lena Spejare betonar vikten av att ungdomar får ta ansvar och att de 
känner att de har en möjlighet att påverka. Det är också viktigt att det handlar om ett 
reellt inflytande (Holmström Flis, 2001) Detta är något som ungdomarna upplever har 
tagits på allvar i referensgruppsarbetet på PUNKTmedis. 
 
Den skillnad som gick att se mellan grupperna i Audunsons undersökning var att 
brukare och beslutsfattare prioriterade människors fritidsintressen högre än 
bibliotekarierna. Något som också var intressant i den undersökningen var att alla tre 
grupperna prioriterade folkbiblioteket som mötesplats lågt. Detta är intressant när vi ser 
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på våra resultat för där är våra brukare eniga om att mötesplatsen är viktig. Framför allt 
ungdomarna och vår representant från politikersfären betonar den rollen. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att biblioteket PUNKTmedis identitet är uppbyggd av 
rollerna som kulturcentrum och socialt centrum. Dessa två roller tolkar vi som vilande 
på de värderingar om intellektuell frihet och service som Gorman presenterar. De 
innebär även att biblioteket främst riktar sig till den grupp ungdomar som prioriterar 
dessa två roller. 
 
Hur ser det framtida folkbibliotekets identitet ut? 
 
I vår undersökning framkommer det synpunkter som tyder på att folkbiblioteket 
fortfarande står högt i kurs hos allmänheten. Lowell menar att detta beror på hur 
allmänheten ser på biblioteket som institution snarare än på dess faktiska arbete 
(Lowell, 1983:18) En av informanterna påpekar tydligt risken med att folkbiblioteket 
lever på gamla meriter och att det är hög tid att göra något åt det (Intervju, 050822). 
Alla våra informanter har en relativt tydlig bild av hur det framtida folkbibliotekets 
verksamhet bör se ut. Denna bild är betydligt mer fokuserad än den är för det 
traditionella biblioteket. 
 
Vidare kan vi se i vårt material att de områden som folkbiblioteket, enligt våra 
informanter, borde satsa på är färre hos både brukare och vår politikerrepresentant vilket 
skulle kunna ge det framtida biblioteket något färre roller. Våra informanter från 
bibliotekssfären nämner fler roller. Problemet med att ha för många roller är tydligt. 
Forskningen visar på att folkbiblioteket har haft allt för många roller att handskas med 
och att institutionen allt efter att samhället har utvecklats har åtagit sig ännu flera roller. 
Detta leder till att biblioteket får svårt att definiera och leva upp till sina mål (Lowell, 
1983:19) Lösningen är, enligt Lowell, precis den som vi kan skönja i vårt resultat, 
nämligen att biblioteket borde koncentrera verksamheten och stärka den. Det handlar 
alltså om att biblioteket skall se till vad som är viktigast och satsa på det. Vi kan tydligt 
se i vårt material att brukarsfären och politikersfären verkar tycka att bibliotekets roller 
inte behöver vara så många medan vår tredje sfär uttryckte sig något annorlunda. Även 
om vi kunde se att folkbibliotekssfären ville satsa på fler områden än de två andra 
grupperna så hade de tydligt diskuterat vikten av dessa områden. När vi dessutom ser 
till storleken på Stockholms stadsbibliotek blir förståelsen för att fler roller krävs större. 
Något som också kom fram i vår undersökning var att det redan går att urskönja en viss 
profilering bland biblioteken inom Stockholms stadsbibliotek. Lowell menar att en 
lösning på bibliotekets problem kan vara att biblioteken satsar på olika uppgifter 
beroende på hur de ekonomiska resurserna ser ut samt hur det lokala samhället är 
uppbyggt (Lowell, 1983:22)  
 
De tre viktiga grupperna i vår undersökning är inte helt överens om hur framtidens 
bibliotek skall se ut, men deras syn på det framtida biblioteket är mer samstämmig än 
bilden över det traditionella. Audunson kom i sin undersökning fram till att de tre 
grupperna inte tycker så olika vad gäller vad biblioteket bör satsa på (Audunson, 
2001:222). En samstämmig syn på bibliotekets framtid är viktig då det är lättare att få 
stöd för verksamheten om de som är berörda tycker att det är värt att satsa på. En av 
våra informanter påpekade vikten av att biblioteket måste göra sig viktigt för sin samtid 
för att ha möjlighet att överleva. Hon menade vidare att än så länge så lever 
institutionen bland annat på att vi just nu har en politikergeneration är positivt inställd 
till folkbiblioteket. Det kan komma att orsaka stora problem för bibliotekets framtid om 
de inte lyckas nå fram med sitt budskap till kommande generationer av användare och 
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politiker. Audunson kom fram till att värderingen av hur betydelsefullt biblioteket 
kommer att vara i framtiden är sammankopplat med ålder. Det är de yngsta, både bland 
politiker och brukare som är mest skeptiska till bibliotekets betydelse i framtiden 
(Audunson, 2001:222). Ungdomarna i vår undersökning uttryckte dock inte någon 
sådan skepsis.  
 
De roller som växer fram när det framtida biblioteket diskuteras, är rollerna som 
kunskapscentrum, socialt centrum och kulturcentrum. Rollerna vilar i sin tur på 
värderingar om demokrati, intellektuell frihet samt läs- och skrivkunnighet och lärande.  
Dessa roller skiljer sig inte från dem som det traditionella biblioteket har. Dock kan vi i 
vår undersökning skönja ett tydligare fokus på vilken plats dessa roller ska fylla inom 
verksamheten, samt hur man konkret ska arbeta med dem.  
 
 
På vilket sätt skiljer sig PUNKTmedis identitet från det traditionella och det 
framtida bibliotekets identitet? 
 
PUNKTmedis är en del av ett folkbibliotek men skiljer sig från det traditionella och 
framtida biblioteket på många sätt. Vid jämförelsen med det traditionella biblioteket 
hittar vi de flesta skillnaderna. Den största skillnaden är det stora brukarinflytandet som 
ungdomarna haft. Detta uppfattar vi vara unikt i sin omfattning, likaså det genomslag 
ungdomarnas åsikter haft på uppbyggnaden och verksamheten. Vi uppfattar det som om 
det är brukarinflytandet som i mångt och mycket ligger bakom PUNKTmedis speciella 
identitet.  
 
En följd av brukarinflytandet är att PUNKTmedis har fått ett starkt begränsat antal 
roller. Verksamheten är uppbyggd efter vad ungdomarna har önskat och då var det bara 
två roller som fick stort utrymme. Det traditionella biblioteket har betydligt fler roller 
delvis beroende på att det måste rikta in sig på fler användargrupper. Ungdomarnas 
inflytande har också gjort att deras programverksamhet har fått stor plats både vad 
gäller budget och utformning.  
 
Unikt för PUNKTmedis är också den samstämmighet som har funnits mellan de tre 
grupperna vad gäller uppbyggandet av ungdomsbiblioteket. Denna samstämmighet 
saknas när det gäller det traditionella bibliotekets identitet.  
 
Skillnaden på synen på PUNKTmedis och det framtida biblioteket är inte lika stor. När 
vi ser till resultaten från vår undersökning ligger den största skillnaden i att 
politikersfären och bibliotekssfären vill göra stora satsningar på folkbildningen även i 
framtiden, medan ungdomarna inte lägger någon större vikt vid detta. Vi tror att detta 
beror på att ungdomarnas behov av utbildning tillfredsställs via till exempel 
skolbibliotek. Vid större brukarundersökningar är det utbildning på olika sätt som 
betonas, även från brukarna (Torstéinsdottir & Arvidsson, 1999) Det som är mer 
anmärkningsvärt är att inte heller politikersfären eller bibliotekssfären nämner 
folkbildning i anknytning till PUNKTmedis. En av tankarna med biblioteket på ett tidigt 
stadium var att det skulle bli ett ”pluggbibliotek”. När det visade sig att målgruppen 
önskade sig något annat, släpptes denna tanke. Avsaknaden av folkbildningstankarna 
kring PUNKTmedis identitet kan alltså bero på det stora brukarinflytandet. 
 
Vi har på flera ställen i uppsatsen poängterat det positiva med brukarinflytande. Dock 
kan det även finnas negativa aspekter. En av dessa är att ett ökat brukarinflytande kan 
leda till ett ökat avstånd till politikerna När besluten flyttas till brukarna, kopplas 
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politikerna ifrån. Detta kan leda till ett större avstånd mellan politiker och biblio tekets 
verksamhet (Andersson & Skot- Hansen, 1994:261). Detta är, som vi tidigare nämnt, ett 
eventuellt problem när det gäller att göra biblioteket synligt i det lokala samhället. 
 
Hur kan synen på det traditionella folkbibliotekets identitet förändras när det görs 
en satsning på en prioriterad målgrupp? 
 
Satsningen på PUNKTmedis med dess prioriterade målgrupp är speciell på många sätt. 
Undersökningen har gett ett exempel på hur det med ett stort brukarinflytande går att 
skapa ett bibliotek väl anpassat för en viss grupp. Omfattningen på brukarinflytandet är 
nog unik men ungdomar är också en prioriterad grupp som tidigare inte upplevt att de 
haft en reell plats på biblioteket. Det är också en grupp som i sin karaktär ligger långt 
ifrån dem som bestämmer. Det blir därmed svårt att veta vad de vill få ut av biblioteket 
utan att fråga dem. Vi är övertygade om att ett ökat brukarinflytande är nödvändigt för 
att utveckla biblioteket på ett tillfredsställande sätt i framtiden.  
 
Brukarinflytande kan se ut på många olika sätt och behöver inte ha den omfattning som 
PUNKTmedis har haft för att ge resultat. Däremot kan nog den tydlighet som 
PUNKTmedis identitet gett vara något att fundera över. Det finns möjligheter att göra 
olika prioriteringar på olika lokala bibliotek och därmed få ett utbud och en utformning 
som bättre tilltalar sin omgivning. Tydligheten ger också, vad vi har sett, större 
möjlighet till ett ökat samarbete mellan brukare, politiker och biblioteksanställda. 
Samarbetet kan i sin tur leda till att det blir lättare för biblioteket att konkurrera om 
resurserna 
 
Ytterligare något som vi tror skulle kunna användas även på det traditionella 
folkbiblioteket är en större satsning på programverksamheten. En programverksamhet 
som är mer uppbyggd av brukarna själva är nog något som kan komma att locka fler 
brukare. Är verksamheten skapad av brukarna själva, blir den också mer föränderlig och 
utvecklande, vilket i sin tur kan bidra till att behålla de brukare biblioteket lockat till sig. 
 
En tydlig profilering kräver också ett aktivt avståndstagande från tanken att vara ”allt 
för alla”. Detta är något som kan upplevas som obekvämt och problematiskt (Lowell, 
1983: 22). Inte minst kan allmänheten ställa sig frågande till prioriteringar. I 
Thórsteinsdóttirs och Arvidssons undersökning ville brukarna inte prioritera en grupp 
framför en annan. Eftersom ungdomar, enligt bibliotekslagen, är en prioriterad grupp 
kan satsningen på PUNKTmedis lättare motiveras. Ytterligare något som vi antar har 
underlättat genomförandet av PUNKTmedis, är att biblioteket är ett av ett större antal 
stadsdelsbibliotek. De brukare som känner att biblioteket inte är till för dem, har nära 
till ett antal andra bibliotek, som inte har denna tydliga profilering.  
 
Väljer biblioteket att göra tydliga satsningar på vissa målgrupper kan dock 
folkbibliotekets grundläggande tankar om demokrati och jämlikhet komma att sättas ur 
spel. I fallet PUNKTmedis har visserligen brukarna haft ett stort inflytande vilket ur en 
aspekt är demokratiskt. Samtidigt skulle det kunna vara ett problem om den 
referensgrupp som har haft ett stort inflytande inte representerar den mångfald som 
ryms inom målgruppen ungdomar.  
 
Det finns ytterligare en risk med att ha ett tydligt profilerat bibliotek. Den demokratiska 
värdering som Gorman anser är grundläggande för folkbiblioteken riskerar att förändras 
om bibliotekets utveckling går mot att bli allt mer profilerade. Genom att skapa 
bibliotek som är inriktade på specifika målgrupper, blir folkbibliotekets verksamhet allt 
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mer fragmentarisk, något som skulle kunna motverka de demokratiska värderingarna 
om lika tillgänglighet till den information biblioteket tillhandahåller. Bibliotekets 
funktion som mötesplats för människor från olika grupper minskas också.  
 
Vi har under arbetet med vår undersökning fått intrycket av att det traditionella 
biblioteket, så som det är utformat idag, inte lockar alla grupper av människor. Därför 
anser vi att frågan om att ge biblioteket tydligare inriktningar inte är så kontroversiell i 
praktiken. Det är nog snarare så att det går att locka till sig fler besökare än idag om 
biblioteket blir tydligare med sin verksamhet. En tydligare identitet från bibliotekets 
sida gör att det blir lättare för den enskilde medborgaren att se vad biblioteket kan 
erbjuda just henne. På så sätt skulle man kunna lösa problemet med att alla anser att 
biblioteket är bra, men för någon annan än dem själva. PUNKTmedis tydliga identitet 
gör att det blir lättare att synliggöra bibliotekets verksamhet, och även få till stånd ett en 
dialog med brukarna. Vi vill med detta säga att det delvis går att se PUNKTmedis som 
en väg ur folkbibliotekets identitetskris. 
 

7.2 Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Arbetet med denna uppsats har varit intressant på många sätt. Den utformning uppsatsen 
till slut fick, skiljer sig en hel del från hur vi hade tänkt oss från början. Genom att ta del 
av så mycket litteratur som möjligt i början av arbetet, och med vägledning från av vår 
handledare, arbetade vi oss fram till den form uppsatsen har idag. Diskussionerna har 
varit många, långa och väldigt roliga. Från början tänkte vi oss att uppsatsen skulle ha 
en starkare koppling till ungdomar, med fokus på deras syn på biblioteket. Så 
småningom ändrade vi perspektivet, och vi valde att jämföra de tre olika gruppernas 
synsätt. Arbetet gick då också från att ha en praktisk beskrivning av PUNKTmedis 
uppbyggnad, till att bli en mer teoretisk diskussion om folkbibliotekets identitet. 
 
Mycket av den forskning vi tagit del av, pekar på att folkbiblioteket inte längre ska 
försöka ”vara allt för alla”. Den krassa ekonomiska verkligheten kräver att biblioteken 
prioriterar ett mindre antal verksamhetsområden, för att kunna utveckla och arbeta med 
dessa på ett sätt som gör att biblioteket kan bli en självklar utgångspunkt för människor. 
Biblioteket måste bli tydligt med vad det har att erbjuda människor, och ett hinder i 
denna tydlighet är den identitetskris biblioteken lider av. Framtidens bibliotek måste 
därför prioritera och fokusera, och här tror vi att det koncept man arbetat med kring 
PUNKTmedis kan vara användbart för andra bibliotek.  
 
Något som varit till stor hjälp för PUNKTmedis, när det gäller att utforma en tydlig 
identitet, är den avgränsade målgruppen. Alla bibliotek kan självklart inte ha ett sådant 
starkt brukarinflytande, då målgruppen på andra bibliotek är betydligt större och även 
mer heterogen. Biblioteken kan dock ha en mer lokalt förankrad profil, beroende på de 
önskemål som framkommer från brukarna. Ett viktigt och effektivt sätt att förankra 
biblioteket lokalt, är genom fokusgruppsarbete. Ytterligare en aspekt som väger in till 
PUNKTmedis fördel, är att det är beläget i en storstad, där det finns en stor mängd 
stadsdelsbibliotek. Det gör att PUNKTmedis blir ett av flera bibliotek, och inte det enda 
alternativet. En sådan tydlig profilering som PUNKTmedis har, är troligen inte möjlig 
att göra på orter med endast ett eller ett fåtal bibliotek. Dock kan även dessa bibliotek 
arbeta för att tydliggöra sin identitet, vilket skulle kunna hjälpa till att stärka bibliotekets 
roll i lokalsamhället. 
 
Vid vårt val av informanter har vi kontaktat de som vi tror har haft mest insyn i hur 
uppbyggandet av PUNKTmedis gått till. När det gäller vårt val av informant från 



 60 

politikersfären är vi väl medvetna om att vi endast har intervjuat en representant från ett 
politiskt parti. Biblioteksfrågor är dock, enligt vår representant från politikersfären, 
ingen ”het” fråga inom kulturpolitiken i Stockholm och de avvikande åsikter som 
funnits har vi tagit del av via andra politiska handlingar. Självklart kan vi dock inte 
bortse från att det hade varit intressant om vi haft möjlighet att intervjua fler politiska 
representanter.  
 
När vi valde att intervjua två representanter från bibliotekssfären var det på grund av att 
vi hoppades få olika perspektiv på verksamheten, då en av dem var chef och den andra 
bibliotekarie vid PUNKTmedis. Då dessa två personer innehar så pass olika positioner 
inom stadsbiblioteket visade det sig att deras syn på identitetsfrågan skiljde sig åt. Detta 
gav intressanta vinklar på hur bibliotekssfären ser på bibliotekets identitet.  
 
I redovisning av resultatet av vår undersökning valde vi att ställa upp resultatet så det 
följer våra tre första frågeställningar. Varje avsnitt behandlades först var för sig, med de 
tre olika sfärernas perspektiv, för att sedan jämföras i en sammanfattande analys. En 
viss upprepning i rubriksättningen är därför oundviklig, men vi upplevde att det var det 
bästa sättet för att få en överskådlig bild av materialet, samt för att senare kunna jämföra 
de olika gruppernas synsätt. 
 
Något som inte var möjligt att göra inom ramen för denna uppsats var att se hur väl 
PUNKTmedis lever upp till sina förväntningar. Eftersom biblioteket är relativt nyöppnat 
(februari 2005) tar det tid innan en utvärdering av biblioteket kan göras. Vi hoppas dock 
att en sådan utvärdering görs, och att det där går att se huruvida bibliotekets tydliga 
profilering har synliggjort dess resurser för målgruppen. Vi har genomfört intervjuer 
med endast två ungdomar, och dessutom ungdomar som var aktiva i uppbyggandet av 
biblioteket. Den bild vi fått från brukarperspektivet är därför snäv på så sätt att våra 
representanter är intresserade av biblioteksfrågor, och vi har inte haft möjlighet att ta del 
av icke-användarnas synpunkter, utöver det som framkommit i PUNKTmedis rapport6 
om ungdomarnas önskemål. En större undersökning kring ungdomarnas åsikter om det 
nyöppnade biblioteket vore därför intressant.  
 
Även forskning om konsekvenserna av brukarinflytande på bibliotek är något vi hoppas 
se i framtiden. Hur stor del av bibliotekets verksamhet ska bestämmas av brukarna, och 
hur är det genomförbart när målgruppen är mer diversifierad än den varit på 
PUNKTmedis? Brukarinflytande kräver flexibilitet och öppenhet från bibliotekets sida, 
men även ett seriöst engagemang och intresse från brukarnas sida. 

                                                 
6 ”Vad vill de unga ha?” 
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8 Sammanfattning 
 
Utgångspunkten för vårt arbete har varit att folkbiblioteken lider av en identitetskris. 
Biblioteket ska fylla så många funktioner, och ”vara allt för alla”, att det är omöjligt att 
nå upp till de krav som ställs på biblioteket. Ett möjligt sätt att handskas med denna kris 
är att rikta in sin verksamhet på en särskild målgrupp. Vi tittade därför på det 
nyöppnade ungdomsbiblioteket PUNKTmedis, och ville få svar på vår 
problemformulering: 
 
Hur förändras synen på folkbibliotekets identitet när det görs en satsning på en 
prioriterad målgrupp? 
 
För att kunna besvara frågan som den är ställd i problemformuleringen,  ställde vi även 
upp ett antal frågeställningar: 
 

• Hur ser folkbibliotekens traditionella identitet ut?  
• Hur ser PUNKTmedis identitet ut? 
• Hur ser det framtida folkbiblioteks identitet ut? 
• På vilket sätt skiljer sig PUNKTmedis identitet från det traditionella och det 

framtida bibliotekets identitet? 
 
Då olika grupper har olika relation till biblioteket, kan de också ha olika syn på vad 
biblioteket är, och vad det bör göra. Vi tittade därför på tre, för biblioteket, centrala 
sfärer; brukarsfären, politikersfären och bibliotekssfären. Vi utförde fem kvalitativa 
intervjuer med personer från dessa olika sfärer, och använde oss även av annat material, 
som tidningsartiklar och protokoll. Urvalet till intervjuerna var målinriktat, vilket 
betyder att vi kontaktade de personer vi trodde hade mest inblick i arbetet med 
biblioteket, och som kunde ge oss intressanta synvinklar. Tillsammans utgjorde 
protokoll, artiklar och intervjuer det material vi använde oss av i fallstudien. 
 
För att analysera vårt material har vi använt oss av tre forskargrupper; Peter Enström, 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen, samt Henrik Jochumsen och Casper 
Rasmussen. Dessa har skrivit om vilka olika roller ett folkbibliotek kan ha, och alla är 
överens om att ett biblioteks identitet är uppbyggd av flera olika roller. Jochumsen och 
Rasmussen har även undersökt vilken betydelse biblioteket kan ha för dem som 
använder dem, baserat på användarnas kulturella och ekonomiska kapital. 
 
Resultatet visar att den värdering som starkast förknippas med det traditionella 
biblioteket är den om demokrati. Här var alla grupper överens. Politikersfären och 
bibliotekssfären betonade starkt bildningsaspekten, med biblioteket som en viktig 
institution i det livslånga lärandet. Brukarsfären skiljde sig åt från de övriga två 
grupperna genom de negativa intryck de har av det traditionella biblioteket. 
 
När det gäller PUNKTmedis identitet, är alla tre grupperna eniga om vad biblioteket 
står för. Det är biblioteket som en mötesplats, och som ett kulturellt center som betonas. 
Alla tre framhåller även vikten av brukarinflytande, som spelat stor roll i uppbyggandet 
av PUNKTmedis.  
 
När det gäller framtidens bibliotek skiljer sig grupperna något åt. Brukarna vill se att 
framtidens bibliotek fungerar mer som PUNKTmedis gör, med mycket brukarinflytande 
och programverksamhet. Politikersfären betonar bibliotekets roll som lärcentra främst, 
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medan bibliotekssfären betonar flera olika roller för biblioteket, såsom lärcentra, 
mötesplats och en plats där man främjar barns och ungas språkutveckling.  
 
Genom detta resultat tyckte vi oss kunna se att PUNKTmedis skulle kunna fungera som 
en övergång mellan dagens och framtidens folkbibliotek, i alla fall inom de bibliotek 
där man väljer att arbeta med en stark satsning på en specifik målgrupp. Det arbetssätt 
man haft vid uppbyggandet med ett starkt brukarinflytande ser vi som en av orsakerna 
till att alla tre grupper har en så pass överensstämmande bild av biblioteket som de har. 
Biblioteket riktar sig till en specifik målgrupp, och har tydligt fokus på bibliotekets 
verksamhet. Det är ordet, i alla dess former som står i centrum, och program-
verksamheten fyller en stor funktion. Att biblioteket fungerar som en informell, icke-
kommersiell mötesplats betonas också.  
 
I diskussionen kopplade vi samman de resultat vi fått i vår undersökning med den 
tidigare forskningen vi tagit del av. Här ser vi att det brukarinflytande som 
PUNKTmedis satsat på är av största vikt för att ungdomar ska känna att biblioteket är 
något för dem. Brukarinflytande är något vi tror att även med traditionella folkbibliotek 
kan använda sig av i större utsträckning.  
 
En tydligare profilering är något vi tror kommer att öka bland biblioteken i framtiden. 
Inom Stockholms stadsbibliotek arbetar man redan med viss profilering. Vi tror att en 
tydligare identitet är något som kommer att krävas av framtidens folkbibliotek. En 
satsning som PUNKTmedis kan därför ses som en möjlig väg ur folkbibliotekets 
identitetskris.  
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Bilagor 

 
Intervjuguide – Representant för bibliotekssfären, projektledaren. 
050622 
 
Presentation av oss och vårt arbete. 
 
Berätta om din roll inom projektet PUNKTmedis. 
 
Berätta om uppbyggnadsprocessen och kontakten/samarbetet med 
politikerna. 
 
Beskriv hur du ser på folkbibliotekets roll och funktion. 
 
Beskriv hur du ser på PUNKTmedis uppgift och funktion. 
 
Berätta hur er målgrupp ser ut. 
 
Beskriv om och hur du tror att PUNKTmedis kan bidra till förändringar av 
folkbibliotekets roll.  
 
Är det något du vill tillägga, eller fråga oss om? 
Får vi kontakta dig igen… 
Våra tel. nr och mail…Utskrift av intervjun? 
 



 67 

Intervjuguide – Representant för politikersfären. 050621 

 
Presentation av oss och vårt arbete. 
 
Berätta om din roll vad gäller processen kring uppbyggandet av 
PUNKTmedis. 
 
Beskriv hur man från politiskt håll ser på folkbibliotekets roll och funktion. 
 
Beskriv hur man från politiskt håll ser på PUNKTmedis roll och funktion. 
 
Berätta om de partipolitiska diskussionerna kring beslut om uppbyggandet 
av PUNKTmedis. 
 
Berätta hur samarbetet mellan politiker och biblioteket såg ut.  
 
Beskriv hur/om du tror att PUNKTmedis skulle kunna förändra 
folkbibliotekets roll.  
 
Är det något du vill tillägga, eller fråga oss om? 
Får vi kontakta dig igen… 
Våra tel. nr och mail…Utskrift av intervjun? 
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Intervjuguide – Representant för brukarsfären. 050630, 050914 

 
Presentation av oss och vårt arbete. 
 
Beskriv din roll i uppbyggandet av PUNKTmedis 
 
Beskriv hur och på vilket sätt har ungdomar varit delaktiga i uppbyggandet 
av PUNKTmedis. 
 
Beskriv PUNKTmedis målgrupp 
 
Beskriv hur du ser på ett vanligt folkbiblioteks uppgift och funktion i 
relation till PUNKTmedis. 
 
Berätta hur du ser på resultatet. 
 
Beskriv hur/om du tror att PUNKTmedis skulle kunna påverka 
folkbiblioteket på något sätt. 
 
Är det något du vill tillägga, eller fråga oss om? 
Får vi kontakta dig igen… 
Våra tel. nr och mail…Utskrift av intervjun? 
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Intervjuguide – Representant för bibliotekssfären, Stadsbibliotekarien. 
050822 
 
Presentation av oss och vårt arbete. 
 
1. Berätta om din roll vad gäller processen kring uppbyggandet av 
PUNKTmedis. 
 
2. Berätta om uppbyggnadsprocessen och kontakten/samarbetet med 
politikerna. 
 
3. Beskriv hur du ser på folkbibliotekets roll och funktion. 
 
4. Beskriv hur du ser på PUNKTmedis uppgift och funktion. 
 
 
5. Vad tror du kommer att krävas av framtidens bibliotek? 
 
6. Hur kan de erfarenheter ni fått i arbetet med PUNKTmedis påverka 
organisationen i stort? 
 
 
 
Är det något du vill tillägga, eller fråga oss om? 
Får vi kontakta dig igen… 
Våra tel. nr och mail…Utskrift av intervjun? 




