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Abstract: The aim of this bachelor thesis is to examine what 

expectations young adults have of the public library and  
  thereby determine the relevance of the library guidelines, På 

barns och ungdomars villkor (2003), for young adults. The 
empirical data is gathered through focus group interviews 
consisting of 18 participants between the ages of 16 and 17. 
The conceptual framework for this study is based on Lee´s 
motivation model for customers in the public library (2007). 
The model focuses on three conditions for motivation: 
expectation, instrumentality and valence.  
 
The results reveal that young adults in this study have low 
expectations of the public library. They express little need 
for public library services because they see the possibility of 
finding the same things that the library offers through other 
alternatives, such as the Internet. Limitations consisting of 
library staff with no knowledge of what young people want, 
inadequate economic resources and the idea that the library 
is reserved as a quiet place are also reasons why the 
participants´ expectations of the public library are not high. 
The study also shows that the guidelines, På barns och 

ungdomars villkor (2003), are still relevant, but that there is 
a gap between them and the participants´ experience of the 
library. 
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1. INLEDNING  

 
 

Michael Moore: - If you were to talk directly to the kids at Columbine or the people in that 

community, what would you say to them if they were here right now? 
 
Marilyn Manson: - I wouldn't say a single word to them, I would listen to what they have to 

say, and that's what no one did. 
 
   Bowling for Columbine (2002) 
 

Så säger artisten Marilyn Manson i en intervju med dokumentärfilmaren Michael Moore 
om skolmassakern i Columbine. Dokumentären Bowling for Columbine beskriver 
vapenindustrin utifrån Columbinemassakern där artisten Marilyn Mansons musik 
utpekats för att ha haft en roll för utförandet av massakern. Manson får frågan vad han, 
om han fick chansen, skulle sagt till ungdomarna på skolan och invånarna i samhället 
och svarar att han inte skulle ha sagt någonting. Han skulle istället låta dem prata och 
lyssna på vad de har att säga.  
 
Manson betonar värdet av att låta ungdomarna komma till tals och uttalandet innehåller 
en underton som säger att tragedin som ägde rum kanske kunnat undvikas om man 
ägnat mer tid åt att lyssna på vad de har att säga. I Bibliotekslagen fastslås att särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt barn och unga samt att bibliotekens utbud ska anpassas 
efter deras behov (SFS 1996: 1569 § 9). På både nationell och internationell nivå finns 
även riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten på folkbibliotek där kärnan i dessa 
målsättningar är att biblioteken ska utgå från barns och ungdomars behov, erbjuda dem 
ett anpassat medieutbud och tillåta dem att påverka bibliotekets verksamhet. Sådana mål 
finns formulerade i dokumentet På barns och ungdomars villkor- Svensk 

biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och 

ungdomsverksamhet (2003) utformade av Svensk Biblioteksförening för att vägleda 
folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet. Liknande målsättningar finns även 
formulerade på internationell nivå av International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA) i dokumentet Guidelines for Library Services For Young Adults.  
 
Målsättningarnas fokus på barns och ungdomars perspektiv samt strävan efter att utföra 
biblioteksarbetet utifrån deras behov gör det högst relevant att undersöka vad ungdomar 
vill ha ut av biblioteket. Om biblioteksverksamheten utformas utan förankring i 
målgruppens behov och önskemål så saknar biblioteket relevans för dem. För att 
undvika en sådan situation behöver, precis som Manson säger i citatet ovan, ungdomar 
få komma till tals, och det krävs en lyhördhet för vad gruppen har att säga. 
 
I projektrapporten Hissa segel och bygga vindskydd (2005), som bygger vidare på de 
svenska målen för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet, skriver man så här:  
 

Och vi måste vara på vår vakt: Absoluta förutsättningar är att vi i fortsättningen är väl 

orienterade i vad som pågår i samhället och runt barnen, att vi har stora ögon och öron, att 

barnverksamheten är hela bibliotekets angelägenhet, att barnen känner att biblioteket är deras 

och att det inte går tjugofem år till dess nästa nationella målsättning formuleras, utan att vi håller 

diskussionen ständigt levande. 
   (Hissa segel och bygga vindskydd, 2005, s. 22)  
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Här fastslås vikten av att ständigt hålla samtalet angående målsättningarna för barn- och 
ungdomsverksamheten levande. Även behovet av att besitta en medvetenhet och 
kunskap om den omvärld som barnen befinner sig i just nu betonas. En förutsättning för 
detta är att man inte låter det gå tjugofem år innan nästa nationella målsättning 
formuleras, vilket var fallet innan På barns och ungdomars villkor publicerades. 
 
I denna studie kommer Svensk Biblioteksförenings riktlinjer för folkbibliotekens barn- 
och ungdomsverksamhet från 2003 att fungera som utgångspunkt. Genom att undersöka 
hur ungdomarnas förväntningar förhåller sig till dessa målsättningar presenteras dels 
hur dessa förväntningar kan se ut samt hur de hänger ihop med de angivna 
biblioteksrekommendationerna. På så sätt kan ett bidrag till diskussionerna om 
målformuleringarnas relevans och aktualitet ges.  
 
2. PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
 
I detta avsnitt formuleras en problembeskrivning med tillhörande syfte och 
frågeställningar vilka uppsatsen tar avstamp i. 

2.1 Problemformulering 

 
Dagens unga lever i ett informationssamhälle där de snabbt anpassar sig efter nya 
medier och utvecklar förändrade biblioteks- och informationsvanor, vilket ställer nya 
krav på biblioteket. Detta nämner initiativtagarna till riktlinjerna för folkbibliotekens 
barn- och ungdomsverksamhet och poängterar värdet i att förhålla sig till vad som pågår 
i samhället och runt barnen, men hur görs det? Med tanke på att det nu gått knappt ett 
decennium sedan Svensk Biblioteksförenings rekommendationer gavs ut är det av 
högsta relevans att se hur ungdomars förväntningar på biblioteket ser ut idag. Därtill är 
det även värdefullt att se om de angivna rekommendationerna motiveras utifrån de 
förväntningar bland unga som framträder. Denna uppsats är alltså ett försök att 
upprätthålla diskussionen och bidra till att formulerandet av nästa nationella målsättning 
inte tar ytterligare tjugofem år.  

2.2 Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka förväntningar på folkbiblioteket bland ett 
urval ungdomar och diskutera dessa i relation till Svensk Biblioteksförenings 
rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet. En sådan 
diskussion kan sedan klargöra hur väl ungdomars förväntningar på biblioteket 
samstämmer med målen för bibliotekens ungdomsverksamhet idag. Utifrån den 
kunskapen kan arbetet med att göra biblioteken intressanta och relevanta för ungdomar 
främjas. 
 
För att uppfylla detta syfte kommer följande frågor att ställas.  

2.3 Frågeställningar 

 

 Hur ser förväntningarna på folkbiblioteket ut bland ett urval ungdomar idag? 
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 Hur relevant är målsättningen På barns och ungdomars villkor- Svensk 

biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och 

ungdomsverksamhet (2003) i relation till dessa ungdomars förväntningar? 

Min första frågeställning utgår ifrån ungdomarnas egna upplevelser vad gäller 
biblioteket. Analysen av det empiriska materialet kommer att ge underlag för att besvara 
denna fråga. Den andra frågeställningen fungerar som en följdfråga och utifrån den 
kommer jag att relatera ungdomars förväntningar till de nationella målformuleringarna 
som angetts för bibliotekens barn- och ungdomsarbete. Måldokumentet På barns och 

ungdomars villkor (2003) kommer att vara en faktor i analysen men behandlas främst 
under avsnittet för Diskussion.  

2.4 Definition av begrepp 

 
I detta avsnitt förtydligas vad som avses med begreppet ”ungdomar” i denna uppsats. 
 
2.4.1 Ungdomar 

 
Denna uppsats definierar ungdomar utifrån IFLA:s definition av ”young adults” med 
fokus på de övre tonåren. I riktlinjerna för bibliotekens arbete med ungdomar menar 
man att dessa kan definieras som en grupp mellan barndom och vuxenskap. Enligt IFLA 
är det oftast ungdomar i perioden mellan tolv och arton år som är den huvudsakliga 
målgruppen för bibliotekets ungdomsverksamhet. Detta åldersspann kan förlängas 
beroende på land och kultur (Guidelines for Library Services For Young Adults, s. 3f.).  
 
 
3. LITTERATURGENOMGÅNG OCH TIDIGARE 

FORSKNING 
 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning om ungdomsverksamheter på folkbibliotek att 
diskuteras. Här undersöks även hur ungdomsverksamheten definieras utifrån internationella och 
nationella målformuleringar som IFLA:s riktlinjer för ungdomsverksamhet och det 
svenska måldokumentet På barns och ungdomars villkor (2003). Då det sistnämnda 
måldokumentet är av central betydelse i denna uppsats kommer det att utvecklas i ett 
eget avsnitt. Utöver detta ägnas även utrymme åt att beskriva vad ungdomar tidigare 
prioriterat på biblioteket. Forskning som behandlar barns och ungdomars situation på 
bibliotek är påtagligt tunn (Rydsjö & Elf, 2007, s.16). Det material som här presenteras 
utgörs därmed till stor del av magisteruppsatser. 

3.1 Ungdomsverksamheten på bibliotek utifrån en komplex målgrupp 

 
För att kunna avgöra om ungdomars upplevelse av biblioteket samstämmer med hur 
arbetet med ungdomar bedrivs, och hur det eventuellt ska kunna förbättras, är det av 
värde att känna till hur ungdomsverksamheten utvecklats och hur den ser ut idag.  
 
Danielsson och Degerth konstaterar att det sedan mitten av 1900- talet skett en 
förskjutning i uppfattningen om bibliotekens uppgift i förhållande till ungdomar (2005, 
s. 67).  
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Till en början antog biblioteket en fostrande roll i samhället som sedan utvecklades till 
att biblioteket skulle anpassa sig efter ungdomarna. Danielsson och Degerth betonar att 
det är viktigt att ta in ungdomskulturen i biblioteksarbetet (ibid.). De skriver vidare att 
detta förändrade synsätt har medfört att olika arbetsmetoder prövats för att locka 
ungdomar och göra biblioteket spännande. En aktuell tanke har då varit att engagera 
ungdomar i utformandet av biblioteksverksamheten (ibid., s. 56).  
 
Danielsson och Degerth säger sammanfattningsvis att biblioteken bör bedriva 
traditionell biblioteksverksamhet med tyngdpunkt på att erbjuda böcker och andra 
medier vars innehåll ska motsvara ungdomskulturen, och inte syssla med 
kringverksamhet (ibid., s. 67). 
 
Uppförandet av olika ungdomsavdelningar beskriver Hedquist och Leo som en möjlig 
förändring i bibliotekets syn på ungdomar (2007, s. 59). Det huvudsakliga syftet med 
Unga Vuxna- avdelningen, som de undersöker, är att locka fler ungdomar till biblioteket 
genom att erbjuda dem en öppen och fördomsfri plats på biblioteket. Detta tolkar 
Hedquist och Leo som ett led i syftet att avdelningen ska vara fri från fostrande element 
(ibid., s. 60). De konstaterar att det som idag präglar ungdomsverksamheten är mål om 
att vara en fördomsfri och icke- fostrande plats som erbjuder ett utbud utifrån 
användarnas önskemål (ibid., s. 62). 
 
Situationen är dock inte helt oproblematisk. Barn och ungdomar är enligt 
Bibliotekslagen (SFS 1996: 1569) en prioriterad målgrupp på biblioteket. Enligt Rydsjö 
och Elf har dock ungdomar och bibliotek ”aldrig gått i takt” (2007, s. 137). De beskriver 
hur barnverksamheten är en viktig angelägenhet för folkbiblioteken medan ansvaret för 
ungdomarna blivit hängande mellan barn- och vuxenavdelningen (ibid.). Rydsjö och Elf 
skriver också att gränserna mellan barn, unga och vuxna flyter där barn blir unga allt 
tidigare (2007, s. 24). Utifrån detta tycks ungdomstiden bli längre och det blir 
nödvändigt att precisera vilka barn och ungdomar man talar om i relation till biblioteket 
(ibid.). Utifrån Rydsjös och Elfs konstateranden kan svårigheten i att bemöta ungdomar 
på biblioteket alltså ha att göra med att ungdom är ett brett begrepp som gör det svårt att 
veta vilka som syftas på i bibliotekets ungdomsverksamhet. 
 
I en dansk rapport om ungas relation till biblioteket beskrivs biblioteket i ungdomars liv 
som en bricka som inte passar in i mosaiken (Kofoed & Sørensen, 2006, s. 33). Kofoed 
och Sørensen förklarar detta med att biblioteket är skapat av vuxna, samtidigt som det ju 
är de vuxna man försöker frigöra sig från när man träder in i ungdomsåren (ibid.). 
Samtidigt handlar det om en vuxenmiljö som erbjuder självorganisering och flexibilitet. 
På så sätt kan biblioteket fungera som en ram vilken unga själva kan orientera sig fritt 
innanför, vilket dock inte utnyttjas enligt Kofoed och Sørensen.  
 
Bilden av unga som störande och problematiska är ytterligare en aspekt som präglat 
bibliotekets inställning till denna målgrupp. Hedemark och Hedman skriver att 
ungdomar är en kategori som på biblioteket återkommande beskrivits som en besvärlig 
grupp (2002, s. 25f.). Uttryck för detta är bland annat att personalen beklagar sig över 
hög ljudnivå och material som försvinner eller förstörs (ibid.). En liknande bild målas 
upp än idag i en icke- vetenskaplig artikel. Den beskriver hur tidningsredaktionen haft 
en ursprunglig tanke om att be bibliotek berätta roliga historier om ungdomar som 
använt biblioteket som hångelställe.  
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Istället visade det sig att de flesta bibliotek hade helt andra problem där ungdomar 
beskrevs som besvärliga då de pratade högt, stal, spottade snus och var allmänt störande 
(Andersson, 2011, s. 8). 

3.2 Prioriterade och ej prioriterade aktiviteter på biblioteket 

 
Ungdomsverksamheten bör bygga på att man har kunskap om vad ungdomar vill få ut 
av biblioteket, enligt exempelvis Danielsson och Degerth (2005, s. 71) och Hedquist 
och Leo (2007, s. 60). För att kunna säga något om hur ungdomars förväntningar på 
biblioteket kan se ut idag samt diskutera hur biblioteken kan göras intressanta för 
ungdomar är det därför av betydelse att känna till vilka delar av biblioteksverksamheten 
som ungdomar tidigare prioriterat och inte. 
 
3.2.1 Bibliotekets medieutbud 

 
Ekman och Ekstrand drar i sin uppsats slutsatsen att det är de traditionella 
biblioteksaktiviteterna som ungdomarna värdesätter (2005, s. 47). Ungdomarna, elever i 
niondeklass, tyckte att böcker och datorer var viktigast på biblioteket, vilket författarna 
definierar som traditionella biblioteksaktiviteter. Liknande resultat redovisas även i 
Hagelin och Olaussons studie av ungdomar mellan 15- 24 år. Majoriteten av 
ungdomarna i deras studie tycker att litteratur är viktigast på biblioteket och det 
framkommer att de medier som lånas mest är böcker (2007 s. 40). Elofsson säger i sin 
studie av högstadie- och gymnasieungdomar att det som i samtliga fall angivits som 
viktigast på biblioteket, oberoende av kön och utbildningsstadium, är att låna böcker 
(2004, s. 13).  I merparten av dessa uppsatser definieras traditionella aktiviteter som 
utlåning av böcker. En aspekt som är värd att betona är dock att definitionen kan se 
olika ut då Ekman och Ekstrand även inkluderar datoranvändningen. För att undvika 
missuppfattningar kan det därför vara värdefullt att bibehålla en medvetenhet kring 
detta.  
 
Ekman och Ekstrand menar att de traditionella aktiviteternas dominans är ett uttryck för 
omgivningens förväntade svar om vad ungdomarna bör tycka är viktigt, ungdomarna 
svarar det de tror att omgivningen vill att man ska svara (2005, s. 47). Elofsson hävdar 
att prioriteringen av traditionella biblioteksaktiviteter antagligen beror på en tveksamhet 
till bibliotekens möjligheter att erbjuda ett varierat medieutbud (2004, s. 32).  
 
Hagelin och Olausson konstaterar att böckerna lånas både för eget bruk och för 
skoluppgifter (2007, s. 48). I anslutning till detta kan nämnas att mer än hälften av deras 
respondenter angav att de brukar studera på biblioteket vilket gör att tillgången till 
datorer och studieplatser prioriteras näst efter böcker (ibid., s. 34). I deras studie tycker 
en majoritet av ungdomarna att datorer är viktigt på biblioteket och det man främst 
använder dem till är att gå ut på Internet samt söka efter böcker (2007, s. 34f.). Elofsson 
beskriver liknande tendenser där hälften av ungdomarna i hans studie tycker att 
tillgången till Internet är viktig på biblioteket (2004, s. 13). I kontrast till detta står 
Höglunds och Wahlströms förklaring av de traditionella biblioteksaktiviteternas 
dominans. De menar att de flesta nu har tillgång till Internet i hemmet och inte har 
behov av denna resurs när de kommer till biblioteket (2011, s. 304). 
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Angående andra medier än böcker på biblioteket säger Hagelin och Olausson att 
merparten av ungdomarna i deras studie inte har någon uppfattning om film- och 
musikutbudet men några säger att filmutbudet är ganska bra (2007, s. 52). En tredjedel 
av ungdomarna säger att de är intresserade av att kunna låna TV-spel på biblioteket 
(ibid.). 
 
3.2.2 Biblioteket som mötesplats 

 
Ekman och Ekstrand säger att användningen av biblioteket som mötesplats inte 
bekräftats i deras studie. Det ungdomarna tyckte att de saknade på biblioteket var dock 
sociala inslag som soffor, fler sittplatser och fler datorer (2005, s. 48). Även Elofsson 
beskriver att möjligheten att träffa kompisar prioriteras minst och säger att ungdomar 
knappast ser biblioteket som en social plats (2004, s. 13). Hagelin och Olausson drar en 
liknande slutsats och konstaterar att användningen av biblioteket som socialt centrum 
inte var vanligt förekommande i deras studie där endast tio av deras etthundrafyra 
respondenter svarade att de brukar träffa sina kompisar på biblioteket (2007, s. 49). En 
vanligt förekommande sysselsättning bland ungdomarna var dock att läsa och skriva e- 
mail vilket Hagelin och Olausson tolkar som en social biblioteksanvändning (ibid.). 
Detta samstämmer med Carlssons beskrivning av ungas medievanor där de aktiviteter 
som ökar på Internet bland unga människor främst gäller interaktiv individanvändning 
(2010, s. 11). Detta handlar till stor del om ”social networking” vilket utgörs av sociala 

medier som MSN, Messenger och Facebook där samtal och samspel betonas (ibid.). 
 
En social funktion beskrivs även i en utvärdering av ungdomsbiblioteket PUNKTmedis 
där det som ungdomarna betonade i innehållet på träffpunkter var att man skulle kunna 
komma och gå som man ville och att man skulle kunna bara vara/softa (Blomdahl, 
Elofsson & Eriksson, 2010, s. 32). I utvärderingen av biblioteket var möjligheten att 
kunna låna böcker inget som direkt prioriterades. Detta visar att bilden av en social 
träffpunkt för ungdomar inte direkt kopplas samman med möjligheten att låna och läsa 
böcker, vilket i sin tur kan förklara bibliotekets kamp vad gäller att kombinera dessa två 
funktioner.   
 
Frågan om tystnad på biblioteket tas upp i Ekman och Ekstrands studie där ungdomar 
upplevde tystnad som det tredje viktigaste av elva svarsalternativ (2005, s. 36). Detta 
kan ställas i kontrast till bibliotekets sociala funktion, men är dock inget som ägnas 
närmare utredning i någon av nämnda uppsatser. 
 

3.2.3 Delaktighet och bemötande 

 
Angående ungdomars möjlighet att påverka verksamheten anger Hagelin och Olausson 
att de förvånas över hur få som uppgav att de brukade lämna inköpsförslag. Detta får 
dem att dra slutsatsen att ungdomarna behöver informeras mer om dessa möjligheter 
(2007, s. 58). Ekmans och Ekstrands studie visade att mycket få ungdomar tyckte att de 
kunde påverka biblioteket (2005, s. 48). En trolig orsak, menar de, är att ungdomarna 
inte tror att de har någon möjlighet att påverka bibliotekens verksamhet (ibid.). De säger 
också att många ungdomar säkert vill vara med och påverka och en förklaring till att de 
inte ser någon möjlighet till detta är att de inte vet hur de ska gå tillväga och kanske inte 
heller får chansen att lämna sina synpunkter (ibid., s. 49).  
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Det faktum att ungdomar vill vara med och påverka tydliggörs utifrån frågan om hur de 
tycker att innehållet ska se ut på träffpunkter för ungdomar (Blomdahl, Elofsson & 
Eriksson, 2010, s. 32). Där svarar ungdomarna med att tydligt värdesätta tillgången till 
en social miljö där man kan komma och gå som man vill, tätt följt av just möjligheten 
att kunna påverka innehållet (ibid.). 
 
En förutsättning för att ungdomarna ska känna att de får komma till tals på biblioteket är 
att de möts av en personal som är villig att lyssna. Ekman och Ekstrand konstaterar att 
ungefär hälften av deras respondenter upplever att de blir trevligt bemötta av 
personalen, däremot är det få som ber bibliotekarien om hjälp (2005, s. 35). Hagelin och 
Olausson beskriver ett motsatt förhållande där den vanligaste tjänsten som utförs bland 
ungdomarna är att fråga en bibliotekarie om hjälp (2007, s. 39). Detta ger indikationer 
på att ungdomarnas upplevelser av bemötandet är positiva. 

3.3 Målformuleringar för barn- och ungdomsverksamheten  

 
I arbetet med ungdomsverksamheten på bibliotek finns flera målformuleringar och 
riktlinjer att arbeta efter. Ett urval av dem, baserat på aktualitet och relevans, beskrivs i 
följande avsnitt utifrån internationell och nationell nivå. Redogörelsen för dessa 
riktlinjer är av högsta relevans i denna uppsats då den syftar till att diskutera de 
nationella målformuleringarnas aktualitet för ungdomars biblioteksanvändning idag. 
Här kan också likheter nivåerna emellan synliggöras.  
 
3.3.1 Internationellt perspektiv 

 
På internationell nivå finns målformuleringar för ungdomar som ska förse alla bibliotek 
i det internationella samhället med ett ramverk för ungdomsverksamheten. Dessa har 
formulerats av IFLA och heter Guidelines for Library Services For Young Adults. 
Tanken är att dessa ska fungera som riktlinjer för verksamheten angående ungas 
utbildnings-, informations-, kultur- och fritidsbehov. Detta då man menar att ungdomar 
har rätt till samma kvalitet av bibliotekstjänster som andra åldersgrupper (Guidelines for 

Library Services For Young Adults, s. 2). Tio mål sammanfattas som biblioteken bör 
arbeta utifrån vad gäller ungdomar. Huvudsakliga aspekter är att ungdomar ska ha fri 
tillgång till material efter deras behov utan att censurering görs, personalen ska utveckla 
verksamheten med kunskap om målgruppen samt om passande material, ett rikt och 
aktuellt medieutbud ska erbjudas, man ska bidra till ungas informations- och 
datorkompetens, ungdomarna ska kunna vara med och utforma verksamheten och 
slutligen ska samverkan ske med andra institutioner i samhället (ibid., s. 3).  
 
3.3.2 Nationellt perspektiv 

 
På nationell nivå har vi, utöver målformuleringar, Bibliotekslagen (SFS 1996: 1569) 
som ålägger samtliga bibliotek i Sverige att prioritera barn och unga samt att utforma 
bibliotekets tjänster efter deras behov. En paragraf beskriver hur särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt barn och unga. Den lyder:  
 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 

erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 

språkutveckling och stimulera till läsning. 

(9 § SFS 1996: 1569).  
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På nationell nivå finns även målformuleringar för barn- och ungdomsverksamheten som 
till stor del liknar målsättningarna för det internationella samhället. När arbetet med nya 
målsättningar för barn- och ungdomsverksamheten i Sverige blev aktuellt var 
utgångspunkten att barnbiblioteken skulle finna en ny roll i det mångkulturella 
samhället (Lundgren, 2005, s. 19). Verksamheten skulle formas av rådande förhållanden 
som globalisering, snabb IT- utveckling, medieöverflöd och inriktning på livslångt 
lärande (ibid.). Slutprodukten av detta blev rekommendationer för folkbibliotekens 
barn- och ungdomsverksamhet, På barns och ungdomars villkor- Svensk 

biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och 

ungdomsverksamhet, vilka antogs av Svensk Biblioteksförening 2003 och grundar sig 
på FN:s barnkonvention. Det barnbibliotekskonsulenterna bakom målen menade var 
utmärkande för dessa var att de symboliserade ett skifte från ett biblioteks- 
(organisations) perspektiv till ett barn- och ungdoms- (användar) perspektiv (ibid.). Man 
ville med det visa att bibliotekets verksamhet inte längre enbart var ett utbud av tjänster 
till användarna utan en inbjudan att gemensamt skapa och använda de resurser som 
finns för läsning, kunskapssökande och kulturella upplevelser (ibid.).  
 
Svensk Biblioteksförenings nationella måldokument beskrivs som en uppfordrande 
målsättning vilken förhoppningsvis kan vara till hjälp för biblioteken genom att 
inspirera till egna målsättningsdiskussioner (Lundgren, 2005, s. 22). Den ålägger alltså 
inte biblioteken att uppfylla samtliga mål, men anger riktlinjer för hur biblioteken bör 
arbeta. I och med att På barns och ungdomars villkor (2003) är av central betydelse i 
denna uppsats ges målsättningen ett eget avsnitt där dess innehåll diskuteras.  
 
4.  PÅ BARNS OCH UNGDOMARS VILLKOR 
 
Svensk Biblioteksförenings riktlinjer för folkbibliotekens ungdomsverksamhet står i 
fokus i denna uppsats och därför kommer särskild tyngdpunkt läggas vid att redogöra 
för dessa. Målsättningarna ges ett eget kapitel skiljt från avsnittet som hanterar tidigare 
litteratur då redogörelse av målen följs av diskussion och egna tolkningar som inte 
platsar i tidigare avsnitt. Några nyckelord är framträdande i målen och skrivs i 
kursiverad stil för att sedan utvecklas i en följande diskussion. 
 
Riktlinjerna i På barns och ungdomars villkor (2003) inleds med att betona alla barns 
rätt till bibliotek samt barnets bästa vilket här innebär att: 
 

Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteket. Barns och ungdomars egna behov ska 
vara vägledande för verksamheten. De ska kunna påverka denna och de ska erbjudas möjligheter 
att uttrycka sig i biblioteket. 

 
Biblioteket ska bidra till att stärka barns och ungdomars personlighetsutveckling, liksom deras 
utveckling till aktiva, demokratiska samhällsmedborgare. 

 
Biblioteket ska vara en fristad och mötesplats för barn och ungdomar, där de möts med respekt av 

engagerade och kunniga vuxna. ”Biblioteket ska vara ett roligt ställe där det händer saker. 

 
I biblioteket ska finnas ett rikt, varierat och aktuellt utbud av medier som speglar världen ur ett 
barn- och ungdomsperspektiv. Anpassade medier ska erbjudas barn och ungdomar som behöver 
det. 
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Bibliotekets verksamhet, lokaler och information ska vara tillgängliga för barn och ungdomar med 
funktionshinder. 

Barn och ungdomar ska ges vana att använda bibliotek och redskap för att orientera sig i en 

svåröverskådlig och gränsöverskridande medievärld. 

 
Biblioteket ska erbjuda komplement och alternativ till utbudet i lokalsamhället. 

 
Biblioteket ska vara en del av samhällets nätverk för barn och ungdomar när det gäller 
språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande. 

 
Biblioteket ska tillsammans med föräldrar, barnhälsovård, förskola och skola lägga grunden till 
det livslånga lärandet och hjälpa barn och ungdomar att skapa sammanhang i tillvaron. 

 
Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läslust. För muntligt berättande, upplevelseläsning och 
för barns och ungdomars eget kunskapssökande ska biblioteket vara ledande. Biblioteket ska vara 

aktivt och uppsökande. 

 
Barns och ungdomars användande av biblioteket ska inte begränsas av ekonomiska hinder. 

 
Biblioteket ska vara en angelägenhet för alla barn och ungdomar. 

 
Att biblioteket ska arbeta utifrån barnperspektivet och att barns och ungas behov ska 
vara vägledande löper som en röd tråd genom hela dokumentet. Viktigt att känna till är 
att forskningen skiljer på två begrepp, barnperspektivet och barns perspektiv, där frågan 
om vem som formulerar perspektivet är grunden (Halldén, 2003, s. 13). 
Barnperspektivet står för de vuxnas tolkningar av vad barn behöver och vill ha. Barns 
perspektiv handlar istället om barnens egna uttryckta åsikter, barnen har själva fått 
lämna sitt bidrag (ibid., s. 14). Detta är extra framträdande i första punkten där det 
fastställs att barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteket. Här betonas även 
barns och ungas möjlighet att påverka verksamheten, vilket tydliggör att deras egna 
perspektiv också ska ligga till grund för verksamheten. Detta synliggörs även i det 
avslutande målet om biblioteket som angelägenhet för alla barn och unga. En 
förutsättning för att biblioteket ska anses angeläget att besöka är att man arbetar utifrån 
deras behov och synpunkter. 
 
Några av målen innehåller tydlig förankring i Bibliotekslagen. Man vill att biblioteket 
ska vara tillgängligt för alla med funktionshinder vilket anknyter till 8 § i lagen (SFS 
1996: 1569) som säger att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt funktionshindrade, 
invandrare och andra minoriteter. Tankar om tillgänglighet blir även synliga i målet om 
att inga ekonomiska hinder ska begränsa barns och ungas biblioteksanvändning. Målet 
om att erbjuda ett rikt, varierat och aktuellt medieutbud anpassat efter barns och ungas 
behov har även det tydlig förankring i Bibliotekslagen (SFS 1996: 1569 9 §). En 
problematik med detta mål är att begreppen som används för att beskriva medieutbudet 
är relativt diffusa och öppna för fri tolkning. Detta gör att biblioteken själva får välja 
vilka värden de väljer att lägga in i dem vilket medför att utbudet på biblioteken kan se 
väldigt olika ut.  
 
Ett av målen fastställer att biblioteket ska vara en fristad och en mötesplats. Detta kan 
kopplas till Anderssons och Skot- Hansens modell för bibliotekets fyra huvudfunktioner 
vilka utgörs av biblioteket som ett socialt-, kultur-, kunskaps- och informationscentrum 
(1994, s. 18). Biblioteket som socialt centrum återspeglas i synen på biblioteket som 
mötesplats.  
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I samma mål formuleras att barn och unga ska bemötas av kunniga och respektfulla 
vuxna, vilket kan sägas vara en förutsättning för att målet om barns och ungas behov 
som vägledande för verksamheten ska uppfyllas. Utan en engagerad och insatt personal 
försvagas möjligheten att för ungdomarna få sina behov tillgodosedda. 
 
Biblioteket anses, i ett av målen, ha en viktig uppgift när det gäller ungas medie- och 
informationskompetens, både i biblioteket och i medievärlden utanför. Carlsson skriver 
att det idag växer fram ett interaktivt och mobilt kommunikationssamhälle vid sidan av 
de traditionella massmedierna (2010, s. 9).  Mitt i denna utveckling befinner sig de unga 
(ibid.). Här nämns dock en annan sida som innebär att trots ungas medievana är barn 
och unga i många avseenden okunniga om nätets möjligheter, exempelvis vad gäller 
informationssökning (ibid., s. 11). Det blir här tydligt att biblioteket har en viktig roll 
när det gäller ungas förmåga att hantera information, både innanför och utanför 
bibliotekets väggar. Detta kan kopplas till målet om att stärka barns och ungas 
personlighetsutveckling och bidra till aktiva medborgare. Dagens samhälle kan sägas 
förutsätta att man kan tillägna sig relevant information och agera utifrån den, vilket 
tyder på en koppling mellan informationskompetens och ett aktivt medborgarskap. Båda 
dessa mål förmedlar på så sätt ett samhällsansvar. Bibliotekets informationsförmedling 
och uppgiften att bidra till informationskompetenta barn och ungdomar kan relateras till 
biblioteket som informationscentrum (Andersson & Skot- Hansen, 1994, s. 18). 
 
Man strävar också efter att skapa en biblioteksverksamhet som utmärker sig och 
erbjuder människor något de inte kan få någon annanstans. Detta beskrivs i en rapport 
som säger att användarnas möjligheter att tillfredsställa sina behov av böcker, andra 
medier och information har förändrats radikalt de senaste tio åren (Olika syn på saken, 
2011, s. 24). Det innebär att biblioteket måste koncentrera sig på det man är ensam om 
eller bäst på att erbjuda för att kunna fortsätta erbjuda det som användarna kan få på 
enklare och billigare sätt (ibid.). I anslutning till detta kan visionen ”from collection to 
connection” nämnas vilken beskriver att biblioteken ska utvecklas från passiva 
samlingar av böcker till levande institutioner där användaren sammanförs med medier, 
kunskap, kultur och andra användare (Jochumsen & Rasmussen, 2010, s. 213). Visionen 
illustrerar en verksamhet som utmärker sig och inspirerar vilket kan kopplas till målet 
om att biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läslust och vara ledande för barns 
och ungas kunskapssökande. 
 
Samtidigt som man vill etablera biblioteket som ”one of a kind” betonas det också i 
flera mål hur man är en del av ett nätverk. Vad gäller kulturförmedlingen till barn och 
unga och möjligheten till eget skapande menar man att man ingår i ett nätverk av 
möjliga alternativ. Man lyfter även fram samverkan med andra aktörer för att bidra till 
lärande och för att utgöra en sorts plattform i barns och ungas tillvaro. Målen om att 
förmedla kultur och bidra till lärande kan förankras i biblioteket som kulturcentrum och 
som kunskapscentrum (Andersson & Skot- Hansen, 1994, s. 18). 
 
5. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 
I följande kapitel diskuteras den teoretiska utgångspunkten och hur den kommer att 
användas i analysen av det empiriska materialet.  
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Som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats kommer Seongsin Lees 
motivationsmodell för användare på folkbiblioteket (2007) att användas. Modellen 
beskriver hur motivationen att använda bibliotekets tjänster och utbud uppstår utifrån 
användarnas förväntningar. Detta förhållande har direkt relevans för denna uppsats som 
syftar till att beskriva ungdomars förväntningar på biblioteket och undersöka om de 
upplever att biblioteket är relevant att besöka.  
 
I sin modell använder Lee ordet ”customer” för att beteckna bibliotekets användare. I 

relation till ett svenskt bibliotekssammanhang är dock ordet användare att föredra här 
framför begreppet kund. Detta då beteckningen användare, eller låntagare, av tradition 
används på folkbiblioteken i Sverige (Sundström, 2008, s. 13f.).  
 
Modellen grundar sig på förväntansteorin av Victor Vroom (1995) och fokuserar på 
teorins tre element som Vroom beskriver som förutsättningar för att motivation ska 
uppstå till att vilja utföra en handling. Dessa förutsättningar betecknas som valens, 

förväntan och instrumentalitet. För att få en full förståelse för Lees anpassning av 
förväntansteorin till ett bibliotekssammanhang är det av värde att känna till teorins och 
de tre begreppens ursprungliga betydelse.   
 
Förväntansteorin bygger på att beteende och motivation är starkt sammankopplade 
(Vroom, 1995, s. 10f.). Alltså präglas individers handlingar och prestation av 
motivationen de har av att uppnå ett visst resultat. Utifrån dessa tankar förklarar 
förväntansteorin individers beteende med att det baseras på förväntningar om belöning. 
En sammanfattning av förväntansteorin kan göras utifrån Jacobsens och Thorsviks 
(2002) beskrivning. De säger att för att vilja prestera något måste belöningen vara något 
som man vill ha, man måste se att belöningen hänger samman med uppnåendet av ett 
visst resultat och man måste tro att en ökad insats faktiskt leder till det önskade 
resultatet (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 307). Utifrån denna beskrivning härleds de tre 
begreppen valens, förväntan, och instrumentalitet. Då det är väsentligt att känna till 
begreppens ursprungliga betydelse redogörs de för nedan. 

5.1 Teorins tre delar 
 
I beskrivningen av förväntansteorins tre delar kommer Jacobsens och Thorsviks (2002) 
förklaring av begreppen att användas. 
 
För att motivation och viljan att prestera ska etableras måste belöningen, att få ett behov 
tillfredsställt, vara något man önskar sig starkt. För att beskriva styrkan i en persons 
önskan om ett visst resultat används begreppet valens (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 
307).  
 
Vidare måste individen tro att det finns ett samband mellan den insats man gör och att 
man faktiskt når det resultat som leder till belöning, detta kallas förväntan (ibid., s. 
307). Här kan förhållanden spela in som har att göra med om man anser sig ha förmåga 
eller resurser att nå resultatet som ska utlösa belöningen (ibid., s. 307f.). Detta kan 
illustreras med ett exempel där en student är mycket intresserad av ett bra betyg (hög 
valens) men inte tror att han klarar det oavsett hur mycket han än läser (låg förväntan), 
vilket kan bero på att han inte har tid nog eller inte är tillräckligt effektiv (ibid., s. 308).  
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Slutligen måste personen tro att ett uppnått resultat också leder till den önskade 
belöningen, också kallat instrumentalitet (ibid.). Genom ett exempel med 
bonusarrangemang kan detta begrepp tydliggöras. Syftet med bonusarrangemang är att 
anställda på en arbetsplats ska förstå att prestation är positivt för att få mer i lön (ibid.). 
Om bonus fördelades helt slumpartat bland de anställda, utan koppling mellan 
prestation och bonustilldelning, skulle deras instrumentella uppfattning om sambandet 
mellan prestation och bonus vara lika med noll. Alltså måste man, för att förbättra 
prestationerna med hjälp av ett belöningssystem, koppla resultatet till höga prestationer 
och se till att de anställda förstår detta samband (ibid.).  

5.2 Motivationsmodell för användare på folkbiblioteket 

 
I sin överföring av ovan nämnda begrepp till ett folkbibliotekssammanhang beskriver 
Lee deras innebörd som följer. 
 
Valensen handlar om användarnas upplevelse av möjligheten att få sina behov 
tillfredsställda genom bibliotekets produkter (2007, s. 791). 
 
Förväntan definieras som användarnas uppfattning av sannolikheten att de, genom ett 
biblioteksbesök, får tillgång till bibliotekets produkter (ibid.). 
 
Instrumentaliteten handlar om användarnas uppfattning av sannolikheten att de kan hitta 
den information de letar efter via sin åtkomst till bibliotekets produkter (ibid.). 
 
Samtliga begrepp kan ha ett starkt eller svagt värde beroende på användarnas upplevelse 
av biblioteket. Utifrån värdet i de olika begreppen sammanfattar Lee modellen och 
förklarar att motivation förutsätter att användarna tycker att bibliotekets produkter har 
valens nog att tillfredsställa deras behov, att de uppfattar att de har åtkomst till 
bibliotekets produkter genom att virtuellt eller fysiskt besöka biblioteket och att 
produkterna de hittat motsvarar produkterna de letade efter (ibid.). Lee illustrerar 
motivationsmodellen i form av en förklaringskedja som ser ut så här:  
 
Motivational force = Expectancy * Instrumentality * Valence (ibid.). 

5.3 Tillvägagångssätt 

 
I användandet av Lees modell har jag valt att vända på förklaringskedjan och istället 
skapa en kausalitetskedja som tydliggör ett orsakssamband. Detta har jag gjort för att 
jag inte vill förklara motivation utifrån värdena av de tre delarna utan snarare undersöka 
om de, utifrån ungdomarnas förväntningar, leder till motivation att använda biblioteket. 
Kausalitetskedjan hänger ihop med uppsatsens syfte om att undersöka ungdomars 
förväntningar för att se om dessa innebär en upplevelse av att biblioteket är relevant och 
intressant att besöka. För att skapa en tydligare analysram har jag också valt att lägga 
begreppet valens först i ordningen då ingen motivation kan skapas så länge inte 
belöningen av ens handlingar värdesätts. Det faktum att ordningen skiljer sig från Lees 
modell medför ingen förändrad betydelse av begreppen i sig. Kausalitetskedjan kan 
illustreras på följande sätt. 
 
Valens * Förväntan * Instrumentalitet =Motivation 
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Lee diskuterar dessa begrepp utifrån tillgången till ”bibliotekets produkter”. I denna 

uppsats definieras bibliotekets produkter som de tjänster och produkter man vill att 
biblioteket ska erbjuda ungdomar enligt målen i På barns och ungdomars villkor 
(2003). En sådan utgångspunkt används då det är just tidigare nämnda måldokuments 
relevans som studien syftar till att undersöka. Produkterna definieras som bibliotekets 
medieutbud, biblioteket som mötesplats, bibliotekets roll för lärande, möjligheten till 
aktivitet och skapande samt ungdomars möjlighet till delaktighet och påverkan. 
 
I sin tolkning av förväntansteorin utesluter Lee en specifik del som jag valt att ha 
med då det kan tydliggöra och förklara varför värdena i ungdomars förväntningar ser 
ut som de gör. Det handlar om de förhållanden som kan påverka sambandet mellan 
insats och resultat i form av förmåga och resurser (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 
307f.). Detta är relevant att ta hänsyn till för att se vilka begränsningar ungdomarna 
uttrycker i relation till biblioteket, vilket i sin tur kan leda till att deras förväntningar 
hämmas.  
 
I analysen av mitt empiriska material innebär valens att ungdomarna upplever att deras 
behov kan tillfredsställas genom bibliotekets produkter. Utifrån På barns och 

ungdomars villkor (2003) blir det då relevant att exempelvis undersöka om ungdomarna 
upplever att deras behov av film och musik tillfredsställs via ett varierat medieutbud på 
biblioteket.  
 
Förväntan handlar om sambandet mellan insats och resultat. Här har jag valt att byta ut 
ordet resultat mot tillgång enligt Lees resonemang om tillgången till bibliotekets 
produkter. Det blir alltså aktuellt att, utifrån de nationella målsättningarna, undersöka 
om ungdomarna upplever att de genom ett biblioteksbesök exempelvis får tillgång till 
biblioteket som mötesplats. Här kan eventuella förhållanden spela in vilket gör det 
relevant att undersöka om ungdomarna ger uttryck för några begränsningar som 
påverkar tillgången till biblioteket som mötesplats. 
 
Slutligen analyseras instrumentaliteten som innebär att användarna upplever att 
produkterna de hittat också motsvarat produkterna de letade efter. I relation till de 
nationella målen blir det då relevant att exempelvis undersöka om ungdomarna upplever 
att det kulturutbud de har tillgång till också motsvarar de kulturaktiviteter man söker. 
 
6. METOD 
 
Här redogörs för metodvalet i denna studie och en beskrivning görs av tillvägagångssätt 
vid insamling av det empiriska materialet. 

6.1 Kvalitativ studie 

 
Då syftet med denna studie är att undersöka ungdomars egna upplevelser av och 
förväntningar på biblioteket är materialinsamlingen av det kvalitativa slaget. Kvalitativa 
metoder kännetecknas av att de går på djupet och inte på bredden (Repstad, 2007, s. 15).  
Forskning av kvalitativt slag tar på så sätt avstånd från den naturvetenskapliga 
modellens normer och föredrar att istället lägga vikten vid hur individerna uppfattar och 
tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2012, s. 380).  
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Detta synsätt sammanfaller med inriktningen på denna uppsats för att bidra till en 
fördjupad förståelse för ungdomars biblioteksupplevelse samt till att kunna ge exempel 
på olika uppfattningar som kan förekomma.  
 
Kvalitativa metoder är inriktade på att så autentiskt och riktigt som möjligt fånga ”the 

actor´s point of view”, aktörernas egna verklighetsuppfattningar, motiv och tänkesätt i 
all sin nyansrikedom (Repstad, 2007, s. 17). För att ta del av ungdomars förväntningar 
på biblioteket och ge en så autentisk bild som möjligt har intervjuer valts som 
insamlingsmetod av empirin. Valet gjordes då det inte alltid är tillräckligt att enbart 
observera handlingar om man vill träda in i aktörernas världsbild, man måste också 
prata med folk (ibid., s. 84).  
 
Med detta i åtanke finns också en medvetenhet om studiens begränsningar. Detta är en 
kvalitativ studie där slutsatserna endast är representativa för de deltagande 
respondenterna, men kan också tänkas ge en exemplifierande bild av hur läget bland 
ungdomar kan se ut. 

6.2 Val av metod 

 
Intervjuerna i detta arbete har utformats enligt fokusgruppmetoden. Utmärkande för 
fokusgruppintervjun är att individer i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar ett 
speciellt tema eller ämne (Bryman, 2012, s. 501). Samtalen får en dynamik där det som 
den ene säger följs upp av en annan och nyanseras av en tredje (Repstad, 2007, s. 109).  
Individerna i en fokusgruppintervju argumenterar därför ofta med varandra och utmanar 
varandras åsikter, vilket inte sker i en vanlig intervju med en enskild individ (Bryman, 
2012, s. 503).  Processen av argumenterande gör att forskaren kan få ett resultat som 
ligger så nära de faktiska förhållandena som möjligt gällande människors åsikter, detta 
då de tvingas fundera och kanske ompröva sitt resonemang (ibid.). Utifrån detta anses 
fokusgruppintervjuer vara ett rimligt verktyg för att få fram ungdomars förväntningar på 
biblioteket. De får i samtalet med varandra möjlighet att utveckla tankar som kanske 
inte annars skulle kommit fram. I denna undersökning har icke- användare inkluderats 
och i och med ett samtal i grupp kan deltagare lättare reflektera kring ett ämne som 
kanske inte annars är en naturlig del av deras liv.  
 
Det finns dock en risk för att det endast är de acceptabla och tillåtna synpunkterna som 
kommer fram i samtalet (Repstad, 2007, s. 110). Det kan också vara så att attityder kan 
få ett överdrivet uttryck genom att människor förstärker varandras uttalanden (ibid). En 
medvetenhet om dessa risker har präglat genomförandet av samtliga 
fokusgruppintervjuer. I intervjuerna synliggjordes ganska enade uppfattningar bland 
ungdomarna vilket kan tyda på en situation där bara en åsikt var tillåten av gruppen. Det 
kan å andra sidan också innebära att många hade liknande erfarenheter av biblioteket.  

6.3 Tillvägagångssätt 

 
Fyra fokusgruppintervjuer har genomförts med 18 respondenter där samtliga deltagare 
befinner sig i åldrarna 16- 17 år. Tre grupper bestod av fem respondenter och den fjärde 
bestod av tre respondenter. För att hitta respondenter och inkludera icke- användare 
valdes skolan istället för biblioteket som plattform. Kontakt togs med klassföreståndare 
som möjliggjorde ett möte med eleverna.  
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Intervjuerna gjordes på två gymnasieskolor på två skilda orter i Mellansverige. De 
genomfördes under skoltid och samtliga intervjuer var ungefär trettio minuter långa. 
Längden på intervjuerna var tillräcklig för att ungdomarna skulle hinna diskutera 
samtliga teman och utveckla intressanta synpunkter. 
 
Vidare är uppsatsens syfte att undersöka ungdomars relation till folkbiblioteket, och inte 
till skolbiblioteket. Skolan har använts som plattform för intervjuerna men uppsatsen 
intresserar sig inte för hur ungdomar använder skolbiblioteket, utan för deras 
förväntningar på folkbiblioteket. En medvetenhet om att denna avgränsning inte är helt 
problemfri har präglat undersökningen då det inte är säkert att ungdomarna gör en 
skillnad på dessa bibliotekstyper. I insamlingen av det empiriska materialet visade det 
sig att urskiljandet på de två bibliotekstyperna bland deltagarna inte var något större 
problem. Detta kan ha berott på att grupperna på den ena orten inte hade tillgång till 
något etablerat skolbibliotek men däremot till ett relativt stort folkbibliotek som många, 
trots att man inte besökte det särskilt ofta, kände till. Grupperna på den andra orten hade 
tillgång till ett skolbibliotek och få av dem besökte folkbiblioteket. Det visade sig dock i 
intervjuerna att många, trots att de var lågfrekventa biblioteksanvändare, ändå hade en 
uppfattning om biblioteket vilket möjliggjorde givande diskussioner. 
 
Genomförandet av intervjuerna har utgått från forskningsetiska aspekter som innebär att 
respondenterna informerats om studiens syfte samt att deras medverkan är frivillig 
(Repstad, 2007, s. 90). De är också införstådda med att deras intervjusvar endast 
kommer att användas i föreliggande syfte och behandlas konfidentiellt (ibid.).  
 
Intervjuerna inleddes med några frågor om olika medier och deras roll i deltagarnas liv, 
detta för att få igång en diskussion och skapa intresse för frågorna. Därefter fördes 
samtal utifrån intervjuguidens teman (Se Bilaga) samt utifrån ett diskussionsunderlag. 
Frågorna som intervjuerna tagit sin grund i har ställts utifrån en semistrukturerad 
intervjuguide. Uppsatsens syfte är att undersöka hur väl ungdomars förväntningar 
samstämmer med målen för bibliotekens ungdomsverksamhet. I och med detta grundar 
sig intervjuns frågor på målen i På barns och ungdomars villkor (2003) och berör 
bibliotekets medieutbud, biblioteket som mötesplats, bibliotekets roll för lärande, 
möjligheten till aktivitet och skapande samt ungdomars möjlighet till delaktighet och 
påverkan. Genom att ställa frågor utifrån dessa målsättningar ges ungdomarnas bild av 
ungdomsverksamhetens upplägg vilket underlättar den fortsatta diskussionen kring 
målformuleringarnas relevans. 
 
I tillägg till intervjuguiden har ett diskussionsunderlag använts som verktyg för att hålla 
diskussionen levande. Diskussionsunderlaget består av en modell som beskriver 
bibliotekets fyra huvuduppgifter vilka innebär att biblioteket ska fungera som ett 
socialt- kulturellt-, kunskaps- och informationscentrum med ett tillagt fält för 
delaktighet (Harryson & Joëlson, 2006, s. 72). Modellen bygger på Anderssons och 
Skot- Hansens resonemang om bibliotekets fyra huvudfunktioner (1994). Dessa fyra 
funktioner synliggörs i målen för folkbibliotekens ungdomsverksamhet vilket diskuteras 
under det enskilda avsnittet för de nationella målsättningarna. Ett exempel på när ett av 
dessa centrum framträder är i målformuleringen om biblioteket som mötesplats där 
bibliotekets funktion som socialt centrum tydliggörs. Modellen underlättade 
diskussioner med anknytning till bibliotekens målsättningar och fungerade på så sätt väl 
i relation till studiens syfte. Det tillagda fältet för delaktighet har i detta sammanhang 
relevans då ungdomarnas möjlighet att påverka och delta i utformandet av biblioteket är 
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centralt i de nationella målsättningarna. Modellen bidrog utifrån detta till, i relation till 
studiens syfte, att samtalen kring deltagarnas förväntningar på och missnöjen med 
biblioteket främjades.  
 
Alla samtal spelades in efter tillåtande av eleverna. I och med vissa svårigheter med 
inspelningsverktyget finns en av intervjuerna inte inspelad i sin helhet, denna 
kompletteras istället av skriftliga anteckningar. En tänkbar variant när det gäller 
transkribering av det inspelade materialet är att skriva av det man tycker är intressant 
och som kan bli aktuellt att ha med i rapporten medan andra delar istället återges som 
ett referat (Repstad, 2007, s. 112). Utifrån detta har transkriberingen gjorts med fokus 
på utvalda delar som anses vara av värde för uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
När det empiriska materialet återges vidhålls deltagarnas anonymitet. Varje person 
representeras därför av en bokstav för grupp och en siffra för individ. Grupperna utgörs 
av bokstäverna A, B, C och D medan personerna i varje grupp utgör en siffra mellan 1 
och 5. Orterna som intervjuerna genomförts på är av ungefär samma storlek och båda 
grupperna har tillgång till ett folkbibliotek i staden. Grupp A och B har tillgång till ett 
lite mindre bibliotek där inredning och utbud är ganska traditionellt medan grupp C och 
D har tillgång till ett nyrenoverat bibliotek sedan några år tillbaka där tydliga satsningar 
gjorts på verksamheten. 
 
7. RESULTAT & ANALYS  
 
I detta avsnitt görs en analys av det empiriska materialet vilket innebär att en 
presentation av empirins centrala delar görs i samband med analysen. Analysen 
struktureras i samma ordning som den tidigare beskrivna kausalitetskedjan utifrån de tre 
begreppen valens, förväntan och instrumentalitet. Avslutningsvis beskrivs analysens 
innehåll i en sammanfattning. För att underlätta läsningen och tydliggöra en åtskillnad 
mellan enskilda citat och citat som utgörs av en dialog mellan flera deltagare används 
talstreck vid det senare fallet.  

7.1 Valens 

 
Här analyseras om ungdomarna ger uttryck för att bibliotekets produkter, alltså tjänster 
och produkter utifrån de nationella målsättningarna för bibliotekens 
ungdomsverksamhet, kan tillfredsställa ungdomarnas behov. 
 
Majoriteten av de intervjuade personerna säger att de brukar lyssna på musik, titta på 
film och spela TV-spel på fritiden. Det framkom dock att för att få tillgång till dessa 
medier var biblioteket inte ett alternativ. Att köpa, ladda ner från Internet och använda 
musiktjänster som Spotify var det huvudsakliga tillvägagångssättet. Några av 
respondenterna var inte medvetna om att man kunde låna filmer och musik på 
biblioteket och några trodde att det kostade pengar. En respondent hävdar att hon, även 
om biblioteket erbjöd filmer, skulle ladda ner från Internet. Detta utvecklas av en 
respondent som säger att hon annars skulle hyra filmen eftersom det oftast är på kvällen 
man kommer på att man vill se film, och då har biblioteket stängt. En deltagare säger att 
lånetiden för filmerna är kort och att man knappt hinner se dem. Här tydliggörs en låg 
valens där ungdomarna inte ser bibliotekets möjlighet att tillfredsställa behovet av film.  
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Dessa uttalanden speglar en konflikt i relation till På barns och ungdomars villkor 

(2003) som bland annat syftar till att biblioteken ska tillhandahålla ett varierat och 
aktuellt medieutbud, vilket inte samstämmer med ungdomarnas bild av bibliotekets 
filmutbud. 
 
Angående utbudet säger en respondent att det han helst vill kunna göra på biblioteket är 
att låna böcker. När det gäller bibliotekets utbud av just böcker har de flesta deltagarna 
ett förtroende för biblioteket och någon säger att det finns så mycket av allting där. 
Bibliotekets möjlighet att köpa in böcker på efterfrågan präglas också av ett förtroende 
bland ungdomarna, vilket beskrivs av en respondent: 
 

D1: För man kan ju alltid få in böckerna om man vill ha, det är ju inga problem så med utbudet. 
 
Här framträder en hög valens där upplevelsen är att biblioteket kan tillgodose behovet 
av böcker. Detta förtroende för möjligheten att påverka inköp samstämmer med vad 
som sägs i riktlinjerna om att barn och unga ska kunna påverka biblioteket.  
 
En tendens i svaren är dock att möjligheten att påverka främst talas om i relation till 
utbudet av böcker och inte av andra medier. På frågan om man tror att biblioteket köper 
in filmer och TV- och dataspel som efterfrågas menar någon att biblioteket säkert skulle 
göra inköp av detta då biblioteket känns ganska påkostat. Det är en respondent från 
orten med det relativt nyrenoverade biblioteket som säger detta vilket troligtvis bidragit 
till uppfattningen om att inköp inte är några problem. Majoriteten av deltagarna är dock 
tveksamma. Några respondenter resonerar så här kring inköp av dataspel: 

 

C4: - Om dom har dataspel kanske dom skulle gjort det … 
 
C3: - Men annars tror jag inte dom skulle göra det direkt. 

 

En deltagare säger att man förknippar biblioteket med böcker och inte med andra 
medier som film, musik eller TV-spel. Detta förklaras av en deltagare som säger att det 
beror på att det alltid varit så när de vuxit upp. Det fanns bara böcker. Man är alltså inte 
van vid ett varierat och aktuellt medieutbud på biblioteket vilket resulterat i att det inte 
finns någon tanke på att biblioteket kan tillgodose dessa behov, valensen är med andra 
ord låg.  
 
Till stor del förknippas bibliotekets mediebestånd med böcker vilket ofta för 
resonemanget in på läsning. Det framkommer att få väljer att läsa på fritiden, dels för att 
man inte har tid och dels i och med ett ointresse. Läsningen utförs främst i samband 
med skoluppgifter vilket sägs i samtliga intervjuer. En respondent förklarar: 
 

C1: Men det är inte direkt så att man lånar en bok när vi inte har det, när vi inte ska göra det på 
lektionen liksom. 

 
Ett par av respondenterna säger att de ibland lånar för att läsa på fritiden, som 
avkoppling. En respondent säger att alla är så stressade idag och att läsning kan vara ett 
bra sätt att varva ner. En annan säger att det är skönt att läsa när man är ute och reser.  
 
En låg förväntan om att få sina behov tillgodosedda förmedlas då många inte anser sig 
ha något behov av läsning förutom i studiesyfte, vilket ger en låg valens.  
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Däremot blir valensen starkare i och med de respondenter som uttalade läsningens 
avkopplingsfunktion vilket kan stärka eventuella förväntningar på biblioteket. Det 
faktum att få deltagare prioriterar läsning, förutom i studiesyfte, kan sägas öka behovet 
av Svensk Biblioteksförenings mål om att biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och 
läslust. 
 
De som uttalar ett intresse för läsning ser inte biblioteket som den huvudsakliga vägen 
för att få tillgång till böcker. Flera respondenter påpekar att de kan köpa böckerna 
själva. Biblioteket är alltså inte en förutsättning för att få tillgång till böcker bland 
respondenterna. Några deltagare diskuterar dock behovet av tillgång till böcker som är 
lite för dyra för att köpas: 
 

D1: - Böcker som är dyra kan jag gå dit och låna men annars så köper jag nog. 
 

D2: - Eller sånt man bara vill kolla i en gång. Typ inredningsböcker eller trädgårdsböcker och sånt. 
 
Utifrån detta kan bibliotekets produkter sägas ha valens nog att tillgodose behoven.  
 
När det gäller åtkomst till information tyder mycket på en låg valens. Merparten av 
deltagarna betonar fördelarna med Internet och en respondent säger: 
 

A3: Man går ju, om man har nånting som man funderar på då slår man ju hellre på datorn och 
kollar på tre minuter än och går till biblioteket. 

 
Detta utvecklas av en respondent som säger att om man behöver information om något 
kollar man på Internet vilket är smidigast då de flesta hushållen har det. En respondent 
säger dock att hon tycker det är lättare att läsa böcker i samband med vissa 
skoluppgifter. Detta kan bero på att böcker i vissa skolämnen redan finns i klassrummet 
vilket gör att det upplevs smidigare att läsa dem än att söka på Internet. Det är ändå 
fördelarna med Internet som betonas vilket några förklarar med att det är lättare att 
ladda ner och att allt finns på Internet. En respondent säger, lite skämtsamt, i 
diskussionen kring bibliotekets fyra centrum att Internet kan täcka in samtliga delar. 
Informationscentrum motsvaras av Google, kunskapscentrum motsvaras av Wikipedia, 
kulturcentrum motsvaras av Google Bilder och socialt centrum motsvaras av Facebook. 
Även om detta är sagt på ett skämtsamt sätt innehåller det en underton som tydliggör 
hur Internet ses som fullt tillräckligt. Några diskuterar också att de flesta har Internet i 
mobilen och en säger så här: 
 

C1: Ja, men så är det väl typ med datorn hemma. Jag använder typ aldrig den för jag är 
uppkopplad på nätet här. (Pekar på mobilen).  

 
Några menar att det handlar om lathet där en respondent säger: 
 

C2: Man orkar väl inte liksom kolla vad det finns för utbud och grejer, på biblioteket. Det känns, 
eller man tänker ju att det inte finns så stort utbud där heller men det gör det väl säkert. 

 

Detta kan kopplas till att det inte finns några direkta förhoppningar om att några andra 
behov än tillgången till böcker kan tillgodoses vilket ger en låg valens. 
 
Få ungdomar ser biblioteket som en plats att gå till för att umgås med kompisar. 
Majoriteten säger att när de umgås är de oftast hemma hos någon. I en av intervjuerna 
säger en respondent så här:  
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C2: Men alltså, vi klagar ju väldigt mycket här i [staden] på att vi vill ha mer grejer att göra för 
ungdomar, men det måste ju vara nånting som många är intresserade av också. Jag menar, jag är ju 
inte, eller jag är väl intresserad av konst och sånt, men det är ju inte direkt många ungdomar i 
våran ålder som är det. 

 
I tillägg till detta diskuteras bristen på fritidsgårdar för ungdomar i deras ålder. Detta 
pekar på ett behov av en arena för socialt umgänge. Utifrån detta speglas en tydlig 
relevans av det nationella målet om att biblioteket ska fungera som en mötesplats för 
barn och unga. Ingen av respondenterna ser dock biblioteket som en alternativ 
träffpunkt. Ett uttalande kring detta låter: 
 

B1: Nej, gud nej. Jag skulle inte säga; ja, men vi går till biblioteket!. 
 

Flera kommentarer likt dessa görs där få upplever att biblioteket kan täcka behovet 
av en mötesplats vilket ger en låg valens. 

7.2 Förväntan 

 
Förväntan präglas av sambandet mellan insats och tillgång. Här ska alltså undersökas 
om insatsen, ett besök på biblioteket, upplevs leda till tillgång av bibliotekets produkter. 
Här blir det också aktuellt att undersöka eventuella förhållanden som begränsar 
tillgången. 
 
Några av deltagarna förmedlar, trots en låg valens om att behoven ska tillfredsställas, ett 
förtroende för biblioteket och tillgången till bibliotekets produkter. De säger bland annat 
att biblioteket erbjuder datorer, böcker, föreläsningar, utställningar och filmer. En 
respondent säger om biblioteket att hon tycker att allt finns där. Detta medför ett starkt 
förväntansvärde. Däremot beskrivs rådande förhållanden som begränsar styrkan i 
sambandet mellan insats och tillgång. 
 
Majoriteten av de intervjuade säger att det som saknas mest är biblioteket som socialt 
centrum. Möjligheten till biblioteket som mötesplats begränsas, enligt merparten av 
deltagarna, av att man alltid fått höra att det ska vara tyst på biblioteket. En deltagare 
förklarar att hon inte ser sig själv som en tyst person och väljer därför att inte besöka 
biblioteket. Här blir tendenser tydliga där ungdomars besök på biblioteket inte leder till 
en gynnsam användning av biblioteket som socialt centrum vilket beror på 
föreställningar om att biblioteket ska vara en tyst plats.  
 
Ytterligare ett förhållande som påverkar tillgången till biblioteket som mötesplats är 
miljön. Flera säger att det ser tråkigt ut och någon tycker det är för kallt. En respondent 
säger så här: 
 

D1: Det känns inte så inriktat på att det ska vara ett socialt centrum, det känns mer inriktat på att 
man ska gå dit och låna och sen gå hem.  

 
För att förbättra den sociala miljön ger flera av deltagarna förslag på att fler 
sittplatser och mysiga uppehållsrum bör införas. En deltagare föreslår också att man 
kan göra ett litet TV-rum så att man kan träffas och se på film. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att sambandet mellan insats och tillgång när det gäller 
biblioteket som mötesplats begränsas av ungdomarnas upplevelse av en tråkig och tyst 
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miljö där sittplatser saknas. Detta ger i sin tur en låg förväntan. Ungdomarna här ser inte 
biblioteket som en social plats vilket strider mot de nationella riktlinjerna som säger att 
biblioteket ska vara en mötesplats för barn och unga. 
 
Bibliotekspersonalen beskrivs som en faktor när det gäller tillgången till bibliotekets 
produkter. En omständighet i relation till detta beskrivs i intervjuerna på den ena orten 
där det sägs att det förekommit stökigheter på biblioteket mellan personal och 
högstadieungdomar. Ungdomarna sägs ha misskött sig, varit högljudda och bråkat med 
personalen som i sin tur agerat starkt tillbaka. Detta menar några präglar personalens 
generella inställning till ungdomar. En respondent säger: 
 

D2: Det tycker jag är lite jobbigt när man kommer in på biblioteket eftersom det har varit så 
mycket stök där, så känns det liksom som att bibliotekarierna kollar på en, de liksom följer en med 
blicken lite för länge liksom. 

 
En annan deltagare utvecklar detta och säger att det inte känns välkommet. En 
respondent på den andra orten uttrycker också personalens bristande tillit och beskriver 
deras rädsla för skadegörelse. Här menas att personalen är försiktig med att beställa in 
material då misstankar finns om att ungdomar inte kan hantera det. Sambandet mellan 
insats och tillgång blir svagt och ger en låg förväntan i och med ungdomarnas upplevda 
brist på tillit från personalens sida. 
 
Det finns också en uppfattning om att bibliotekarierna är tråkiga och instängda. Denna 
bild är framträdande bland deltagarna på orten där relationen mellan personal och 
ungdomar varit problematisk vilket kan vara en bidragande faktor till denna 
uppfattning. Så här säger en respondent om sin upplevelse: 
 

C2: Vissa kan ju vara så här bara; Tyst! Tyst! Tyst! Man kan ju säga det med en vänligare ton så 
man kan ha en konversation istället för att vara grinig och jobbig och dryg. Det är, jag tror man 
förknippar bibliotekarier mycket med att de ska vara griniga och tråkiga liksom.  

 
I samtalet kring detta dras paralleller till att de flesta som jobbar på biblioteket är gamla. 
En respondent funderar och säger att det kanske vore bra om någon yngre jobbade där 
som kunde ta hand om ungdomarna. Detta håller flera med om och en förklarar att om 
personalen är gammal så kanske de inte vet vad man menar när man efterfrågar en viss 
film eller ett visst TV-spel. I detta fall drar ungdomarnas upplevelse av en okunnig 
personal ner förväntansvärdet. I riktlinjerna för bibliotekens barn- och 
ungdomsverksamhet sägs att ungdomarna ska bemötas av en kunnig och respektfull 
personal (På barns och ungas villkor, 2003). Här speglas en konflikt mellan 
ungdomarnas upplevelser i relation till målformuleringarna för barn och 
ungdomsverksamheten. 
 
När det gäller ungdomarnas möjligheter att påverka verksamheten framträder även här 
begränsande förhållanden. Dessa beskriver flera av deltagarna utifrån ekonomiska 
förutsättningar och mängden önskemål biblioteket får i en viss fråga. Man diskuterar 
mycket om att allting blir dyrare och dyrare idag vilket försämrar möjligheten att 
erbjuda vissa saker och dessutom tror flera av deltagarna att en persons åsikter inte 
räcker för att verkligen ändra något.  Sambandet mellan insats och tillgång är inte starkt 
i detta avseende. Även här speglas en kontrasterande bild i relation till bibliotekens 
målsättningar.  
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Ungdomarna beskriver hur deras möjlighet att påverka biblioteket begränsas vilket 
strider mot riktlinjernas grundläggande tanke om att barn och ungas behov ska vara 
vägledande och att de ska kunna påverka och uttrycka sig i biblioteket.  
 
Att använda biblioteket som studieplats är önskvärt hos flera. Dock beskrivs bristen på 
lämpliga studieplatser av en deltagare: 

 

C2: Jag har pluggat där typ två gånger men det är så himla mycket ljud när dom där små barnen är 
där så det är inte så jävla lätt. Det skulle underlätta om dom hade mer så här, alltså, ställen så man 
kunde sitta och plugga. 

 
Detta målar upp ett svagt samband mellan insats och tillgång. Flera respondenter 
beskriver samma sak och menar att bristen på bra studieplatser gör att man inte kan 
använda biblioteket för att studera. För att kunna göra det föreslås att man etablerar 
enskilda rum. Ett annat önskemål är ljudisolerade pluggställen. Avsaknaden av lugna 
och avskilda sittplatser vittnar om ett svagt samband mellan insats och tillgång. Miljön 
erbjuder inte tillräckligt med studiemöjligheter för att en insats av ungdomarna ska vara 
värd att göras. 

7.3 Instrumentalitet 

 
Här tar analysen sin utgångspunkt i om tillgången till bibliotekets produkter leder till att 
man hittat det man sökte, alltså att behoven tillfredsställs. 
 
För att deltagarna ska vilja gå till biblioteket och umgås ger de flera förslag på hur 
miljön kan förbättras. Ett förslag handlar om införandet av en TV-spelshörna. Några 
deltagare säger: 

 
C1: - Jag skulle nog inte heller göra det om, eller, men tänk om det fanns jättemycket typ spel och 
grejer så man kunde spela.  
 
C2: - Ja, TV-spelshörna typ, då skulle jag kanske gå dit. Fast då skulle det vara helt så här… 
 
C4: - Överbefolkat. 
 
C2: - Ja. 
 
C4: - Och så får man boka tid en vecka innan. 

 

Respondenterna menar att även om biblioteket erbjöd tillgång till en TV-spelshörna så 
skulle den bli så eftertraktad att man nästan inte skulle få en chans att använda den. 
Detta medför en låg instrumentalitet där tillgodosedda behov inte upplevs främjas av 
tillgången. 
 
Som beskrivits tidigare är bibliotekets utbud av filmer något som en del känner till. 
Merparten av dem säger dock att utbudet inte är det bästa och att de flesta filmerna är 
gamla. En respondent säger att det var mer när man var mindre och att man får låna så 
kort tid. Tidigare beskrevs också hur några menade att man hellre laddar ner eller hyr 
filmer även fast biblioteket erbjuder detta. Dessa uttalanden beskriver en situation där 
man, trots tillgång till bibliotekets produkter, inte tycker att man får behovet av dem 
tillfredsställt vilket ger en svag instrumentalitet. 
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Liknande tanke nämns angående utbudet av CD- skivor där en respondent säger: 
 

D2: Man borde ha nånstans där man kan lyssna på CD-skivorna också. Det är ju en anledning till 
att man inte lånar, man vet inte hur det låter.  

 
En försvagad instrumentalitet blir här ett faktum där utbudet av CD- skivor inte 
tillgodoser något behov om man inte får veta hur de låter. 
 
Angående bibliotekets utbud av olika medier nämner en respondent ett bibliotek i en 
större stad i närheten. Han säger att det biblioteket är väldigt bra då det erbjuder Blu-
ray- filmer och TV-spel och massa annat. Här förstärks den upplevda instrumentaliteten 
då respondenten sett ett samband mellan tillgång och tillgodosedda behov på ett annat 
bibliotek.  
 
I ett samtal om bibliotekets utbud av böcker påpekar en respondent att det finns så 
mycket av allting. En respondent säger i anslutning till detta att: 
 

D5: Jag tycker det är svårt att hitta böcker eller serier som man verkligen vill läsa. Det är svårt att 
hitta. 

 
Här förmedlas en låg instrumentalitet. Trots tillgång till bibliotekets produkter 
tillfredsställs inga behov om man inte hittar det man söker.  
 
Ytterligare en sådan korrelation framträder i diskussionen om datorer. Trots att flera 
konstaterar att biblioteket har ett utbud av datorer säger de flesta att de inte brukar 
använda dem. Det gör att även om tillgång till datorer ges tillgodoses inte behoven 
vilket hänger ihop med att valensen är låg, man ser inget behov av att låna datorerna. 
Liknande tendenser synliggörs angående tillgången till aktiviteter och eget skapande på 
biblioteket. Några deltagare beskriver ett utbud av utställningar, föreläsningar och andra 
aktiviteter som ägt rum i bibliotekets lokaler. Trots tillgången till detta är det ingen som 
säger sig gå till biblioteket för att delta i dessa aktiviteter vilket vittnar om en låg 
instrumentalitet. 

7.4 Sammanfattning av analys 

 
Valensen, som beskriver styrkan i ungdomarnas förväntan på att biblioteket ska 
tillfredställa deras behov, präglas av låga värden. Detta beror främst på att de anser sig 
få sina behov tillfredsställda på andra sätt. Här beskrivs faktorer som köp av böcker 
istället för att gå till biblioteket och låna, Internet i mobilen vilket innebär en ständig 
närhet till information och smidigheten i att ladda ner film från Internet eller hyra från 
en uthyrningsbutik. Förväntan handlar om sambandet mellan insats och tillgång och 
även här speglas låga värden då flera förhållanden beskrivs som begränsar tillgången till 
bibliotekets produkter. Här förmedlas en upplevd brist på sköna sittplatser och tysta 
studierum samt upplevelsen av att miljön ses som tyst och tråkig. Detta gör att man inte 
tycker att biblioteket kan användas i ett socialt syfte eller i studiesyfte. Andra faktorer 
handlar om gammal och okunnig personal samt bibliotekets ekonomiska resurser vilket 
upplevs begränsa ungdomarnas möjlighet att ta del av ett aktuellt och tilltalande 
medieutbud. Slutligen analyseras instrumentaliteten som beskriver sambandet mellan 
tillgång och belöning.  
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Även här dominerar låga värden där bland annat den förmedlade bristen på 
uppspelningsstationer för CD- skivor och en respondents beskrivning av svårigheten i 
att hitta det man söker på grund av ett för stort utbud ger ett lågt instrumentalitetsvärde. 
Detta då tillgången inte medför att något behov tillgodoses. En ökad instrumentalitet ges 
i och med en respondents beskrivning av ett närliggande bibliotek som ansågs erhålla ett 
tillfredsställande utbud. Ingen av deltagarna ger dock uttryck för detta i relation till det 
egna biblioteket vilket förmedlar ett lågt instrumentalitetsvärde. 
 

8. DISKUSSION & SLUTSATSER 
 
I detta avsnitt kommer resultatet från analysen att diskuteras utifrån uppsatsens två 
frågeställningar. I första delen diskuteras tendenser i analysen som återkopplas till vad 
som sagts i tidigare litteratur. Andra delen fokuserar på att diskutera empirin i relation 
till På barns och ungdomars villkor (2003).  

8.1  Hur ser förväntningarna på folkbiblioteket ut bland ett urval 

ungdomar idag? 

 
Samtliga deltagare anger att de brukar se på film, lyssna på musik eller spela TV-spel på 
fritiden. Dock är valensen låg då ingen ser biblioteket som en väg att tillgodose behoven 
av dessa medier. När det gäller filmutbudet uttrycks begränsande förhållanden som 
dåligt utbud, kort utlåningstid, dåliga öppettider och att det anses smidigare att ladda ner 
eller hyra film vilket skapar ett lågt förväntansvärde. Dessa åsikter speglar en mer 
negativ inställning än vad Hagelin och Olausson beskriver i sin studie där några tyckte 
att filmutbudet var ganska bra men få av respondenterna hade någon egentlig 
uppfattning i frågan (2007, s. 52). I relation till detta bör dock betonas att få av 
deltagarna som intervjuats här faktiskt lånat film på biblioteket. En del av dem kände 
dessutom inledningsvis inte till att denna möjlighet fanns och några trodde att det 
kostade pengar. Det faktum att ett missnöje med filmutbudet präglade alla ungdomars 
inställningar skulle kunna förklaras av att de som inte kände till möjligheten att låna 
film anslöt sig till åsikter hos resten av gruppen. Här ges alltså möjligt utslag för att 
endast tillåtna synpunkter inom gruppen uttrycktes. 
 
Utifrån dessa utsagor kan en koppling göras till de traditionella biblioteksaktiviteterna 
som istället var tydligt prioriterade i samtliga intervjuer och innebar en hög valens. Att 
låna böcker var det majoriteten av deltagarna gjorde på biblioteket och också det som 
ansågs viktigast. Detta resultat samstämmer med det som skrivits i tidigare litteratur där 
bland annat Ekman och Ekstrand beskriver att det är de traditionella aktiviteterna som 
att låna böcker och använda datorerna som värdesätts av ungdomarna (2005, s. 47). 
Datoranvändning var dock inget som prioriterades av deltagarna i denna studie. Även 
Hagelin och Olausson konstaterar att majoriteten av ungdomarna i deras studie tycker 
att litteratur är viktigast på biblioteket (2007, s. 34). Hagelin och Olausson konstaterar 
att böckerna lånas både för eget bruk och för skoluppgifter (ibid., s. 48). Bland 
deltagarna i denna uppsats blir det dock tydligt att läsning främst sker i studiesyfte, med 
undantag för några som ibland läser för avkoppling. En bidragande faktor till dessa svar 
kan vara att intervjuerna utfördes i skolmiljö vilket kan ha fått ungdomarna att 
förknippa läsning med skoluppgifter.  
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Däremot var deltagarna införstådda med att intresset låg i deras upplevelse av 
folkbiblioteket och användningen av medier för eget bruk. 
 
Ekman och Ekstrand förklarar prioriteringen av traditionell biblioteksverksamhet med 
att det endast är ett uttryck för det ungdomarna tror att omgivningen vill att man ska 
svara (2005, s. 47). Elofsson anger en annan förklaring och menar att det snarare 
handlar om en tveksamhet till bibliotekets potential att erbjuda ett varierat medieutbud 
(2004, s. 32). Här ger två av respondenterna istället en alternativ förklaring och säger att 
biblioteket främst förknippas med böcker för att det alltid varit det som erbjudits när 
man vuxit upp. Att biblioteket erbjuder andra medier ses som något som vuxit fram på 
senare tid. Detta kan alltså förklara varför ungdomarna inte har särskilt höga 
förväntningar på exempelvis utbudet av TV-spel och istället prioriterar andra aktiviteter 
som de sedan tidigare vet att biblioteket har en vana av att erbjuda.  
 
Förtroendet för bibliotekens traditionella verksamhet är också framträdande i 
möjligheten att påverka verksamheten via inköp. Detta kan vara ett resultat av det som 
Hedquist och Leo säger om att ungdomsavdelningar nu har inställningen att vara 
fördomsfria och göra inköp efter användarnas önskemål (2007, s. 62). Merparten av 
respondenterna anser att det inte är några problem att få in material man efterfrågar när 
det gäller böcker, en hög valens uttrycks. Här blir dock motstridiga tendenser synliga. I 
kontrast till detta uttrycker nämligen flera ungdomar att de är tveksamma till 
bibliotekets möjlighet att köpa in andra medier på efterfrågan, medier som TV- och 
dataspel men även utåtriktade aktiviteter som utställningar. Förväntningar om att 
tillhandahålla TV-spel uttalades av flera deltagare som uttryckte att det varit roligt om 
det funnits. I relation till olika kulturupplevelser som utställningar och föreläsningar 
eller aktiviteter för eget skapande uttryckte inte någon av deltagarna några särskilda 
förväntningar.  
 
Möjligheten att faktiskt påverka innehållet på biblioteket präglas, utifrån ungdomarnas 
uttalanden, av bibliotekets ekonomiska förutsättningar och antalet personer som önskat 
samma sak vad gäller inköp av material eller införande av aktiviteter. Här beskrivs 
alltså en begränsad tillgänglighet vilket ger ett lågt mått av förväntan. Synpunkter av 
detta slag uttrycks i samtliga intervjuer där gruppernas olika bibliotekssituation inte 
verkar ha någon betydelse. Ekman och Ekstrand förklarar ungdomars upplevelser av att 
de inte kan påverka verksamheten med att de inte tror att de kan göra det (2005, s. 48). 
Det kan även vara situationen i detta fall. Det är exempelvis få respondenter som säger 
att de lämnat önskemål till biblioteket och uttalar sig troligtvis mer utifrån hur de tror att 
deras synpunkter skulle mottas. Det faktum att få deltagare verkar lämna synpunkter 
samstämmer med Hagelins och Olaussons studie där de förvånas över hur få som 
uppgav att de brukade lämna inköpsförslag (2007, s. 58).  
 
Respondenternas utsagor förmedlar att många av deras behov tillgodoses av andra 
alternativ än biblioteket vilket blir synligt angående filmutbudet där flera av 
ungdomarna menar att de laddar ner film från Internet eller hyr. Detta ger en låg 
instrumentalitet där tillgången till film på biblioteket inte medför att behoven 
tillgodoses. Liknande tendenser finns i relation till bokutbudet där några deltagare säger 
att de hellre köper sina egna böcker. Här tydliggörs hur ungdomarna ser sina behov bli 
tillgodosedda på andra sätt vilket försvagar eventuella förväntningar på biblioteket. 
Angående Internet menar många att allt finns där vilket förstärks av en deltagares 
kommentar om att Internet kan motsvara samtliga av bibliotekets fyra centrum.  
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En deltagare säger också att de flesta har Internet hemma nu för tiden vilket stämmer 
överens med Höglunds och Wahlströms förklaring till varför de traditionella 
aktiviteterna prioriteras på biblioteket. De menar att då de flesta har tillgång till Internet 
i hemmet finns inte behov av den tillgången på biblioteket (2011, s. 304). I en av 
intervjuerna säger några ungdomar att många idag dessutom har Internet i mobilen 
varpå en respondent säger att hon knappt använder datorn hemma längre då hon är 
uppkopplad via mobilen. Denna ständiga tillgång till information kan förklara 
ungdomarnas försvagade behov i relation till biblioteket. En effekt av detta är att 
samtliga värden av valens, förväntan och instrumentalitet blir låga och ger begränsade 
förväntningar på biblioteket. En konflikt i deltagarnas resonemang uttrycks dock av en 
respondent som säger att hon, utifrån vissa skoluppgifter, hellre läser böcker än 
använder Internet för att det är lättare. Utifrån denna kommentar uttrycks en antydan till 
att det inte alltid är så smidigt att söka information på Internet vilket i sin tur kan 
innebära ett ökat förtroende för biblioteket.  
 
I diskussionen om biblioteket som mötesplats framgår en motstridig bild som utgörs av 
att många av respondenterna menar att det främst är den sociala funktionen som saknas 
på biblioteket, men få säger att de skulle använda biblioteket i ett socialt syfte vilket 
innebär ett lågt valensvärde. Detta samstämmer med tidigare litteratur där Elofsson drar 
slutsatsen att det knappast är så att unga i allmänhet ser biblioteket som en social plats 
(2004, s. 13). Hagelin och Olausson konstaterar samma sak då användningen av 
biblioteket som socialt centrum inte var vanligt förekommande i deras studie (2007, s. 
49). I intervjuerna förklaras detta utifrån att miljön är tråkig, att det saknas sköna 
sittplatser och att man ser biblioteket som en tyst plats. Dessa förhållanden gör att 
ungdomarna inte hyser några särskilda förväntningar på biblioteket som mötesplats, 
förväntansvärdet blir alltså lågt. Intressant är att deltagarna i samtliga grupper säger att 
de umgås hemma hos varandra för att man saknar platser att umgås och träffa kompisar 
på, vilket alltså visar på ett behov av en social arena. Hagelin och Olausson säger att 
flera av ungdomarna i deras studie uppgav att de använde datorerna på biblioteken i 
sociala syften som att läsa och skriva e- mail (2007, s. ). Detta visar att ungas umgänge 
med varandra har andra förutsättningar än tidigare vilket också förändrar ungdomarnas 
förväntningar på vad en social plats ska innehålla. 
 

Det faktum att biblioteket anses vara en tyst plats är, enligt ungdomarnas utsagor, både 
positivt och negativt. I Ekmans och Ekstrands studie visar det sig att tystnad är något 
som ungdomarna prioriterar på biblioteket (2005, s. 36). Här uttrycker dock många 
kravet om tystnad som ett problem då det ställer sig i vägen för möjligheten att använda 
biblioteket som en social plats. Samtidigt antyder flera respondenter att de skulle kunna 
tänka sig att studera på biblioteket men att det är för hög ljudnivå för det, vilket var en 
förekommande uppfattning i grupperna som inte hade tillgång till ett eget skolbibliotek.  
 
Att några deltagare vill använda biblioteket som studieplats samstämmer med Hagelins 
och Olaussons studie där mer än hälften av ungdomarna angav att de brukar studera på 
biblioteket (2007, s. 48). För att förbättra möjligheten att umgås och att studera på 
biblioteket ger deltagarna här förslag på införandet av fler sittplatser, TV- rum där man 
kan se på film, mer saker att göra, enskilda studiebås och ljudisolerade studieplatser. 
Merparten av deltagarna säger att de nog skulle besöka biblioteket oftare om dessa 
önskemål uppfylldes. Det finns dock motstridiga uppfattningar där några menar att de 
har väldigt svårt att se biblioteket som en mötesplats och att de inte skulle besöka 
biblioteket i ett socialt syfte även om förutsättningarna förbättrades.  
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Kanske kan detta förklaras utifrån att ungdomar inte verkar koppla samman sociala 
träffpunkter med möjligheten att låna böcker vilket synliggörs i utvärderingen av 
biblioteket PUNKTmedis (Blomdahl, Elofsson & Eriksson, 2010, s. 32). 
 
Ytterligare ett förhållande som påverkar ungdomarnas förväntningar på biblioteket är, 
enligt några respondenters synpunkter, personalens inställning. Några respondenter 
menar att personalen kan ganska mycket och att de verkligen strävar efter att hjälpa till. 
Detta samstämmer med Ekmans och Ekstrands studie där ungefär hälften av 
respondenterna anser att de blir trevligt bemötta på biblioteket (2005, s. 35). Dock 
motsägs detta resultat av flera deltagare i intervjuerna som säger att bibliotekarierna är 
tråkiga och instängda och att man känner sig bemött av en misstänksamhet från 
personalens sida. Dessa upplevelser uttrycks främst i intervjuer på ena orten där det 
förekommit problem med stökiga och högljudda högstadieungdomar på biblioteket. En 
respondent på den andra orten uttrycker dock en liknande synpunkt där hon menar att 
oron för skadegörelse gör att biblioteket inte köper in vilket material som helst, vilket 
också speglar ett mått av misstänksamhet från personalens sida. Det faktum att 
inställningen till ungdomarna präglas av uppfattningar om att de är stökiga och 
högljudda stämmer överens med det som tidigare skrivits av Hedemark och Hedman 
(2002, s. 25.f). Denna situation råder än idag vilket bekräftas av Andersson (2011, s. 8). 
I anknytning till ungdomarnas upplevelse av personalen beskrivs också att många av 
dem är gamla och kanske inte har kunskap om vad ungdomar vill ha. Dessa tankar 
bekräftar det som Danielsson och Degerth skriver om behovet av att personalen känner 
till världen som de unga lever i för att göra biblioteket intressant (2005, s. 67). Några av 
ungdomarna upplever alltså att så inte är fallet vilket resulterar i låga förväntningar på 
biblioteket.  

8.2 Hur relevant är målsättningen På barns och ungdomars villkor i 

relation till dessa ungdomars förväntningar? 
 
En respondent säger att det finns så mycket på biblioteket, det är dock de traditionella 
aktiviteterna som dominerar bland ungdomarna. Detta förklaras av en respondent som 
säger att biblioteket förknippas med böcker eftersom det är det man vuxit upp med, och 
inte att det erbjuds andra medier. Detta ger uttryck för en förutfattad mening om vad 
biblioteket tillhandahåller vilket tydliggör ett behov av att marknadsföra sina resurser 
mer för att ungdomarna ska tycka att det är relevant att gå dit. Uppfattningen om ett 
utbud av endast traditionella medier strider mot målet om att biblioteket ska erbjuda ett 
rikt, varierat och aktuellt medieutbud. En motstridig bild i relation till denna målsättning 
tydliggörs även i och med ungdomarnas missnöje med filmutbudet och den upplevda 
bristen på TV- och dataspel. Ungdomarna förmedlar alltså låga förväntningar på 
bibliotekets medieutbud utöver böcker. Detta motsäger målet om hur bibliotekets 
medieutbud ska se ut, men det framhäver också målsättningens relevans. I och med ett 
varierat och rikt medieutbud, som lyfts fram och görs synligt för ungdomarna, kan 
förutfattade meningar om biblioteket ändras så att det blir relevant för dem att besöka 
biblioteket.  
 
Samtliga ungdomar säger att de brukar se på film, lyssna på musik eller spela TV-spel 
på fritiden vilket tydliggör att det finns ett intresse för dessa medier. Detta kan knytas an 
till målsättningen om att det ska vara angeläget för barn och unga att besöka biblioteket.  
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Upplever de att biblioteket erbjuder ett intressant innehåll blir det också relevant att gå 
dit. För att aktualisera målsättningen om ett rikt, varierat och aktuellt medieutbud kan 
ett förtydligande av dessa begrepp vara av värde. Definitionen av aktuella medier såg 
antagligen annorlunda ut år 2003 när målen formulerades än vad den gör idag. Genom 
att definiera vad aktuella medier betyder, om det exempelvis innefattar dataspel, böcker 
eller film, hålls målsättningen uppdaterad och diskussionen kring målen hålls vid liv.  
 
Angående medieutbudet kan nämnas att ett par av respondenterna trodde att det kostade 
pengar att låna hem film. Denna uppfattning motsäger målet om att inga ekonomiska 
hinder ska finnas för barns och ungas biblioteksanvändning. För att lyfta fram 
bibliotekets tillgänglighet bör kanske gratisprincipen betonas för ungdomarna, på så sätt 
kan också målet om att biblioteket ska erbjuda komplement i lokalsamhället uppfyllas. 
 
I anslutning till diskussionen om tillgänglighet kan målet om bibliotekets tillgänglighet 
för barn och unga med funktionshinder nämnas. Denna aspekt var inget som 
diskuterades i någon av intervjuerna. Däremot nämndes en annan del av tillgänglighet 
som berör bibliotekets öppettider. En respondent uttryckte att bibliotekets öppettider 
inte är de bästa om man vill låna film då man oftast kommer på att man vill se film på 
kvällen när biblioteket redan stängt. En strävan efter tillgänglighet är i På barns och 

ungdomars villkor (2003) återkommande i flera av målen, däremot tar ingen 
målsättning hänsyn till öppettider. Utifrån ovan nämnda uttalande kan det vara relevant 
att diskutera om ungdomsverksamheten innebär andra förutsättningar när det gäller 
öppethållande än de som gäller för resten av verksamheten. Kanske bör en sådan aspekt 
i sådant fall inkluderas i målsättningen för bibliotekets arbete med ungdomar.   
 

De nationella riktlinjerna inleds med ett mål om att barn och unga ska kunna påverka 
och uttrycka sig i biblioteket vilket delvis bekräftas av ungdomarna i denna studie. 
Möjligheten till påverkan diskuterades endast utifrån ett inköpsperspektiv då detta var 
vad ungdomarna uppfattade som sin chans att påverka. Majoriteten av deltagarna var av 
uppfattningen att det inte är några problem att få tillgång till böcker man efterfrågar, 
däremot gällde detta inte andra medier i samma utsträckning. Det framgår dock att det 
är få av deltagarna som faktiskt lämnat inköpsförslag. Många gav uttryck för att antalet 
önskemål i en viss fråga och bibliotekets ekonomiska förutsättningar var avgörande för 
möjligheten att få tillgång till material som inte var böcker. Hagelin och Olausson drar 
slutsatsen att ungdomarna behöver informeras om att de kan påverka biblioteket (2007, 
s. 58), vilket också blir relevant här. Målet om ungas rätt att påverka förlorar sin 
betydelse så länge ungdomarna inte vet vad de har rätt att förvänta sig av biblioteket. 
Det som biblioteken behöver arbeta med kan alltså vara att informera ungdomarna om 
deras ”rättigheter” på biblioteken.  
 
Ytterligare en faktor som kan ses som en förutsättning för tillgängligheten till medier är 
personalens roll i det hela. Ett av målen handlar om att barn och unga ska mötas med 
respekt av kunniga och engagerade vuxna. Några av deltagarna tycker att personalen 
kan mycket och att de strävar efter att hjälpa till. Den bilden som fler deltagare ger 
uttryck för präglas däremot av att de är instängda och tråkiga samt att många av dem är 
gamla och att de därför inte är insatta i vad ungdomarna vill ha. Några ungdomar på ena 
orten upplever också att de bemöts av en misstänksamhet vilket har att göra med att det 
förekommit stökigheter med högstadieungdomar på biblioteket. Detta kan också vara en 
bidragande orsak till att personalen uppfattas som tråkig och gammal. En respondent på 
den andra orten uttrycker en liknande upplevelse och menar att personalen nog inte 
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köper in visst material på grund av oro för skadegörelse. Här behöver biblioteken 
uppenbarligen jobba med att förbättra sitt bemötande av ungdomar. Ett sätt att göra det 
kan vara att anställa en yngre bibliotekarie som är insatt i vad ungdomarna vill ha, vilket 
en av respondenterna föreslår. Det kan också vara så att bilden av att personalen har 
bristande kunskaper handlar om förutfattade meningar hos ungdomarna. För att ändra 
denna uppfattning behöver bibliotekarierna visa ungdomarna att de faktiskt är insatta 
och engagerade genom att synliggöra kunskapen som finns. Här kan det återigen bli 
aktuellt att tydliggöra målsättningen och precisera vad en kunnig personal innebär idag. 
Att bemöta ungdomarna med engagemang och respekt är ett tidlöst mål, men troligtvis 
rör sig kunskap om andra områden och trender än det gjorde för nästan tio år sedan. 
Personalen idag behöver troligtvis ha större kunskap om sociala medier än 2003 då 
målen formulerades. Detta i och med den ökade interaktiviteten på Internet bland unga 
(Carlsson, 2010, s. 11). Kanske vore det då relevant att redogöra för detta i anslutning 
till målet för att tydliggöra vad biblioteken verkligen ska erbjuda och vad ungdomarna 
kan förvänta sig. 
 
I samma mål som strävan efter en kunnig och engagerad personal formuleras sägs också 
att biblioteket ska vara en mötesplats. Utifrån ungdomarnas upplevda brist på 
träffpunkter ges denna målsättning en hög relevans. Målet samspelar dock inte med 
ungdomarnas upplevelser då de flesta menar att den funktion som saknas mest på 
biblioteket är att kunna umgås. Man ser inte biblioteket som en träffpunkt vilket 
framförallt sägs bero på att det ska vara tyst på biblioteket. Samtidigt ger några av 
deltagarna uttryck för att de vill kunna använda biblioteket som studieplats men att det 
är för hög ljudnivå för att kunna studera där. Viljan att studera på biblioteket ger målen 
om att biblioteken ska bidra till det livslånga lärandet och vara ledande för barns och 
ungas kunskapssökande relevans. Uppfattningen av att det är för högljutt tolkas dock 
som motsägande i relation till dessa målsättningar. De blandade uppfattningarna om 
tystnad kan förankras i målet om att biblioteket ska vara både en mötesplats och en 
fristad. Biblioteket som mötesplats förutsätter att samtal är tillåtet medan biblioteket 
som fristad för tankarna till ett större mått av lugn och ro, en kombination som inte 
tycks vara helt oproblematisk.  
 
Ytterligare ett förhållande att ta hänsyn till i utformandet av biblioteket som mötesplats 
är det faktum att interaktiviteten mellan ungdomar idag ser annorlunda ut än den gjort 
tidigare, vilket beror på Internet och sociala medier. Carlsson konstaterar att de 
aktiviteter som ökar på Internet bland unga människor främst gäller interaktiv 
individanvändning vilket handlar om ”social networking”, alltså sociala medier som 
MSN, Messenger och Facebook (Carlsson, 2010, s. 11). Utifrån Carlssons 
konstaterande innebär detta sannolikt att ungdomars uppfattningar om sociala 
träffpunkter ser annorlunda ut idag. I relation till biblioteket ställer detta nya krav på 
vad biblioteket som mötesplats innebär. Det som behöver göras i arbetet med denna 
målsättning är att definiera vad biblioteket som mötesplats och fristad betyder. Kanske 
kan ett steg framåt här vara att, utifrån målet om ungas rätt till påverkan, rådfråga 
ungdomarna om intresset för sociala medier och utifrån det fastslå vilken roll de ska ha 
på biblioteket. Det är också av värde att fastställa om biblioteket som fristad och 
mötesplats är två skilda funktioner eller om de ska ses som en enad roll. Därtill måste 
man undersöka hur behovet av tystnad i kombination med möjligheten att umgås kan 
samspela med varandra för att undvika missförstånd om vad biblioteket ska vara.  
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Ett sätt kan vara att införa fler tysta rum eller avdelningar vilket även förbättrar 
förutsättningarna för målen om att bidra till lärande och kunskap utifrån ungdomarnas 
uttalanden om bristen på lämpliga studieplatser. 
 
Många ungdomar uttrycker att de kan få tillgång till samma saker som biblioteket 
erbjuder via andra alternativ, exempelvis genom att istället köpa sina böcker, använda 
Internet hemma eller i mobilen och ladda ner eller hyra film. Detta tolkas här som en 
kontrast till målet om att biblioteket ska erbjuda komplement och alternativ till utbudet i 
lokalsamhället. Genom bilden som flera av ungdomarna förmedlar blir det snarare 
framträdande att biblioteket tvingas hävda sig mot alternativ som erbjuder samma typ 
av tjänster och produkter. Det sägs att biblioteket idag måste koncentrera sig på det man 
är ensam om eller bäst på att erbjuda för att kunna fortsätta att leverera saker som 
användare kan få billigare och enklare någon annanstans (Olika syn på saken, 2011, s. 
24). Denna utveckling visar att biblioteken idag konkurrerar med fler aktörer än tidigare 
vilket förstärker relevansen i målet om att biblioteket ska erbjuda alternativ och 
komplement till lokalsamhället. I och med en tuffare konkurrens kan 
biblioteksverksamheten gynnas av att man definierar vilka aktiviteter och produkter 
man faktiskt är ensam om eller bäst på att erbjuda. Dessa ser troligtvis också annorlunda 
ut idag än när målsättningen formulerades. Genom att göra en sådan kartläggning kan 
man urskilja vilka delar man behöver utveckla och sedan lyfta fram detta för 
användarna. På så sätt kan även målet om att biblioteket ska vara aktivt och uppsökande 
uppfyllas där man presenterar verksamheten och gör den till en angelägenhet för 
ungdomarna.  
 
Att göra biblioteket angeläget för unga kan också, utifrån ungdomarnas brist på läsning 
för eget bruk, innebära att betona målsättningen om att biblioteket ska stimulera till 
nyfikenhet och läslust samt vara ledande vad gäller ungas upplevelseläsning. Här 
framträder en tydlig glipa mellan målsättningen och hur det förhåller sig bland 
deltagarna. Denna glipa kanske kan minskas av att biblioteken funderar över vad 
upplevelseläsning innebär idag. Några av deltagarna betonar att de läser för avkoppling 
och en säger att hon gärna läser när hon är ute och reser. Kanske en metod då kan vara 
att främja nyfikenhet och läslust genom att betona läsningens avkopplingsfunktion. 
 
En aktivitet som biblioteket kan ses som ledande inom är kunskapen om hanterandet av 
information. Utifrån samtalen med ungdomarna blir det tydligt att deras tillvaro präglas 
av ständig tillgång till information. Här speglas ett tydligt behov av 
informationskompetens vilket hänger ihop med det Carlsson säger om att ungdomars 
medievana inte är detsamma som informationskompetens (2010, s. 11). Ungdomarna 
uttalar själva ingen brist på informationskompetens då flera säger att det är enkelt och 
smidigt att leta information på Internet. Däremot tydliggörs ett outtalat behov av mer 
kunskap då några respondenter säger att det är svårt att hitta det man vill ha i biblioteket 
eftersom det finns så mycket av allting. Här blir behovet av målet att bidra med redskap 
så att barn och unga kan orientera sig i en svåröverskådlig medievärld högst relevant.  
 
Det faktum att utvecklingen av medier och teknik sker snabbt och att målsättningen 
formulerades för snart tio år sedan vittnar om att förhållandena ser annorlunda ut idag. I 
ett försök att upprätthålla diskussionen om målsättningarna kan det därför vara aktuellt 
att definiera vilka redskap ungdomarna kan ges idag för att bli informationskompetenta.  
En följdfråga blir då att undersöka om biblioteken besitter kunskapen för att förmedla 
dessa redskap.  
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En sådan anpassning till dagens situation kan underlätta arbetet och förbättra utsikten 
för att målet faktiskt uppfylls. Det lite mer långsiktiga målet om att bidra till aktiva 
samhällsmedborgare och en stärkt personlighetsutveckling kan i anslutning till detta ses 
som en effekt av att ungdomarna är informationskompetenta. I dagens mediesamhälle är 
det relevant att kunna tillägna sig aktuell information och agera utifrån den, vilket tyder 
på en koppling mellan informationskompetens och ett aktivt medborgarskap. 
 
En företeelse i relation till På barns och ungdomars villkor är att ingen av deltagarna 
förmedlar någon större prioritering av möjligheten till kulturupplevelser och eget 
skapande. Det beskrivs av några att det brukar anordnas utställningar och föreläsningar 
på biblioteket, någon nämner även att det förekommit modevisningar i bibliotekets 
lokaler. Ingen av ungdomarna brukar dock besöka dessa evenemang på fritiden. 
Liknande tendenser antyds när det gäller kurser och eget skapande. Ingen av 
ungdomarna brukar delta i något sådant. Detta förklaras av att man inte tror eller hört 
om att biblioteket anordnar sådana aktiviteter, vilket strider mot målet om att biblioteket 
ska vara en del av ett nätverk gällande språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser och 
eget skapande. Utifrån detta saknar målet om biblioteket som kulturförmedlare grund i 
ungdomarnas förväntningar om vad biblioteket ska innehålla, vilket utgör en tänkvärd 
motvikt till uppfattningen om att kulturförmedling är en av bibliotekets fyra 
huvudfunktioner (Andersson & Skot- Hansen, 1994, s. 18).   

8.2  Slutsatser 

 
Här kommer några slutsatser att dras utifrån resultatet i relation till uppsatsens 
problemformulering, syfte och frågeställningar. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att deltagarna i grupp C och D ger uttryck för 
missnöje i större utsträckning gällande biblioteket än deltagarna i grupp A och B. 
Dessa respondenter förmedlar en mildare och kanske mer avståndstagande 
inställning till biblioteket. En förklaring till detta kan vara att ungdomarna på orten 
med det lite större folkbiblioteket där tydliga satsningar gjorts sett vad som kan 
erbjudas vilket medfört att ungdomarna har högre förväntningar, medan man på den 
andra orten inte sett några särskilda möjligheter med biblioteket vilket resulterat i 
lägre förväntningar. En gemensam nämnare är dock att ungdomarnas förväntningar 
domineras av låga värden utifrån de tre begreppen valens, förväntan och 
instrumentalitet. 
 
Valensen, som handlar om ungdomarnas upplevelse av att få sina behov 
tillgodosedda via biblioteket, präglas av att många menar att de får sina behov 
tillfredsställda på andra sätt. Situationen exemplifieras genom att många föredrar att 
ladda ner eller hyra film, många betonar att allt finns på Internet och några köper 
hellre sina böcker än att låna dem på biblioteket. I anslutning till detta säger en 
respondent att man inte orkar kolla utbudet på biblioteket, vilket speglar en låg 
förväntan på att biblioteket ska tillfredsställa några behov.  
 
Förväntan beskriver ett samband mellan insats och tillgång där förhållanden som 
förmåga eller resurser kan påverka tillgången till bibliotekets produkter. I 
ungdomarnas uttalanden blir flera förhållanden synliga som påverkar deras 
förväntningar på biblioteket. Dessa utgörs bland annat av en upplevd brist på 
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sittplatser och tysta studierum, tråkig och tyst miljö, gammal och okunnig personal 
och bibliotekets ekonomiska begränsningar. Det förekommer även motsatta 
upplevelser men ungdomarnas förmedlade förväntansvärde domineras av de 
begränsande förhållandena. 
 
Instrumentalitet handlar om sambandet mellan tillgång och belöning där produkterna 
användarna hittat ska motsvara produkterna de letade. En låg instrumentalitet dominerar 
i och med uttalanden om bristen på uppspelningsstationer för CD- skivor vilket gör att 
det, trots tillgången, inte förekommer någon belöning då man inte vet om skivorna 
innehåller det man vill ha. Liknande attityd förekommer i uttalandet om att det finns så 
mycket på biblioteket och att det därför är svårt att hitta det man söker, vilket illustrerar 
att tillgången inte resulterar i någon belöning.  
 
Dessa låga värden resulterar i att ingen direkt motivation finns till att använda sig av 
biblioteket, vilket också visar att ungdomarna i denna studie har låga förväntningar på 
folkbiblioteket. Här målas ett avstånd upp mellan ungdomarnas upplevelser av 
biblioteken och målen för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet. 
Målsättningarna i På barns och ungdomars villkor (2003) syftar till att barns och ungas 
behov ska vara vägledande för verksamheten. Detta speglas inte i ungdomarnas 
upplevelser av biblioteket vilket baseras på de låga valens-, förväntan-, och 
instrumentalitetsvärdena. Målen tolkas dock inte som irrelevanta för ungdomarnas 
förväntningar, snarare tvärtom. Målens relevans bekräftas genom bland annat den 
uttalade bristen på sociala träffpunkter vilket gör målet om biblioteket som mötesplats 
högst aktuellt. Detsamma gäller uppfattningen av att det kan vara svårt att hitta det man 
letar på biblioteket för att det finns så mycket av allting vilket bekräftar behovet av 
målet om informationskompetens. Det behöver dock fastställas vad som definierar en 
mötesplats och vad det innebär att vara informationskompetent idag. Utifrån detta blir 
behovet av att målsättningarna betonas och konkretiseras påtagligt för att göra 
biblioteket relevant att besöka. Genom att göra tillägg och definiera målens betydelse 
utifrån dagens förutsättningar kan man hålla målsättningarna uppdaterade. På så sätt kan 
man också hålla diskussionen om målens relevans och aktualitet levande. Ytterligare en 
möjlig åtgärd att minska avståndet mellan ungdomarnas förväntningar och riktlinjerna 
för ungdomsverksamheten kan vara att informera ungdomarna om deras möjligheter 
och rättigheter på biblioteket. En sådan marknadsföring ställer också högre krav på att 
biblioteken verkligen jobbar efter dessa målsättningar. 
 
Utifrån dessa slutsatser kan uppsatsen vara ett bidrag till att hålla diskussionen om 
målen för folkbibliotekens ungdomsverksamhet levande. 
 
9. SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur förväntningar på folkbiblioteket 
ser ut bland ett urval ungdomar samt diskutera hur relevant målsättningen På barns och 

ungdomars villkor (2003) är för dessa ungdomars förväntningar.  
 
För att uppfylla detta syfte har följande frågor ställts: 
 

- Hur ser förväntningarna på folkbiblioteket ut bland ett urval ungdomar idag? 
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- Hur relevant är målsättningen På barns och ungdomars villkor- Svensk 

biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och 

ungdomsverksamhet (2003) i relation till dessa ungdomars förväntningar? 

För att besvara dessa frågeställningar valde jag att göra fokusgruppintervjuer. Denna 
metod ansågs lämplig då deltagarna ges möjlighet att utbyta åsikter och argumentera 
med varandra vilket kan främja möjligheten att få ett resultat som ligger så nära de 
faktiska förhållandena som möjligt. Fyra stycken fokusgruppintervjuer genomfördes 
med sammanlagt 18 deltagare på två skilda orter i Mellansverige. Samtliga deltagare 
befann sig i åldrarna 16- 17 år. För att inkludera icke- biblioteksanvändare valdes 
skolan som plattform för genomförandet av intervjuerna istället för biblioteket.  
 
Det empiriska materialet har analyserats utifrån Lees motivationsmodell för 
folkbibliotekets användare (2007). Modellen grundar sig på förväntansteorins definition 
av motivation utifrån de tre elementen valens, förväntan och instrumentalitet 
(Vroom,1995). I Lees modell har dessa begrepp anpassats för ett bibliotekssammanhang 
vilket innebär att motivationen att utföra en handling, i detta fall använda sig av 
bibliotekets tjänster och utbud, uppstår om användarna upplever att de kan få sina behov 
tillfredsställda genom bibliotekets produkter, om de uppfattar att de har åtkomst till 
bibliotekets produkter genom att virtuellt eller fysiskt besöka biblioteket och om 
produkterna de hittat motsvarar produkterna de letade efter (Lee, 2007, s. 791). I 
användningen av denna modell har sedan vissa inslag från den ursprungliga 
förväntansteorin implementerats för att skapa ett så användbart analysverktyg som 
möjligt. 
 
Resultatet visar att ungdomarnas förväntningar på folkbiblioteket är låga. Detta baseras 
på de låga värdena av valens, förväntan och instrumentalitet. Ungdomarnas inställning 
till biblioteket präglas av att de får sina behov tillfredsställda på andra sätt än via 
biblioteket, där spelar Internet en stor roll. Ungdomarna ger också uttryck för många 
förhållanden som begränsar dem i deras biblioteksanvändning. Detta handlar om 
bibliotekets ekonomiska förutsättningar, personalens engagemang och kunskap samt 
bilden av biblioteket som en tyst plats. Ungdomarnas upplevelser av biblioteket i 
relation till På barns och ungdomars villkor (2003) visar att målen fortfarande är 
relevanta för ungdomsverksamheten, men att de behöver definieras och uppdateras 
utifrån dagens förutsättningar. På så sätt kan man hålla diskussionen om 
målsättningarnas aktualitet levande och även minska avståndet mellan målen och 
ungdomarnas upplevelser av biblioteket. 
 
Denna uppsats ämnar inte uttala sig generellt om ungdomars förväntningar på 
folkbiblioteket, utan beskriver situationen hos ett urval ungdomar. Den kan dock ge en 
exemplifierande bild av hur ungdomars relation till biblioteket ser ut idag. 
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BILAGA Intervjuguide 
 
 

Inledande frågor 

 

 Hur många av er brukar se på film? 
- Hur många av er brukar ladda ner film? 
- Hur många av er brukar låna film på biblioteket? 

 
 Hur många av er brukar lyssna på musik? 

- Hur många av er brukar ladda ner musik/ använda nätbaserade musiktjänster? 
- Hur många av er brukar låna musik på biblioteket? 
 

 Om ni jämför med när ni var små/ yngre, besöker ni biblioteket oftare eller mer 
sällan nu? 

- Vad tror ni detta beror på? 

 Vad gör ni helst på biblioteket? 
- Låna böcker, låna film, låna musik, använda datorerna, plugga, träffa 
kompisar, läsa tidningar, annat? 

 
Frågor utifrån ”På barns och ungdomars villkor” 

 
Biblioteket som mötesplats 

 

 Har ni kompisar ni brukar träffa där?  

- Vad brukar ni och era kompisar i så fall göra? 

 Händer det att ni besöker biblioteket bara för att umgås? 

 
Ungdomars möjlighet till aktivitet och skapande 

 

 Finns det särskilda aktiviteter på biblioteket ni gärna deltar i? I så fall, kan ni 
berätta lite om det? 

- Finns det någon aktivitet ni saknar på biblioteket? 

- Tror ni det skulle kunna förbättras om ni framförde era önskemål? 

 Anordnar biblioteket några evenemang för er? Vilka i så fall? 

 
Bibliotekets medieutbud 

 

 Är det någon speciell medieform ni helst använder/ lånar? (Böcker, film, spel…) 
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 Tycker ni att bibliotekets mediebestånd är anpassat till ungdomar? 

 Finns det någon medietyp ni saknar eller vill ha mer av på biblioteket?  

- Varför tror ni man inte har mer av detta? 

- Tror ni det skulle kunna förbättras om ni framförde era önskemål? 

 
Bibliotekets roll för lärande  

 

 Brukar ni gå till biblioteket för att söka information?  

 Använder ni biblioteket för skolsyften? 

 Vänder ni er till biblioteket för att få tag på annan information? Vart vänder ni er 
annars? 

 
Ungdomars möjlighet till delaktighet och påverkan 

 

 När vänder ni er till de vuxna på biblioteket?  

- Hur tycker ni att ni blir bemötta? 

- Får ni den hjälp ni behöver? 

 Känner ni att ni kan påverka biblioteket, t.ex. vad man ska köpa in eller vilka 
aktiviteter som borde finnas?  
 
- Om inte, skulle ni besöka biblioteket oftare om ni kände att ni kunde påverka 
mer? 

 
 


