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Abstract: The aim of this thesis is to study 15 and 16-year-olds’ 

perception of libraries. Despite the fact that the youth is seen 

as a prioritized group when it comes to library work, the 

focus is often drawn to the children, and there is a risk that 

teens and their needs are set aside. My focus is the public 

library and how the young people in my study use it in their 

leisure time. 

 

The theory of the thesis is a model created by Skot-Hansen, 

Hvenegaard Rasmussen and Jochumsen and it highlights 

four possible rooms or functions in a library, concerning 

inspiration, learning, meetings and creativity. I have 

interviewed six teenagers in order find out how they perceive 

the library and its functions. 

 

 My conclusions are that the teenagers consider libraries good 

and important, but that the interior as well as the activities 

can be improved. They want to interact with each other and 

take part in various creative activities. If the libraries change 

these functions according to the needs of young people they 

can transform the library into an attractive place for the 

youth. 
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1 INLEDNING 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till mitt val av uppsatsämne, problemformulering, 

syfte och frågeställningar samt definitioner och avgränsningar, där jag bland annat 

försöker förklara vad jag menar med ungdomar i den här uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Intresset för ungdomar och bibliotek har alltid funnits där men väcktes särskilt när jag 

läste artikeln Ungdomar + Bibliotek = problem? i tidskriften Framsidan. Där skriver 

Helén Andersson att ungdomar ofta anses medföra problem när de besöker biblioteken, 

till exempel att de beter sig illa och är högljudda. Andersson har intervjuat Ove 

Sernhede som är professor i socialt arbete och han menar att ungdomar, framför allt i 

grupp, kan ses som ett problem om de beter sig på ett sätt som inte lämpar sig för ett 

bibliotek, men att bibliotekarierna måste börja ställa krav på dem så att de förstår att 

biblioteket inte är rätt plats för bråk och stoj. Det handlar om en slags gränssättning, 

biblioteken är inga fritidsgårdar och bör inte heller bli det enligt Sernhede. Bibliotek ska 

tillhandahålla resurser för kunskap medan lek och liknande aktiviteter är till för 

fritidsgårdarna. Däremot måste biblioteken ändå vara medvetna om ungdomars behov 

och intressen och de krav som ställs på dem måste vara realistiska. Ungdomar behöver 

liksom vuxna bli sedda och bekräftade, men däremot tycker inte Sernhede att 

biblioteken ska flirta för mycket med ungdomskulturen och bibliotekarierna ska inte 

förvandlas till några fritidsledare (2011, s. 8f). Sernhedes åsikt är såklart bara en av 

många, men visar ändå hur komplicerad relationen mellan ungdomar och bibliotek kan 

vara. 

 

Detta är något som även Lena Lundgren beskriver, hon menar att biblioteken länge har 

haft ett osäkert förhållande till ungdomar då dessa trots allt är en stor användargrupp. 

De kommer för att ta del av bibliotekets resurser, till exempel datorerna, men anses 

bråkiga och bibliotekarierna menar att de använder datorerna på fel sätt. En 

biblioteksverksamhet för ungdomar kan inte enbart skapas av vuxna, den måste skapas 

gemensamt med ungdomarna då vuxnas föreställningar om vad unga vill ha inte 

nödvändigtvis stämmer. Ständiga program och aktiviteter är viktiga, det måste hända 

något regelbundet för att inte ungdomarna ska tröttna. När det väl satsas på ungdomar 

måste verksamheten sedan underhållas och förnyas hela tiden, de förändras och nästa 

generation ungdomar är inte nödvändigtvis densamma (2006, s. 19f). 

 

Statistiska Centralbyrån (SCB) fick i uppdrag av Kulturrådet att undersöka 

samhällsmedborgares biblioteksvanor under de senaste 25 åren och kom fram till att 

ungdomar läser mindre och besöker biblioteket alltmer sällan (Kulturrådet, 2008). Detta 

tas även upp i boken Krukmakaren i verkligheten: om konsten att marknadsföra kultur: 

exempelsamling där Lena Härnqvist skriver att ungdomar över 12 år blir allt svårare att 

nå ut till, även för bibliotek (1995, s. 53). 

 

Trots att merparten av stödet till professionella kulturutövare och nationella 

kulturinstitutioner ansvaras för av staten har stora delar av de verksamheter som riktar 

sig till barn och unga kommit att drivas på kommunal nivå. De mest prioriterade 

kulturverksamheterna är idag den obligatoriska skolan, musik- och kulturskolor samt 
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skol- och folkbibliotek. Enligt Ungdomsstyrelsen är det tänkt att ungefär 70 procent av 

folkbibliotekens verksamhet ska vara till för personer under 18 år, men av allt att döma 

riktar sig ändå merparten av denna verksamhet till barn under 14 år snarare än unga 

(2011, s. 116). Detta leder till att man tappar de ungdomar som är över 14 år, vilket 

också Yvonne Pettersson poängterar, hon genomförde en studie inför uppstarten av 

ungdomsbiblioteket PUNKTmedis vars målgrupp är unga mellan 13 och 19 år. 

Pettersson menar att denna åldersgrupp är bortglömd på bibliotek där det annars finns 

både barn- och vuxenavdelningar, men sällan en särskild plats för ungdomar (2004, s. 

7). 

 

Kerstin Rydsjö har undersökt hur relationen mellan ungdomar och bibliotek behandlas i 

studentuppsatser vid Bibliotekshögskolan i Borås och hennes tolkning är att 

folkbibliotek idag har många besökare som är ungdomar, men att en del bibliotekarier 

verkar nöja sig med att enbart konstatera att ungdomarna besöker biblioteket utan att 

sedan arbeta vidare med att utveckla ungdomsverksamheten. Ungdomar önskar mycket 

av biblioteket, men bibliotekariernas kunskaper om vad ungdomar använder biblioteket 

till och vad de vill ha är ofullständiga. Vissa bibliotekarier verkar också störa sig på 

stökiga ungdomar och ser dem inte som en av bibliotekets främsta målgrupper, något 

som Rydsjö tolkar som att målet att nå ut till alla inte gäller när barnen växt upp till 

ungdomar. När det kommer till bibliotekariernas bemötande konstaterar Rydsjö att 

ungdomarna inte blir sedda som individer utan som grupp, något som är både sårande 

och skapar distans i ungdomars relation till bibliotek och kan i förlängningen också 

påverka ungdomarnas uppfattning om bibliotek (2001, s. 11f). 

 

1.2 Problemformulering 

I bibliotekslagens 9 § står det att barn och ungdomar ska uppmärksammas särskilt och 

att de ska erbjudas böcker, informationsteknik och medier som är anpassade till deras 

behov och som främjar språkutveckling och stimulerar till läsning (SFS 1996:1596). 

Ändå finns det en risk att ungdomar glöms bort, för trots att de räknas till en prioriterad 

grupp i diverse policydokument för bibliotek har det visat sig att många ungdomar ändå 

känner att miljön inte är anpassad för dem och därför känner de sig inte heller hemma 

på biblioteket. Barnavdelningen är helt enkelt för barnslig samtidigt som de inte känner 

sig bekväma bland vuxenavdelningens hyllor (Rydsjö 1994, 124ff). 

 

Ungdomar kan förändras snabbt och till exempel blir det som kallas ungdomstid en allt 

längre period i och med att ungdomar bland annat flyttar hemifrån senare och blir 

ekonomiskt oberoende allt senare i livet (Rydsjö 2001, s. 4). Detta är en god anledning 

till varför fortsatt forskning om ungdomar och bibliotek är relevant, ständig förändring 

kräver ständigt förnyad forskning. Mycket av forskningen kring ämnet ungdomar och 

bibliotek fokuserar på vad bibliotekarier eller andra vuxna anser om ungdomar som 

biblioteksbesökare, och därför finns det också behov av studier där ungdomar får 

komma till tals om sina uppfattningar om biblioteken. Det jag kommer att undersöka i 

min uppsats är alltså just detta. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera och söka förståelse för 15-16-åringars uppfattning 

om folkbibliotek. För att skapa ökad kunskap om ungdomar och deras åsikter om 

bibliotek är jag ute efter vad ungdomarna själva berättar, snarare än vad vuxna anser om 
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ungdomar eller hur biblioteket arbetar med sin ungdomsverksamhet. Jag har arbetat 

utifrån en övergripande fråga samt tre mer detaljerade underfrågor: 

Hur uppfattar 15-16-åringarna i min undersökning folkbibliotek? 

- Hur upplever ungdomarna bibliotekets utformning, bestånd och 

verksamhet? 

- Hur upplever ungdomarna sin relation till bibliotekarierna? 

- Vad är det för typ av bibliotek och funktioner som ungdomarna 

efterfrågar? 

 

1.4 Definitioner och avgränsningar 

Philip Lalander och Thomas Johansson skriver i Ungdomsgrupper i teori och praktik att 

man ofta hör äldre människor säga att de är unga i sinnet trots sin åldrande kropp och 

orsaken är att den faktiska åldern inte behöver vara densamma som den upplevda (2012, 

s. 13). Gruppen ungdomar kan tyckas något obestämbar och medan begrepp som 

pubertet, tonår och adolescens går att begränsa till specifika åldrar och åldersintervaller 

syftar uttrycket ungdomar på något mer flytande (Ibid., s. 17). Detta är något som Johan 

Fornäs och Hillevi Ganetz också beskriver, de menar att det finns en bakgrund till det 

som dels är fysiskt och psykiskt betingad, men också socialt och kulturellt. Det innebär 

att allt fler kan räknas till gruppen ungdomar idag, då ungdomen fysiskt sett kan börja 

tidigt medan den psykiskt kan börja långt senare och vara längre, bland annat på grund 

av att ungdomar frigör sig från sina föräldrar allt senare i livet och det tar längre tid för 

dem att bli helt självständiga. Socialt sett kan det vara en mycket bred grupp som räknas 

till ungdomar, allt från tidiga tonår till 25-26 år. Dock är det den kulturella bakgrunden 

som skapar den längsta ungdomstiden, exempelvis kan olika typer av mode och musik 

uttrycka ungdomlighet och samtidigt rikta sig till både barn och personer i övre 

medelåldern (1991, s. 70ff). 

 

Sveriges Ungdomsstyrelse är en myndighet som bidrar med att ta fram forskning och 

kunskap om svenska ungdomars levnadsvillkor och livsstil. Enligt dem omfattar 

ungdomspolitik i regel personer mellan 13 och 25 år, även om det finns vissa skillnader 

mellan exempelvis de som går i grundskolan, på gymnasiet eller unga vuxna. 

Kulturverksamheter kan rikta sig till olika åldrar inom den breda gruppen ungdomar och 

därför kan det vara viktigt att påvisa eventuella skillnader åldersgrupperna emellan då 

dessa kan ha skilda förutsättningar eller behov (2011, s. 17).  

 

På grund av denna bredd har jag valt ut en enskild åldersgrupp att studera och det är 

ungdomar i åldern 15-16 år. Valet grundar sig på att jag vill veta hur individer som 

befinner sig ungefär mitt i det som kan kallas ungdomstid tycker om och använder sig 

av biblioteket. Jag vill helt enkelt utesluta de grupper av ungdomar som rent 

åldersmässigt hamnar allt för nära barn respektive vuxna. Ungdomarna jag undersöker 

bor i en medelstor svensk stad och jag är intresserad av att göra en mer allmän studie 

om ungdomar som grupp och väljer därför att inte fokusera på aspekter som till exempel 

genus eller social bakgrund. Dessutom undersöks enbart hur ungdomarna på fritiden 

använder sig av folkbibliotek och inte skolbibliotek eller integrerade folk- och 

skolbibliotek. Med bibliotek menar jag i uppsatsen alltså folkbibliotek om inget annat 

anges. 
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2 TIDIGARE FORSKNING  

 

I detta kapitel presenteras ett urval av tidigare studier och forskning inom ämnet 

ungdomar, kultur och bibliotek. Flera av studierna jag refererar till i uppsatsen kan ha 

haft sitt fokus på olika åldrar inom gruppen ungdomar, men jag har ändå valt att ta med 

de som kan relateras till min valda åldersgrupp. Kapitlet inleds med ett avsnitt om 

ungdomars förhållande till kultur eftersom mycket av kulturforskningen kan appliceras 

på bibliotek som är en viktig kulturinstitution i samhället. Dessutom vill jag skapa en 

stabil grund innan kommande avsnitt som handlar om vad ungdomar anser specifikt om 

bibliotek. I det sista avsnittet beskrivs hur tidigare forskning föreslår att bibliotek kan 

utveckla sin verksamhet gentemot ungdomar. 

 

2.1 Ungdomar och kultur 
 

Fornäs menar att kultur är ett mycket omdiskuterat begrepp, dels finns de smala 

estetiska kulturbegreppen inom de fina konstarterna och som inte rymmer varken 

populärkultur eller vardagsliv och dels finns de bredare begreppen som kan rymma i 

princip vad som helst, allt från sätt att leva, vanor och föreställningar. Dessa positioner 

är idag uppmjukade och berör bland annat aspekter av interaktion människor emellan 

med hjälp av ett så kallat symbolspråk som enligt Lalander och Johansson kan finnas i 

ungdomars språk, skämt, kläder och åsikter. En del aktiviteter och institutioner försöker 

att sätta dessa aspekter i centrum för att verksamheten ska passa de unga (Fornäs 1994, 

s. 21; Lalander & Johansson 2012, s. 53). 

 

Sernhede skriver att våra moderna ungdomskulturer är ett uttryck för ungdomars behov 

av bearbetning av sociala, psykiska, kulturella och existentiella villkor. 

Föränderligheten i dagens samhälle gör det svårt för ungdomar att enbart följa i tidigare 

generationers fotspår utan reflektion eller eftertanke. Kulturen och diverse kulturella 

aktiviteter och institutioner kan vara viktiga arenor när ungdomar processar sin egen 

identitet och kulturen ger också ungdomarna en frihet att göra egna och medvetna val 

(2009, s. 83ff). Lalander och Johansson menar att ungdomskulturen idag är turbulent 

och att trender snabbt kan bli inaktuella, detta gör att förändringar hos ungdomarna bör 

avspeglas i kulturen och det är viktigt att vuxna i ungdomars närhet har en viss 

kännedom om förändringarna (2012, s. 25). 

 

I Ungdomsstyrelsens publikation När Var Hur om ungas kultur. En analys av 

ungdomars kulturutövande på fritiden ville de tydliggöra hur unga individer upplever 

kulturen och sitt kulturutövande. Det visade sig att svenska ungdomar faktiskt ägnar sig 

åt kulturaktiviteter på fritiden i större omfattning än vad politiker och andra vuxna anar. 

Enligt Ungdomsstyrelsen säger sig många ungdomar uppleva ett bättre självförtroende 

tack vara kulturen och de får nya vänner, bättre hälsa och bättre skolresultat (2011, s. 

7ff). Europeiska kommissionens undersökning från 2007 visar att ungefär 9 procent av 

de svenska ungdomarna upplever någon form av hinder för att kunna delta i 

kulturutövande på fritiden och de vanligaste anledningarna är tidsbrist, bristande 

intresse och höga kostnader (Ibid., s. 12f). 

 

Bibliotek beskrivs av Ungdomsstyrelsen som arenor med stor betydelse för kulturen i 

kommunerna, men trots detta har det varit svårt att se vilken roll biblioteket spelar för 

ungdomar på deras fritid. Enligt Statens Kulturråd finns det en hel del brister när det 
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kommer till både utbudet av kulturaktiviteter, ungdomars deltagande samt deras 

möjlighet att påverka den kulturella verksamheten riktad till dem (Ungdomsstyrelsen 

2011, s. 196; Statens Kulturråd 2010).  

 

Ungdomars biblioteksbesök ökade under 1990-talet för att sedan snabbt minska igen 

och detta antas bero på att det då fortfarande var relativt ovanligt med 

internetuppkoppling i hemmen och många ungdomar nyttjade då bibliotekens datorer. I 

takt med att allt fler ungdomar fått tillgång till datorer och internet hemma har också 

anledningarna för att besöka biblioteket minskat. Det har också visat sig att ungdomar 

idag både läser och skriver mindre och den största minskningen har skett bland de 

ungdomar som uppgett att de läser regelbundet (Ungdomsstyrelsen 2012, s. 222f; ibid., 

s. 276). 

 

2.2 Ungdomar om bibliotek 

Elaine Meyers som var koordinator för ett samarbete mellan folkbibliotek och ett 

ungdomsprojekt i USA har i texten The coolness factor: Ten libraries listen to youth 

presenterat resultatet av en undersökning som gjordes 1998-1999 angående ungdomars 

uppfattning om sitt lokala folkbibliotek. Ungdomarna svarade bland annat att ett 

bibliotek är en plats för nördar och att personalen inte är hjälpsam och tillmötesgående. 

De ansåg att biblioteken borde tillhandahålla bättre material och vara mer välkomnande 

för ungdomar (1999, s. 42). Önskningar om ett inbjudande, bekvämt, hemtrevligt och 

mysigt bibliotek framkom också i en artikel av Boel Sjöberg i Biblioteksbladet samt i 

Pat Bauer och Kay Bishops artikel Attracting young adults to libraries. Bauer och 

Bishop genomförde sin undersökning för att ta reda på vad som gör att ungdomar 

lockas, eller inte lockas, till bibliotek. Något som ungdomarna i studien ansåg vara bra 

är caféverksamhet i anslutning till biblioteket, bra och tydlig reklam samt en attraktiv 

webbsida, något som bibliotekarierna däremot trodde var mindre viktigt. 

Bibliotekarierna i undersökningen trodde däremot att läxhjälp var viktigt medan 

ungdomarna själva ansåg det som oviktigt och de önskade istället mer material inom 

specialområden som kan intressera ungdomar. Bokprat och annan utåtriktad verksamhet 

som till exempel föreläsningar och utställningar ansågs inte heller vara viktigt, vilket 

också kom fram i en studie av Stig Elofsson (Bauer & Bishop 2002, s. 41ff; Elofsson 

2004, s. 29; Sjöberg 1998, s. 210ff). 

 

Syftet med undersökningarna som genomfördes inför uppförandet av 

ungdomsbiblioteket PUNKTmedis var att ta reda på vad ungdomar tycker om och 

önskar av ett bibliotek. PUNKTmedis är tänkt att vara en kulturell och social 

mötesplats, men också en plats för studier, avkoppling och skapande. Ungdomarna ville 

ha ett eget utrymme där ingen kan tycka att de stör och där de slipper snubbla över 

barnböcker. Ungdomarna ville också ha ett bibliotek som lever upp med en mångfald av 

aktiviteter. Liksom i undersökningen av Elofsson efterfrågar ungdomarna främst 

traditionella medier så som böcker och tidningar, men också tillgång till spel, musik och 

film. Bibliotekssystem och uppställningar är något som ungdomarna uppfattar som 

komplicerade och svåra att förstå, vilket också framkommer i Sjöbergs artikel (Elofsson 

2004, s. 29; Pettersson 2004, s. 3ff; Sjöberg 1998, s. 210ff). 

 

Lisa Ekman och Birgitta Ekstrand har studerat ungdomars åsikter och tankar om 

bibliotek, vilket resulterade i magisteruppsatsen Ungdomar om bibliotek. Den vanligaste 

aktiviteten som ungdomarna berättade att de ägnar sig åt på biblioteket är att använda 
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datorerna, följt av att låna böcker, läsa tidningar, plugga eller träffa kompisar. Några 

svarade dock att de sover eller bara sitter i sofforna. Ungefär hälften av ungdomarna 

uppgav att de tycker att de blir trevligt bemötta, medan några svarade att personalen är 

otrevlig mot ungdomar, aldrig hälsar eller är sura. Det som är viktigast på bibliotek var 

enligt ungdomarna böcker och datorer och många av informanterna i studien ville att 

biblioteket ska ha ännu fler datorer, modernare inredning och att det ska vara mysigare 

med soffor, färger och sittplatser för både studier och umgänge (Ekman & Ekstrand 

2005, s. 34ff). Enbart 12 procent av ungdomarna i Ekman och Ekstrands studie svarade 

att de tycker att biblioteket ordnar någon form av aktivitet för deras åldersgrupp (Ibid., 

s. 39f). 

 

Syftet med Johanna Hagelins och Nina Olaussons magisteruppsats Vad gör de på 

biblioteket? – en undersökning om ungdomars biblioteksvanor var att ta reda på vad 

ungdomar i åldrarna 15-24 år faktiskt gör på biblioteket och om bibliotekets utbud 

stämmer överens med ungdomarnas förväntningar (2007, s. 1). Merparten av deras 

informanter går till biblioteket varje månad och det som de främst ägnar sig åt är att låna 

böcker eller göra läxor och majoriteten lånar böcker för eget bruk även om flera även 

lånar för skolan. Det var få av ungdomarna som uppgav att de använder biblioteket som 

en plats för att träffa kompisar och ännu färre tar del av utåtriktad verksamhet som 

exempelvis författarbesök eller utställningar (Ibid., s. 32f).  

 

På frågan vad ungdomarna tycker borde finnas på biblioteket blev det vanligaste svaret 

skön- och facklitteratur, men även datorer, studieplatser, fåtöljer, soffor och café. 

Datorerna används främst för att surfa på internet, till exempel brukar ungdomarna söka 

information för ett skolarbete eller söka efter böcker (Hagelin & Olausson 2007, s. 

34ff). Medierna som lånas ut domineras av böcker, följt av film, cd-skivor och tidningar 

(Ibid., s. 40). Några av ungdomarna i studien föreslog att det borde finnas ett rum där 

ungdomar kan vara och till exempel lyssna på musik utan att störa andra som 

exempelvis pluggar (Ibid., s. 47). 

 

2.3 Vad kan biblioteket göra? 

Böcker och läsning är trots allt en viktig del av ett biblioteks verksamhet och Catherine 

Sheldrick Ross, Lynne McKechnie och Paulette M. Rothbauer skriver att läsning ofta 

ställs mot något annat, till exempel läsning kontra teve-tittande, datorspelande eller 

sportande. På det viset blir läsning något som är isolerat från ungdomars fritid och också 

isolerat från andra informationssökningsaktiviteter. Lite eller ingen uppmärksamhet 

ägnas åt relationen mellan läsning och andra fritidsintressen trots att en del studier visat 

att det ena inte utesluter det andra och att ungdomar kan kombinera sin läsning med 

fritiden på olika sätt. Många unga läser böcker som är relaterade till någon form av 

fritidsaktivitet, till exempel läser den som är intresserad av krigsrollspel ofta böcker om 

krig (2006, s. 106). 

 

Resultatet av Meyers undersökning visar att biblioteken kan jobba mer aktivt för att 

locka de unga, till exempel bör tekniken vara funktionell då många ungdomar kommer 

till biblioteket för att använda datorer och annan teknik och att relationen mellan 

ungdomar och bibliotekarier måste förbättras. Bibliotekets fysiska rum måste vara 

inbjudande med sköna möbler och platser för både enskilt arbete och sociala aktiviteter 

och beståndet måste bestå av nya och populära böcker men också film och musik (1999, 

s. 43ff). Både Meyers och Pettersson konstaterar att ungdomarna inte riktigt vet vad 
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biblioteket erbjuder och därför är det centralt att biblioteken marknadsför sig på ett 

sådant sätt som lämpar sig för och attraherar ungdomar, samt att det är tillräckligt 

anpassat efter dem som målgrupp så att de inte hamnar mellan barn och vuxna (Meyers 

1999, s. 45; Pettersson 2004, s. 4). 

 

För att ungdomsbiblioteket PUNKTmedis ska fortsätta utvecklas och för att 

anpassningen efter målgruppen ska kunna fortgå försöker de vara öppna för 

ungdomarnas önskningar och förslag gällande förändringar. God kontakt med 

målgruppen är något som poängteras i flera studier, till exempel menar Bauer och 

Bishop att biblioteken bör se till att personalen är engagerad och tycker om att arbeta 

med ungdomar (Bauer & Bishop 2002, s. 43; Pettersson 2004, s. 7f). Evenemang på 

PUNKTmedis är ofta kulturella och fritidsrelaterade även om det finns plats för studier 

och läxhjälp, men de vill främst berika ungdomars fritid snarare än förbättra deras 

studieprestationer. Liksom ungdomarna i Sjöbergs studie uppfattade Petterssons 

informanter SAB-systemet som komplicerat och därför utvecklades på PUNKTmedis 

ett alternativt system med olika kategorier. Bibliotekssystemet är bara en av sakerna 

som ungdomarna själva fick vara med och påverka, de var även inblandade i inköp, 

färgval och möblering (Pettersson 2004, s. 4ff; Sjöberg 1998, s. 210ff). 

 

Ross et al. menar att det är viktigt att bibliotekarier håller sig informerade om 

ungdomars fritidsintressen och istället för att förlita sig på forskning som kanske är 

utdaterad bör de prata med och observera ungdomarna för att ta reda på vad de gillar. 

Det är viktigt att ungdomarna ges en möjlighet att dela sina fritidsintressen med andra 

genom till exempel utrymmen i biblioteket som är till för ungdomarna (2006, s. 122). 

Bibliotek bör förmedla kultur som är aktuell för ungdomar idag och viktigt är även att 

presentera sådant som är skapat av andra ungdomar och inom en mångfald av olika 

ämnen för att alla ska kunna hitta något som passar. Biblioteket bör även tillhandahålla 

material och medier som främjar skapande och kreativitet inom till exempel poesi, 

musik, foto, författande och webbdesign. Att anordna temakvällar och författarbesök 

eller besök av experter inom olika områden kan inspirera ungdomarna att skapa själva 

(Ibid., s. 126). Biblioteket behöver inte heller vara begränsat av det fysiska rummet, 

varför inte flytta diskussionerna till exempelvis ett forum online (Ibid., s. 130). 

 

Astrid Skjaerseth har författat en projektrapport för ett samarbete mellan ett 

folkbibliotek och en skola i Norge under åren 1987-1990, där de ville skapa ett separat 

utrymme för ungdomar på biblioteket (1991, s. 16f). Rapporten är relativt gammal men 

jag har ändå valt att ta med den då Skjaerseth beskriver en intressant iakttagelse rörande 

ungdomsrum. Det första ungdomsrummet skapades i anslutning till barnavdelningen på 

biblioteket och det inreddes ungdomligt med färger, sittgrupper och musik. Dock valde 

15-16-åringarna i regel att sitta någonstans i det övriga biblioteket och Skjaerseth menar 

att detta signalerade att de äldre ungdomarna kände sig mer hemma på 

vuxenavdelningen. En orsak till det kan vara att ungdomsrummet låg vid 

barnavdelningen och ungdomar över en viss ålder vill visa för både sig själva och andra 

att de är på väg att bli vuxna och vill därför ta avstånd från barndomen. Detta fick 

bibliotekspersonalen och ansvariga för projektet att reflektera över rummets placering 

och de valde sedan att placera rummet i anslutning till vuxenavdelningen istället och 

denna gång blev rummet populärt också hos de äldre ungdomarna (Ibid., s. 19f). 
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3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  

I detta kapitel presenteras valet av teori samt hur den rent konkret kommer att tillämpas 

i uppsatsen. Teorin är en modell över bibliotekets fyra rum och översättningen av de 

engelska benämningarna Inspiration space, Learning space, Meeting space och 

Performative space är min egen. 

3.1 Bibliotekets fyra rum 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är en modell av Dorte Skot-Hansen, Casper 

Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen. Det är en förnyad version av Skot-

Hansen och Anderssons modell som haft stor betydelse under 1990-talet och ända fram 

till idag. Enligt författarna är den nya modellen anpassad för ett kunskapsbaserat och 

globaliserat samhälle där medborgarna förväntas kunna orientera sig och utvecklas både 

lokalt och globalt. Biblioteken behöver sträva mot fyra huvudsakliga mål som de kan 

hjälpa användarna att uppnå; medvetenhet, erfarenhet, engagemang och empowerment 

(ungefär möjlighet att bygga upp sin egen självkänsla och självkontroll). Med hjälp av 

modellens fyra rum kan ett bibliotek uppnå målen samt stärka medborgarnas självkänsla 

och identitetsskapande (2012, s. 588ff). 

Ett bibliotek kan utgå ifrån modellen i arbetet med att uppnå ovanstående målsättningar, 

och det är inte nödvändigtvis några faktiska rum utan snarare möjligheter som kan 

utvecklas i bibliotekets fysiska och virtuella utrymmen och förhoppningsvis skapa en 

samverkan dem emellan. Det ena rummet utesluter inte heller något annat och 

biblioteket kan fungera som alla på en och samma gång. Om biblioteken lyckas med att 

utveckla sina möjligheter som lärande-, inspirations-, skapande- och mötesrum så kan 

användarna också få chansen att upptäcka, uppleva, skapa och delta (Skot-Hansen et al. 

2012, s. 590).  

  

Fig 1. Bibliotekets fyra rum (Skot-Hansen et al. s. 589). 
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Inspirationsrummet är tänkt som en plats där användarna kan få meningsfulla 

upplevelser inom alla former av medier, kulturella mönster och genrer. I 

inspirationsrummet ska användarna känna att de kan röra sig utanför det som är 

familjärt och välkänt och rummet måste därför förmedla en mångfald av estetiska 

upplevelser. Bibliotek har länge setts som en plats för inspiration, oavsett om det varit 

kopplat till utbildning, fritidsintressen eller användarnas behov av underhållning. De 

senaste åren har biblioteken dock varit i behov av omprövning då befolkningen, tack 

vare ny teknik och moderna medier, blivit alltmer erfaren i in strävan efter upplevelser 

och erfarenheter. Denna strävan är en viktig del av en människas liv, både när det 

kommer till utveckling av den egna identiteten och kulturkonsumtion. Biblioteket måste 

utvecklas om man vill öka antalet besökare och detta kan ske genom exempelvis fokus 

på nya former av spridning, större programverksamhet och en flexibel utformning av 

biblioteksrummet. Inspirationsrummet innebär att biblioteket kan fungera som en arena 

för olika sorters kulturaktiviteter (Skot-Hansen et al. 2012, s. 590f). 

Läranderummet innebär ett utrymme där barn och unga såväl som vuxna kan upptäcka 

och utforska världen och därmed öka sin kompetens och sina möjligheter genom fri och 

obegränsad tillgång till information och kunskap. Lärande kan ske genom lekar, 

konstnärlig verksamhet, kurser och en mängd andra aktiviteter, och kan ses som en 

dialogprocess mellan användare och bibliotekarier. Användare idag skapar nya 

utmaningar för biblioteket eftersom de har ett större behov av en upplevelsebaserad 

inlärning som kan ske genom till exempel lekfulla, interaktiva och sociala 

lärandemönster. Förutom tillgång till information och kunskap i såväl analoga som 

digitala medier kan lärandeaspekten stärkas genom exempelvis läxcaféer och 

studieplatser. Man vill att samhällsmedborgarna ska kunna vända information till 

kunskap och kunskap till kreativitet och innovation, biblioteket kan bli en viktig aktör i 

detta arbete. Man vill bevara de gamla traditionerna i biblioteksrörelsen och 

utbildningssektorn, men ändå presentera det på ett nytt sätt och ge alla 

biblioteksbesökare en möjlighet att upptäcka och lära sig nya saker (Skot-Hansen et al. 

2012, s. 591f). 

Mötesrummet innebär en öppen och offentlig miljö som befinner sig mellan arbetet och 

hemmet där man kan träffa andra människor, både de som är lika en själv men också de 

som är olika. I ett samhälle behövs det plattformar där man stöter på en mångfald av 

människor med olika intressen och värderingar och en plats där vi människor kan möta 

åsikter som utmanar oss att reflektera och diskutera. Mötesrummet kan erbjuda 

oavsiktliga eller organiserade möten, möten i små eller stora utrymmen samt fysiska 

möten liksom möten på nätet via exempelvis chattprogram eller sociala medier. 

Biblioteket som mötesrum blir då en plats där människor kan mötas över gränser som 

generationer, kulturer och etnicitet (Skot-Hansen et al. 2012, s. 592f). 

Skapanderummet stärker engagemang och innovation och är en plats där användarna 

kan bli inspirerade att skapa nya konstnärliga uttryck, uppleva nya möten med konst och 

kultur samt få chansen att skapa och uttrycka sin kreativa sida. På biblioteket som 

skapanderum får man tillgång till de verktyg som behövs för en skapande verksamhet 

och detta kan ske genom till exempel interaktiva spel, skrivande, ljud och video. Med 

hjälp av workshops med konstnärer och andra kreatörer kan kreativa aktiviteter stödjas, 

uppmuntras och utvecklas. Skapanderummet kan fungera som en plattform för 

förmedling, publicering och distribution av användarnas egna arbeten. Biblioteket bör 

utöka från att enbart vara förmedlare av medier och information till att bli en plats där 

man kan del av och/eller skapa konst och underhållning. När det kommer till yngre 
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generationer är det extra viktigt att biblioteket utvecklas i rätt riktning och möjliggör 

olika former av skapande (Skot-Hansen et al. 2012, s. 593f).  

3.2 Användning av modellen  

Det är enbart rummen i modellen av Skot-Hansen et al. som kommer att användas som 

analysverktyg och inte de ovan nämnda målen, detta för att undvika en allt för otymplig 

och omfattande analys. De fyra rummen eller funktionerna hos biblioteket kommer att 

bidra till att belysa ungdomarnas intervjusvar för att se hur de uppfattar biblioteket och 

om biblioteket tillgodoser deras behov av inspiration, lärande, möten och skapande; 

 Inspirationsrummet innebär hur ungdomarna använder biblioteket som 

en tillgång till olika sorters medier, genrer och utåtriktad verksamhet som 

till exempel utställningar eller föreläsningar. 

 Läranderummet innebär hur ungdomar använder biblioteket som en källa 

till information och kunskap, både privat och i skolkontext. 

 Mötesrummet innebär hur ungdomarna använder biblioteket för 

gemenskap och umgänge tillsammans med andra. 

 Skapanderummet innebär hur ungdomarna deltar i aktiviteter som 

främjar skapande och kreativitet och om de anser att biblioteket ordnar 

tillräckligt med aktiviteter för dem. 

Ungdomarnas svar kommer att relateras till bibliotekets rum för att se vad som är bra, 

vad som saknas och vad som kan utvecklas. Modellen kan då fungera som ett 

instrument för att utveckla och utforma bibliotekets program, utrymmen, tjänster och 

kommunikation för att bättre passa ungdomar. 



11 
 

4 METOD  

I detta kapitel presenteras metodval, urval, etiska aspekter samt hur arbetet med 

intervjuguide och intervjuer förflutit. 

4.1 Val av metod 

Valet av metod är tydligt kopplat till uppsatsens syfte, vilket är att söka förståelse för 

ungdomars uppfattning om bibliotek, och enligt Pål Repstad och Alan Bryman lämpar 

sig en kvalitativ metod bäst när man vill skapa en nyanserad bild av ett fenomen. Med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer kan jag få fram en större mängd information om 

färre informanter. Jag är enbart ute efter ett fåtal ungdomars uppfattningar och önskar 

skapa ett helhetsperspektiv kring dem, vilket gör att valet av metod stämmer väl överens 

med vad jag hoppas åstadkomma med uppsatsen; att skapa förståelse för dessa 

ungdomar och deras personliga biblioteksvanor. Jag har inget behov av att kvantifiera 

eller generalisera och då finns inte heller behovet av en kvantitativ metod som resulterar 

i en mindre mängd information om många informanter (Repstad 2007, s. 22; Bryman 

2011, s. 347f). 

Både Repstad och Barbara M. Wildemuth liknar en semistrukturerad intervju vid en 

slags planerad och tematiserad konversation där viss improvisation kan vara nödvändig 

eftersom en del frågor kan behöva förtydligas eller förändras under intervjuns gång och 

den som intervjuar har då utrymme att följa upp det som är intressant (Repstad 2007, s. 

85f; Wildemuth 2009, s. 23ff). Detta var något jag tog fasta på inför min studie och jag 

ville att mina informanter skulle kunna berätta relativt fritt om sina upplevelser av 

bibliotek för att få ut mesta möjliga av intervjuerna och inte bara rena ja- eller nej-svar. 

Kvalitativa intervjuer har bland annat kritiseras för att möjligen vara för idealistiska och 

individualiserade då sociala och materiella strukturer bortprioriteras till förmån för 

enskilda personers åsikter (Repstad 2007, s. 83). Detta är något jag valt att bortse ifrån 

då jag anser att de enskilda ungdomarnas åsikter och tankar är det jag är ute efter och att 

undersöka sociala och materiella strukturer inte känns relevant. Jag var inför studien 

också medveten om att alla ungdomar kanske inte känner sig bekväma med att sitta och 

prata enskilt med mig på det viset och att det tar betydligt längre tid än en 

enkätundersökning, vilket gör att informanterna lättare kan bli uttråkade. Även här 

vägde fördelarna med att få detaljerade och nyansrika svar över, samt möjligheten att 

kunna förklara eventuella oklarheter. För att förhindra att ungdomarna tröttnade valde 

jag att hålla nere antalet frågor i intervjuguiden för att inte intervjuerna skulle ta allt för 

lång tid. 

Jag är medveten om att jag inte heller kan komma fram till några absoluta sanningar 

rörande alla ungdomar utan utgår istället från det Bryman skriver om att det finns mer 

än en möjlig beskrivning av verkligheten beroende på vem man intervjuar. Jag hoppas 

kunna skapa en trovärdighet om just dessa ungdomars bild av biblioteket och fokusera 

på det unika hos dem, då den kvalitativa forskningen handlar om djup snarare än om 

bredd (2011, s. 354f). 

4.2 Urval 

Ungdomarna kontaktade jag genom att besöka tre olika fritidsgårdar/ungdomsgårdar där 

jag förklarade vem jag var och varför jag vill göra den här undersökningen, sedan fick 
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de som var frivilliga bli intervjuade. Då var det viktigt att tänka på att det fanns en risk 

att de som är absolut ointresserade av biblioteket inte skulle vilja ställa upp. Jag hade 

inga särskilda urvalskriterier gällande pojkar och flickor eller specifika intressen. På en 

av fritidsgårdarna var intresset hos ungdomarna större och det var inte särskilt svårt att 

hitta frivilliga medan det på de andra två var något svårare, om än inte omöjligt. 

4.3 Etiska hänsynstaganden 

Jag tog hänsyn till några etiska aspekter man enligt bland annat Repstad och Wildemuth 

bör tänka på när man planerar en intervju, till exempel lät jag ungdomarna få reda på 

syftet och de moment som ingår i undersökningen samt att deras medverkan är helt 

frivillig. Jag försäkrade dem också om att uppgifter om dem behandlas strikt 

konfidentiellt samt att de anonymiseras i uppsatsen. Dessutom försäkrade jag mig om 

att ungdomarna godkände inspelning, vilket alla informanter gjorde utom en och vid det 

tillfället förde jag enbart anteckningar (Repstad 2007, s. 90; Wildemuth 2009, s. 236f). 

Ungdomarna i studien är alla över 15 år, vilket gör att jag inte behövde målsmans 

godkännande då ämnet jag undersöker inte är känsligt. Däremot hade jag ändå i åtanke 

att de fortfarande är omyndiga. När jag besökte fritidsgårdarna kontaktade jag först 

personen som var ansvarig just den dagen för att försäkra mig om att det var okej att jag 

gick in och pratade med ungdomarna. 

4.4 Utformning av intervjuguide och intervjuernas genomförande 

För att ta fram min intervjuguide utgick jag ifrån mina forskningsfrågor, litteraturstudier 

samt undersökningar av intervjufrågor vid liknande studier för att få fram en så lyckad 

guide som möjligt. Innan jag genomförde den första intervjun testade jag min 

intervjuguide med hjälp av en pilotintervju, dock gick den väldigt bra och jag kände inte 

att jag behövde lägga till eller ta bort någon fråga i efterhand, men att jag möjligtvis 

skulle behöva ändra ordning på några av frågorna. Något som senare löste sig naturligt 

under intervjuernas gång, då ungdomarna ibland berättade självmant om något jag tänkt 

fråga om senare. 

Intervjuguiden var dock nödvändig då flera av ungdomarna hade svårt att berätta fritt 

under en längre period och jag fick då och då uppmuntra dem och formulera frågorna 

lite annorlunda för att locka fram ett svar. På det viset uppkom det också en del nya 

frågor spontant under intervjuerna. Jag försökte dessutom ställa frågor lämpade för 

ungdomarna och inte använda terminologi som skulle kunna förvirra dem eller försätta 

dem i en obekväm situation där de inte förstår vad jag menar. 

Intervjutiden varierade från 30-45 minuter beroende på hur villiga de var att dela med 

sig av personliga åsikter och känslor. Jag märkte dock att informanten under den första 

och längsta intervjun tappade intresset lite på slutet och därför försökte jag hålla de 

övriga intervjuerna nere på 30-40 minuter. Det fanns även tid före och efter intervjuerna 

för frågor eller samtal, vilket inte någon av informanterna utnyttjade. 
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5 RESULTATREDOVISNING 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av samtliga sex intervjuer med ungdomar, enbart de 

delar av intervjuerna som är relevanta för studien har transkriberats och därför har 

mummel, fniss och annat ohörbart utelämnats. Det är ungdomarnas uttalanden som 

redovisas, jag har inte observerat dem och kan därför inte återge exakt vad de gör på 

biblioteket. Ungdomarna har getts fingerade namn och vilket/vilka bibliotek de besöker 

skrivs inte heller ut. I väldigt personliga uppgifter har det också gjorts mindre ändringar. 

5.1 Kortfattad beskrivning av informanterna 

Amanda är 16 år och brukar på sin fritid umgås med pojkvän och kompisar, se på film, 

fika, gå på stan och lyssna på musik. Hon besöker biblioteket flera dagar i veckan. 

Bella är 16 år och tycker om att umgås med pojkvän och kompisar, se på film, träna, 

fika, blogga och spela dator. Hon besöker biblioteket någon gång i månaden. 

Christoffer är 15 år och på sin fritid brukar han spela fotboll, umgås med kompisar, 

spela dator- och teve-spel samt läsa böcker, helst fantasy. Christoffer går till biblioteket 

ett par gånger i månaden. 

Diana är 15 år och tycker om att blogga, shoppa, umgås med vänner och att måla. Hon 

går nästan aldrig till biblioteket och har nog bara varit där ungefär tre gånger det senaste 

året. 

Emil är 16 år och på fritiden brukar han umgås med kompisar och sin tjej, lyssna på 

musik och spela på sitt PS3 (Playstation 3). Han besöker biblioteket ungefär en gång i 

månaden. 

Felicia är 15 år och brukar på sin fritid blogga, ta hand om sina djur (häst och hundar) 

och umgås med kompisar, de brukar till exempel fika eller titta på film tillsammans. 

Hon brukar besöka biblioteket ofta, minst två gånger i veckan. 

5.2 Vad gör ungdomarna på biblioteket 

Amanda och Felicia spenderar mycket tid på biblioteket, främst för att de brukar vänta 

på bussen där. Amanda brukar surfa medan hon väntar, oftast på sin egen bärbara dator 

men ibland också på en av bibliotekets snabbdatorer. Detta är det bästa sättet att 

fördriva tiden menar hon och böcker lånar hon på skolans bibliotek. Felicia däremot 

brukar passa på att låna de böcker hon behöver, mest för skolarbete och någon enstaka 

gång för fritidsläsning. Även hon brukar ha med sig en egen dator, som hon fått av 

skolan, men hon använder den sällan på biblioteket. Felicia berättar att hon önskar att 

hon orkat sitta och plugga på biblioteket för det verkar bra, men efter skolan vill hon 

bara åka hem. Båda tjejerna brukar ha sällskap av klasskompisar eller andra vänner när 

de väntar och då brukar de fika eller sitta och snacka någonstans i biblioteket, det blir 

roligare att vänta då tycker de. 

Christoffer, Emil och Bella använder enbart biblioteket för att låna böcker. Emil och 

Bella lånar nästan alltid bara för skolarbete medan Christoffer lånar mest för läsning på 

fritiden. Han brukar alltid gå till ungdomshyllan för att se om det finns något roligt att 

läsa och ibland söker han på datorn (katalogen) om han vill se om till exempel en bok i 

en serie finns inne. Christoffer brukar välja böcker utifrån filmer och teve-serier han 
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sett, till exempel tittar han på serien Game of Thrones och nu vill han läsa böckerna som 

serien är baserad på, det är kul att se skillnader säger han. Varken Christoffer, Emil eller 

Bella brukar surfa på biblioteket särskilt ofta eftersom de tycker att man lika gärna kan 

göra det hemma, men Christoffer menar att det är bra att man kan göra det om man vill 

och att man kan låna skrivare, alla har kanske inte det hemma. Bella tycker att det finns 

mycket annat roligt hon vill göra istället för att spendera tid på biblioteket. 

Emil, Bella och Amanda berättar att de hellre köper böcker de vill läsa på sin fritid än 

att låna dem på biblioteket. Amanda säger att det beror på att det känns nytt och fint 

medan Emil och Bella menar att de blir stressade av att tänka på lånetiden, även om den 

är ganska lång. Alla tre tycker också att det är roligare att äga de böcker som de tycker 

är riktigt bra. Felicia berättar att hon några gånger lånat facklitteratur om hundar och 

agility för att få lite tips på nya övningar hon kan göra med sina egna hundar. Emil har 

en gång lånat böcker om spel och datorer eftersom han ville läsa på lite inför gymnasiet, 

han ska gå spelutveckling. Annars är facklitteratur för privat bruk ingenting som någon 

av de sex informanterna brukar låna, det är i så fall för skolarbete, men helst använder 

de internet och googlar det de vill veta. 

Diana går väldigt sällan till biblioteket och hon tror att det beror på att hon inte har 

någon direkt nytta av biblioteket, böcker kan hon låna på skolbiblioteket och surfa kan 

hon göra hemma. Diana tycker att ”det är ju onödigt att bara gå till bibblan för att surfa 

liksom” och biblioteket är helt enkelt ingen kul plats att hänga på, de gånger hon varit 

där har det varit mycket gamla och barnfamiljer. Eftersom Diana nästan aldrig går till 

biblioteket och aldrig lånar något där brukar hon inte heller leta, men hon vet hur man 

söker i katalogen för i årskurs åtta var hon där med skolan och blev visad, det är bra att 

kunna tycker hon. 

Samtliga informanter tycker att det är bra att folkbiblioteket kan fungera som ett 

alternativ till skolbibliotek, då det ibland är många elever som vill låna samma bok och 

att skolbiblioteket inte har samma utbud. Ett par informanter nämner att de ibland har 

använt sig av bibliotekets mindre rum för att arbeta i grupp med ett skolarbete och 

tycker att det kan vara smidigt att studera på biblioteket även om de sällan gör det. Det 

är bra att det finns böcker man kan behöva nära till hands och det är en lugn miljö. 

Dessutom tycker de att det är bra att det finns ett café i anslutning till biblioteket, även 

om Diana tycker att det är lite väl dyrt där. Ingen av ungdomarna lånar musik, film, spel 

eller liknande, främst för att de lätt kan få tag på musik och film via internet och Emil 

tycker inte att det är så kul att låna spel. Han tycker att lånetiden är lite för kort för vissa 

spel som man kan spela om flera gånger för att få olika slut och då känner han sig lite 

stressad om han vet att han måste lämna tillbaka spelet snart. 

5.3 Vad tycker ungdomarna om biblioteket? 

Informanterna beskriver både biblioteket och caféet som ljust, stort och fint, men att det 

kanske är lite väl stelt och färglöst. Amanda säger att det finns några fåtöljer i grönt och 

blått och några små rum med lite färg i källaren, men inte så mycket mer. Bella tycker 

dock att detta inte gör så mycket eftersom allt är öppet och det är lätt att hitta så man 

kan göra det man behöver. Diana säger att ”det nästan bara är färg på barnavdelningen, 

men där vill man inte hänga ändå”. Fåtöljerna som finns vill varken hon eller 

Christoffer sitta i eftersom det känns som att andra på biblioteket blir irriterade om de 

sitter där med sina kompisar och pratar. 



15 
 

Christoffer tycker att biblioteket har många och bra böcker på ungdomshyllan och han 

hittar nästan alltid något han vill läsa. Däremot har han bara tittat i den ungdomshylla 

som står vid vuxenböckerna och han vet inte riktigt vad som finns i ungdomshyllan på 

barnavdelningen. Christoffer vill inte riktigt gå dit och titta heller för han tror att den 

kanske främst är till för yngre ungdomar och dessutom är det mycket barn där så det 

låter mycket. Även Bella och Felicia tror att det finns lite barnsligare ungdomsböcker på 

hyllan i anslutning till barnavdelningen och Felicia säger att ”dit vill man inte gå för det 

är massa barn som leker och man känner sig lite dum när man står där”. Christoffer 

förstår inte riktigt varför det finns två olika ungdomsavdelningar och tror att det hade 

varit lättare att bara ha en gemensam för yngre och äldre ungdomar. 

Emil vet inte riktigt vad han tycker om biblioteket men svarar till slut att det är okej och 

fungerar som ett bibliotek ska göra. Felicia berättar att det finns ett par sittplatser där 

man kan sitta flera, men de är få och obekväma. Dessutom finns det en risk att man stör 

någon eftersom hon och hennes kompisar gillar att prata, skämta och skratta, det kanske 

blir jobbigt för andra som vill sitta och läsa eller plugga i lugn och ro tror hon. 

På frågan om vad ungdomarna tycker att biblioteket gör för dem och andra i deras ålder 

är det främst Amanda och Christoffer som kan nämna några aktiviteter, till exempel 

skriva och spela teve-spel. De har både sett information om det på biblioteket men 

också hört om det på fritidsgården. Däremot har de inte varit med på någon aktivitet 

eftersom det inte har varit något som de varit tillräckligt intresserade av. Både Amanda 

och Christoffer tycker att det är väldigt bra att biblioteket ordnar aktiviteter för dem. De 

övriga informanterna vet inte om något speciellt som biblioteket ordnar och Bella tror 

att det beror på att hon inte besöker biblioteket speciellt ofta och därför inte ser någon 

reklam om det. Hon säger att ”biblioteket ordnar säkert något för oss för det brukar ju 

bibliotek göra men då måste man nog kolla upp det ordentligt själv i så fall”. 

Utställningar, föreläsningar och liknande är inte heller något som ungdomarna tar del av 

eller ens vet något om. 

Ungdomarna uppger att de kan söka i katalogen och att det är bra att de får lära sig det 

så att de slipper springa och fråga hela tiden. De har fått komma dit tillsammans med 

sina skolklasser och bli visade runt och lärt sig saker om biblioteket. Några nämner att 

även om de själva inte nyttjar biblioteket i särskilt hög grad är det kanske en bra plats 

för människor som inte känner så många och som inte har något att göra, då kan de gå 

dit och träffa andra och det kostar ingenting. 

5.4 Vad tycker ungdomarna om bibliotekarierna? 

Ungdomarna har inte några speciellt starka åsikter om sin relation till bibliotekarierna, 

de flesta säger att de hjälper till på ett bra sätt men inte är särskilt pratsamma, detta är 

dock ingenting som spelar någon större roll. Amanda är den som oftast pratar med 

bibliotekarierna eftersom hon behöver be om inloggningsuppgifter till nätverket när hon 

ska surfa. Personalen säger inte så mycket då berättar hon, de ber om lånekortet och 

man får ett papper tillbaka. Skolbibliotekarien däremot är mycket pratigare nämner hon. 

Bella beskriver bibliotekarierna som andra som arbetar i affär eller på café, de pratar 

inte så mycket men är trevliga och hjälper till om man behöver. 

Christoffer och Diana berättar att några av dem kan se lite sura ut medan andra hälsar 

och verkar glada, Christoffer tycker att de är duktiga på sitt jobb och vet vad han menar 

när han frågat om något. Däremot berättar Emil att en bibliotekarie hjälpte en äldre man 
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före honom en gång, trots att han väntat längre och det tyckte han var trist och lite 

slarvigt av bibliotekarien. Felicia tycker inte direkt att bibliotekarierna inbjuder till 

samtal eftersom de står bakom en disk och har många människor att hjälpa. 

Bibliotekarien som visade henne och hennes klass runt på biblioteket var snäll men 

verkade också lite stressad, men det gör ingenting för Felicia tycker ändå att de gör ett 

bra jobb på ett snällt sätt och hon förstår att det är stressigt eftersom det brukar vara så 

mycket folk på biblioteket. 

5.5 Hur skulle biblioteket vara om ungdomarna fick bestämma?  

Något som alla informanterna nämner är att biblioteket borde vara mer färgglatt, inte 

bara på barnavdelningen och i små enskilda studierum, det borde också vara mysigare 

och med fler sköna sittplatser, men helst ska det också vara stort och ljust som det är nu. 

Christoffer, Emil och Felicia efterfrågar någon form av avskild ungdomsavdelning eller 

ungdomsrum. Enligt Christoffer skulle det vara ett rum med böcker, datorer, teve-spel, 

sköna möbler, sittsäckar och filmaffischer på väggarna. Han säger att ”vi ska inte kunna 

störa någon och andra ska inte kunna störa oss”. Emil tycker också att det ska finnas 

teve-spel och Felicia vill ha färger och musik, till exempel en dator med Spotify och 

högtalare, roliga tidningar och billigt fika. De flesta av informanterna tycker att det är 

viktigt att man ska kunna umgås med sina kompisar på biblioteket utan att riskera att 

störa andra. Emil säger att ungdomsrummet skulle kunna vara inrett lite annorlunda än 

det övriga biblioteket så att man kan se skillnaden. Han tror att om det skulle finnas ett 

ungdomsrum skulle fler ungdomar gå till biblioteket och då kan man träffa andra i sin 

egen ålder. Han tycker inte det känns inbjudande att börja snacka med någon direkt vid 

en bokhylla bara. Diana och Bella tror att biblioteket lätt kan göras mysigare med sköna 

möbler, tyger och växter. Diana tycker att hela biblioteket borde göras mysigare och 

inte bara de delar där ungdomar ska vara. 

Hatar gamlingar färg och att sitta skönt eller vad är problemet? (Diana) 

Några av ungdomarna föreslår fler aktiviteter för unga och Amanda tycker att 

biblioteket borde ordna saker som passar alla, för alla gillar kanske inte att skriva eller 

spela teve-spel. Både Amanda och Christoffer säger att de inte har något intresse av att 

lära sig skriva böcker. Felicia föreslår att man kan ta dit kända bloggare som får prata 

om hur man kan lyckas med sin blogg och Christoffer säger att ett fantasy-konvent hade 

varit roligt för då kan han träffa andra som gillar samma sak, men han poängterar också 

att bibloteket måste ordna något för alla, vuxna och barn också. Två informanter 

föreslår filmkvällar och Christoffer nämner att bibliotekets webbsida kan göras roligare. 
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6 ANALYS 
 

I detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna sättas i relation till uppsatsens 

frågeställningar och de fyra rummen, inspirationsrummet, läranderummet, 

mötesrummet och skapanderummet, i modellen av Skot-Hansen et al. för att försöka ta 

reda på vad ungdomarnas uppfattning om bibliotek grundar sig på och vad det är för 

bibliotek som efterfrågas. 

6.1 Hur upplever ungdomarna bibliotekets utformning, bestånd 

och verksamhet? 

Christoffer berättar bland annat att filmer och teve-serier brukar inspirera honom att 

låna böcker på biblioteket och använder då biblioteket som inspirationsrum, och enligt 

Skot-Hansen et al. ska denna funktion erbjuda en mångfald av medier, genrer och 

kulturformer (2012, s. 590f). Detta ligger också i linje med vad Ross et al. (2006, s. 

106) skriver om tendensen att ställa läsning som motpol till något annat, till exempel 

teve- och filmtittande, istället för att se möjligheterna i att kombinera läsning med andra 

fritidsintressen, vilket Christoffer gör. De övriga informanterna använder sig dock 

främst av internet eller bokhandlare för att få tag på sina olika medier, de uppskattar att 

äga böcker de tycker om. Förutom Christoffer lånar inga informanter skönlitteratur 

regelbundet, utan det är främst för skolarbete som bibliotekets utbud kommer till nytta, 

ett resultat som skiljer sig från Hagelin och Olaussons resultat då deras informanter 

främst lånar böcker för eget bruk (2007, s. 32f). När det kommer till lån av böcker 

fungerar biblioteket mer som ett läranderum än som ett inspirationsrum, förutom för 

Christoffer. 

Deltagarna i min undersökning använder inte biblioteket som inspirationsrum i särskilt 

stor utsträckning när det kommer till de övriga medierna heller, de lånar till exempel 

inte teve- och datorspel, musik eller film på biblioteket även om de uppger att de 

använder sig av dessa medier i underhållningssyfte på fritiden. Exempelvis anser de att 

det är bättre att köpa spel man vill ha medan film och musik finns lättillgängligt via 

internet. Ungdomarna tycker därför att det är onödigt att låna dessa medier på 

biblioteket. Även detta resultat skiljer sig från flera tidigare studier där ungdomar i regel 

vill ha ett brett utbud av musik, film och andra medier även om den traditionella 

förmedlingen av litteratur fortfarande är viktigast (Pettersson 2004, s. 5ff; Elofsson 

2004, s. 29; Hagelin & Olausson 2007, s. 40). Enligt ungdomarna i Ekman och 

Ekstrands studie är böcker och datorer viktigast på biblioteket (2005, s. 36ff), däremot 

anser inte någon av mina informanter att datorer är särskilt viktigt då de har datorer 

själva och möjlighet att surfa på internet hemma. En informant brukar surfa på 

biblioteket medan hon väntar på bussen, men då gör hon det oftast på en egen dator. 

Ungdomarna söker främst information för skolbruk och enbart vid enstaka tillfällen för 

fritiden. Till exempel har Emil, som är intresserad av teve-spel, lånat böcker om spel för 

att skapa sig förkunskaper inför att börja spelutvecklingsprogrammet på gymnasiet, 

vilket gör hans informationssökning till något som kan vara både skol- och 

fritidsrelaterat. Ytterligare en informant har ett par gånger lånat böcker för att utöka sin 

kunskap om sitt fritidsintresse. Ungdomarnas svar ger en tydlig bild av bibliotekets 

funktion som läranderum, oavsett om de har ett kunskapsbehov i en skolkontext eller 

fritidskontext, eller som i Emils fall både och. Skot-Hansen et al. menar att det är viktigt 

att utformningen av ett bibliotek som läranderum ger ungdomarna en möjlighet att 



18 
 

själva uttrycka och definiera sina kunskapsbehov (2012, s. 591f). Förutom svaren från 

de två ungdomarna ovan är facklitteratur för privat bruk ingenting som ungdomarna 

lånar särskilt ofta, de upplever att internet är en väl fungerande informationskanal. 

Därmed används inte biblioteket i särskilt hög grad som ett fritidsrelaterat läranderum. 

Felicia nämner att det verkar bra att sitta och studera på biblioteket men att hon sällan 

brukar göra det själv och några andra informanter nämner att de använt sig av 

bibliotekets mindre studierum några gånger när de arbetat med skoluppgifter i grupp. 

De tycker att biblioteket lämpar sig för studier och en särskilt positiv aspekt enligt 

ungdomarna är kombinationen av tillgång till litteratur samt en lugn studiemiljö. 

Biblioteket är alltså funktionellt som skolrelaterat läranderum, även om ungdomarna 

många gånger inte har tid eller ork att använda det. Samtliga ungdomar säger också att 

bibliotekets användarundervisning är bra, det är positiva kunskaper som gör dem 

säkrare som användare när det kommer till hantering av bibliotekets tjänster. Samtliga 

ungdomar uppger att de vet hur man söker efter och hittar böcker, till skillnad från 

resultatet i tidigare studier som visar att ungdomarna uppfattar bibliotekets system 

komplicerade (Pettersson 2004, s. 4; Sjöberg 1998, s. 210ff). 

Liksom i Ekman och Ekstrands undersökning (2005, s. 39f) saknar flera av mina 

informanter en uppfattning om vad biblioteket ordnar för aktiviteter och evenemang 

riktade till ungdomar, men ett par av dem nämner att de vet att biblioteket haft 

aktiviteter rörande skrivande och teve-spel, men att just detta inte har intresserat dem. 

De föreslår att biblioteket ska ordna mer aktiviteter som berör något de kan relatera till. 

Ross et al. skriver också att bibliotek bör förmedla aktuell kultur och inom en mångfald 

av olika ämnen för att alla ska kunna hitta något som passar dem (2006, s. 126). Är 

aktiviteter och utåtriktad biblioteksverksamhet osynlig för ungdomar blir det också 

svårare för dem att ta del av biblioteket som varken skapanderum eller inspirationsrum. 

Några informanter går till biblioteket tillsammans med sina vänner och de brukar fika 

eller bara sitta och prata. I Hagelin och Olaussons studie kom de däremot fram till att 

det är få av ungdomarna som faktiskt använder biblioteket för att träffa kompisar (2007, 

s. 32f). Dock nämner ett par ungdomar i min undersökning att de upplever det som lite 

besvärande att sitta ute i biblioteket och prata eftersom det finns risk att de stör andra 

besökare. De använder biblioteket som mötesrum, men kanske inte i så stor utsträckning 

som de skulle vilja eftersom de drar sig för att sitta och prata ute i biblioteket. Detta 

skulle också kunna relateras till att de inte heller använder biblioteket som inspirations- 

och skapanderum, då kreativa aktiviteter och andra evenemang också skulle kunna 

skapa möjligheter till möten. 

6.2 Hur upplever ungdomarna sin relation till bibliotekarierna? 

Informanterna har svårt att uttrycka något specifik relation till eller åsikt om 

bibliotekspersonalen, de nämner bland annat att de är trevliga och hjälpsamma men inte 

särskilt pratsamma och så verkar de lite stressade. Alla ungdomarna har dock deltagit i 

någon form av användarundervisning på biblioteket, oftast tillsammans med sin 

skolklass och en bibliotekarie har då visat dem runt och visat hur man till exempel 

använder katalogen. Ungdomarnas relation till bibliotekarierna hamnar uteslutande i 

lärandefunktionen på biblioteket eftersom ingen av dem har deltagit i någon annan form 

av aktivitet som bibliotekarer varit ansvariga för, inom till exempel skapanderummet. 
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Enligt Mayers måste kontakten mellan ungdomar och bibliotekarier förbättras och hon 

menar att ungdomarna bör erbjudas god hjälp med sina skoluppgifter (1999, s. 43ff), 

men läxhjälp är dock ingenting som mina informanter som tar upp som något viktigt, 

desto viktigare är däremot möjligheten att kunna studera på biblioteket. I Bauer och 

Bishops studie kommer det fram att läxhjälp enbart är något som bibliotekarierna 

uppfattar som viktigt medan ungdomarna, liksom mina informanter, ser det som oviktig 

(2002, s. 42).  

6.3 Vad är det för typ av bibliotek och funktioner som ungdomarna 

efterfrågar? 

När Pettersson diskuterade PUNKTmedis utformning med ungdomar efterfrågades ett 

levande bibliotek med mycket aktiviteter som exempelvis filmkvällar och konserter 

(2004, s. 3ff). Mina informanter poängterade också att det är positivt om biblioteket 

ordnar aktiviteter för ungdomar, även om de själva inte hittat något som passar dem och 

de tycker att bibliotekets aktiviteter inte synliggörs tillräckligt mycket. Däremot är det 

enligt ungdomarna i vissa tidigare studier mindre viktigt med utåtriktad verksamhet som 

till exempel utställningar (Elofsson 2004, s. 29; Bauer & Bishop 2002, s. 41ff). 

Det finns en tydlig önskan hos ungdomarna om en avskild ungdomsavdelning eller 

ungdomsrum där de kan umgås, läsa, spela teve-spel och lyssna på musik. Där skulle de 

kunna socialisera med andra i deras ålder och kanske knyta nya kontakter. Deras åsikter 

är ungefär desamma som Sjöberg kommit fram till, bland annat att miljön är viktig och 

att det ska vara hemtrevligt och mysigt (1998, s. 210ff). Enligt informanterna ska 

ungdomsrummet vara mysigt och välkomnande med sköna sittplatser och glada färger, 

något som också ungdomarna i Ekman och Ekstrands studie vill ha (2005, s. 36ff). 

Behovet av att biblioteket utvecklas som mötesrum för unga tydliggörs bland annat i det 

Emil säger om att det är svårare att ta kontakt med andra ute vid en hylla i biblioteket.  

Ross et al. skriver att det är viktigt att ge ungdomar möjlighet att dela sina 

fritidsintressen med andra genom till exempel ett utrymme i biblioteket som är till för 

dem och där de kan träffa andra (2006, s. 122).  Det är tydligt att det finns potential att 

utveckla biblioteket som mötesrum eftersom informanterna uttrycker ett behov av en 

tydlig plats för umgänge. Christoffer vill till exempel kunna träffa andra med liknande 

intressen genom temakvällar och aktiviteter, vilket också hänger samma som biblioteket 

som skapanderum, och enligt Ross et al. (2006, s. 130) kan ett bibliotek skapa nya 

kontakter mellan unga genom olika former av aktiviteter och man behöver inte heller 

vara begränsad till det fysiska rummet, varför inte skapa diskussionsforum online till 

exempel? 

En informant nämner att biblioteket kan vara bra för ensamma personer eftersom det är 

en plats där man kan vistas kostnadsfritt och dit många människor går. Biblioteket har 

enligt ungdomarna en viktig social funktion som inte nödvändigtvis rör kultur, böcker 

eller informationssökning, det blir en plats för gemenskap. Ungdomarna själva anser sig 

dock inte nyttja denna funktion mer än när de går dit tillsammans med sina kompisar. 

Biblioteket fyller en funktion som mötesrum, men inte riktigt för dem. 

Bristen på erfarenhet av bibliotekets aktiviteter leder till att ungdomarna inte får utlopp 

för kreativitet och skaparglädje just på biblioteket. Bibliotekets kulturaktiviteter 

stämmer helt enkelt inte överens med deras behov av skapande, men trots detta är 

ungdomarna positivt inställda till diverse arrangemang och aktiviteter. Biblioteket 
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skulle alltså kunna vara en arena för ungdomars kultur och deltagande i evenemang som 

kan främja kreativa processer. Ungdomarnas tankar om hur dessa aktiviteter skulle 

kunna tänkas vara är relativt likartade, men liksom ungdomarna i Pettersson studie 

(2004, s. 3ff) vill de ha en större variation och olika teman. Förslag på aktiviteter var 

fantasy-konvent, besök av bloggare och filmkvällar. Vilket också kan hänga samman 

med vad ungdomarna önskar av biblioteket som mötes- och inspirationsrum. 

Önskningarna ungdomarna uttrycker stämmer överens med vad biblioteket som 

skapanderum innebär, det är dock en relativt onsynlig funktion enligt informanterna 

men som det finns goda möjligheter att utveckla. 

Ungdomarnas utsagor uttrycker önskningar om att biblioteket främst behöver utvecklas 

som mötes- och skapanderum och till viss del också som inspirationsrum medan de 

uppfattar biblioteket som ett funktionellt läranderum. De vill ha utrymmen för umgänge 

och aktiviteter rörande olika teman. Skot-Hansen et al. beskriver att människor idag har 

ett stort behov av upplevelsebaserad inlärning (2012, s. 591f) vilket skulle kunna koppla 

ihop läranderummet de tre andra rummen.
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras en diskussion kring det som framkommit i uppsatsen samt 

slutsatser. Diskussionen utgår ifrån den tidigare forskningen, resultatet av intervjuerna 

samt egna reflektioner och funderingar. Slutsatserna utgår ifrån uppsatsens 

forskningsfrågor och avslutas kortfattat med förslag till framtida forskning inom ämnet. 

 

7.1 Diskussion  

Enligt Ungdomsstyrelsen ägnar sig svenska ungdomar åt kulturaktiviteter på fritiden i 

större utsträckning än vad många tror (2011, s. 9ff), men vad som anses vara kultur kan 

variera beroende på vem man frågar. Informanterna i min undersökning uppger att de 

tittar på film, lyssnar på musik, bloggar och spelar teve-spel på sin fritid. En del skulle 

kanske inte anse detta som kultur men om man gör det så är i så fall ungdomarna 

mycket aktiva kulturutövare, dock inte på biblioteket, och de är inte heller några aktiva 

deltagare i de aktiviteter som hålls på biblioteket. Några av informanterna berättar att de 

inte orkar spendera speciellt mycket tid på biblioteket på grund av att de är trötta efter 

skolan eller att det finns andra saker som lockar när de är lediga. Trots att de inte deltar i 

aktiviteterna på biblioteket önskar ungdomarna, liksom de i Petterssons studie, en 

mångfald av aktiviteter med stor variation (2004, s. 3ff). Undersökningen från 

Europeiska Kommissionen visar att flera svenska ungdomar upplever att de inte har tid 

eller ork att delta i kulturutövande eller gå till biblioteket (Ungdomsstyrelsen 2011, s. 

12f). Unga i den åldern går i skolan och när de sedan är lediga så är det mycket annat 

som lockar och de vill då inte ägna sin fritid åt att gå till biblioteket, så det är kanske 

ingen självklarhet att ungdomarna skulle besöka biblioteket oftare om mängden 

aktiviteter ökar. En lösning på detta skulle kunna vara det som Ross et al. (2006, s. 130) 

föreslår, nämligen att biblioteket inte alls är begränsat av det fysiska rummet. En del 

diskussioner skulle helt eller delvis kunna flyttas online vilket ger biblioteket många 

möjligheter till en omfattande verksamhet för unga och de ungdomar som ibland är 

trötta efter skolan behöver inte bege sig till biblioteket vid varje tillfälle, men kan ändå 

ta del av gemenskap och diskussioner rörande olika ämnen. 

 

I exempelvis Bauer och Bishops studie trodde bibliotekarierna att det var relativt 

oviktigt med en attraktiv webbsida medan ungdomarna påpekade betydelsen av att den 

är inbjudande (2002, s. 41ff). Liksom informanterna i Bauer och Bishops studie anser 

deltagarna i min studie att bibliotekets webbsida kan göras roligare och att det är viktigt 

att biblioteket marknadsför sig tydligt. Vikten av kvalitet är alltså minst lika hög när det 

kommer till bibliotekets virtuella miljö som den fysiska, webbsidan är bibliotekets 

ansikte utåt och bör återspegla samma kvalitet och engagemang som det faktiska 

biblioteket. Informanterna i min studie uppger att det är svårt att veta vad biblioteket 

ordnar för ungdomar och att de förmodligen måste undersöka detta ordentligt själva om 

de vill delta, biblioteket kan då se över sin marknadsföring, är den lämpad för ungdomar 

och marknadsför de sig på rätt platser? Ett bibliotek som enbart marknadsför sig på 

själva biblioteket, på webbsidan och kanske bibliotekets Facebook-sida når enbart ut till 

de ungdomar som faktiskt redan är intresserade av biblioteket och som har ett intresse 

av att läsa vad biblioteket skriver. Det är förmodligen få ointresserade ungdomar som 

hamnar på exempelvis bibliotekets webbsida av en slump. Jag uppfattar det som viktigt 

att försöka nå ungdomarna på de platser där de befinner sig, till exempel fritidsgårdar 

där åtminstone mina informanter befinner sig ofta. Som jag beskrev i inledningen anser 

Sernhede att biblioteket inte ska förvandlas till några fritidsgårdar och bibliotekarierna 
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ska inte bli fritidsledare (Andersson 2011, s. 8f)). Jag anser inte heller att det är 

nödvändigt, men tänker att det kanske kan ske ett samarbete. Det behöver inte vara 

fritidsgård istället för bibliotek och vice versa, utan båda två i samspel. 

 

Det är centralt att tydliggöra vad biblioteket erbjuder men också vad aktiviteterna går ut 

på, ett par av mina informanter berättar att biblioteket ordnar skrivarkurser men att de 

själva inte är intresserade av att skriva en bok. I det här fallet kan biblioteket kanske 

förklara vad skrivarkursen innebär då ungdomarna uppfattar det som tungt och 

allvarligt. Det behöver inte specifikt betyda att biblioteket ska lära ungdomarna att 

författa en roman, vilket också ungdomarna borde få chansen att förstå och inte bli 

avskräckta av allvaret i aktiviteten. Även om det är aktiviteter anordnade av 

bibliotekarier bör ungdomarna få en möjlighet att ägna sig åt kreativa aktiviteter utan 

för höga krav på att de ska åstadkomma något, då finns risken att de helt låter bli att 

delta. Det kan exempelvis vara författarbesök, inspiration eller bara ett sätt att umgås 

och diskutera medan de som vill bli bättre på att författa texter inom till exempel en viss 

genre kan få chansen att göra det. Detta poängteras också av Ross et al. som skriver att 

det kan vara viktigt att presentera sådant som är skapat av andra ungdomar och 

tillhandahålla material som främjar skapande och kreativitet. Temakvällar och besök av 

experter inom olika områden kan inspirera ungdomarna att skapa själva (2006, 126). 

Självklart kan det vara vanskligt att försöka tillgodose alla ungdomars önskemål om 

aktiviteter då det är en mångfacetterad grupp där olika individer kan ha vitt skilda 

intressen.  

 

Lundgren skriver att en biblioteksverksamhet för ungdomar måste skapas tillsammans 

med ungdomarna själva eftersom vuxnas föreställningar om vad unga vill ha inte 

nödvändigtvis stämmer (2006, s. 19f). Ett tydligt exempel på detta är frågan om 

läxhjälp, i Bauer och Bishops studie trodde bibliotekarierna att läxhjälp var viktigt för 

ungdomarna medan de, liksom mina informanter, såg det som oviktigt (2002, s. 41ff). 

På PUNKTmedis finns det plats för både studier och läxhjälp men ungdomsbiblioteket 

främsta syfte är att berika ungdomars fritid snarare än att förbättra deras studieresultat. 

Är tjänsten läxhjälp på bibliotek är något som formulerats som betydelsefullt av vuxna 

utan att ta hänsyn till huruvida ungdomarna uppfattar det på det viset? Risken finns att 

om biblioteket går ut med att de erbjuder läxhjälp så kommer ungdomarna att uppfatta 

biblioteket som något relaterat till skolan (Pettersson 2004, s. 4ff). 

 

En tydlig önskan både bland mina informanter och bland informanter i den tidigare 

forskningen är ett inbjudande bibliotek som är hemtrevligt, mysigt och inrett för 

ungdomar. De önskar sig ett eget utrymme där ingen kan tycka att de stör och där de 

inte kan störa andra. Ungdomsrummet skulle kunna användas till mycket; umgänge, 

läsning, teve-spelande med mera. En informant förklarar att det är svårt att ta kontakt 

med någon ute vid en hylla i biblioteket och att det skulle vara lättare i ett ungdomsrum. 

Där skulle de istället kunna starta ett samtal kring något annat, till exempel en låt som 

spelas, ett teve-spel som någon spelar eller bara det faktum att de sitter tillsammans i 

samma rum och det skulle det lättare för ungdomarna att se biblioteket som ett 

mötesrum. Även om vuxna ordnar aktiviteter som kan leda till möten, behöver ändå 

ungdomarna en plats där de kan rå om sig själva och sitt eget kontaktskapande med 

andra. 

 

Deltagarna i min studie förstår inte heller riktigt bibliotekets uppdelning av 

ungdomsavdelningen, då den ena delen är placerad på barnavdelningen och den andra 
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på vuxenavdelningen. Ungdomarna skulle kunna tolka detta som att de inte riktigt får en 

avdelning som är deras och de hamnar istället i kläm mellan barn och vuxna. 

Informanterna tror de hade varit lättare för ungdomarna om allt funnits på en plats. 

Några deltagare nämner också att de inte vill sitta vid ungdomshyllan som står på 

barnavdelningen och inte heller leta böcker där eftersom det är mycket barn och de 

känner sig lite dumma om de står där och tittar. Enligt mig tyder detta på att 

ungdomarna vill ta avstånd från barndomen och visa att de snart är vuxna, något som 

också Skjaerseth noterade efter ungdomsprojektet i Norge. Hon skriver att när 

ungdomsrummet låg vid barnavdelningen valde äldre ungdomar att sätta sig någon 

annanstans i biblioteket men när rummet sedan placerades i anslutning till 

vuxenavdelningen valde även 15-16-åringar att använda sig av det (1991, s. 19f). 

 

Biblioteksverksamheten riktad till ungdomar bör också vara profilerad just för 

ungdomar så att de inte bortprioriteras till förmån för barn och vuxna. Både Lundgren 

och Ross et al. påpekar att ständiga program och aktiviteter är nödvändigt för att inte 

ungdomar ska tröttna och det är viktigt att bibliotekarierna håller sig informerade om 

vad ungdomar tycker om och deras fritidsintressen. För när det satsas på ungdomar 

måste verksamheten sedan underhållas, nästa generation ungdomar kan vara helt 

annorlunda. Ross et al. poängterar också att biblioteket då slipper förlita sig på utdaterad 

forskning när de arbetar med sin ungdomsverksamhet (Lundgren 2006, s. 19f; Ross et 

al. 2006, s. 122). Självklart finns det resursfrågor att ta hänsyn till, men det behöver 

kanske inte krävas omfattande ombyggnationer utan det räcker kanske med att skapa 

”ett rum i rummet”. Inte heller tycker jag att man ska förringa bibliotekariernas 

kunskaper och yrkeskompetens, men genom kontakt med ungdomar kan det istället ske 

ett utbyte av kunskap. 

 

I rapporten från Ungdomsstyrelsen (2012, s. 222) står det att många ungdomar besökt 

biblioteket under 90-talet för att nyttja bibliotekets datorer och uppkoppling, men att 

besöken sedan snabbt minskade när internetuppkoppling och datorer hemma blev allt 

vanligare. Mycket av den tidigare forskningen påpekar också att det är viktigt med ett 

bibliotek med aktuell kultur för unga, vilket jag inte kan neka till, men däremot skrivs 

det också mycket om att det behövs nya medier och teknik för att locka de unga och att 

ungdomarna främst efterfrågar traditionella böcker och tidningar, men också spel, 

musik, film och tillgång till datorer. Detta är ingenting som mina informanter anser vara 

viktigt, de berättar att de har egna datorer och surfar hemma, de brukar köpa de teve- 

och datorspel de vill ha medan film och musik finns lättillgängligt via nätet. Att de 

valde att köpa teve-spel var något jag fann förvånande eftersom dessa kan vara ganska 

dyra för en ung studerande. 

Mina egna reflektioner kring detta är att om biblioteket väljer att utgå från studier som 

bara blir äldre och äldre finns det risk att det kommer leva kvar antaganden om att det 

som lockar ungdomar är datorer på biblioteket samt film, musik och spel för utlån. Idag 

har dock ungdomarna många enkla sätt att ta del av dessa medier och de uttrycker 

snarare ett behov av en plats där de kan umgås, lära känna nya människor och delta i 

diverse aktiviteter än ett behov av teknik och moderna medier, vilket också ger en 

indikation på samhällets ständiga svängningar och vikten av att ta reda på vad 

ungdomarna faktiskt är intresserade av. I det aldrig sinande flödet av intryck överallt i 

samhället kan biblioteket kanske bli en plats som erbjuder ungdomarna något annat. 

Detta ligger i linje med vad Ross et al. skriver, att det är viktigt att bibliotekarier håller 

sig informerade om ungdomar och talar med dem snarare än att helt förlita sig på 
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utdaterad forskning (2006, s. 122). Ett bibliotek som inte är inbjudande lockar inte 

heller till att exempelvis strosa bland hyllorna eller slå sig ner någonstans och bläddra i 

en bok. 

Trots att deltagarna i min studie inte var intresserade av att låna hem exempelvis teve-

spel och musik uttryckte de trots allt en önskan om ett ungdomsrum där de kan spela 

teve-spel eller lyssna på musik tillsammans med andra, det är alltså sociala aktiviteter 

och stimulans som lockar mer än de nya medierna och den moderna tekniken i sig. 

Sernhede skriver också att föränderligheten i dagens samhälle gör det svårt för unga att 

enbart följa i tidigare generationers fotspår (2009, 83ff). Ungdomarna förändras och 

biblioteket bör också reflektera över denna föränderlighet och inte utgå ifrån vad 

ungdomar för 10 år sedan lockades av.  

Till skillnad från ungdomarna i Hagelin och Olaussons (2007, s. 32f) studie lånar 

merparten av mina informanter främst litteratur för skolbruk och endast vid enstaka 

tillfällen för fritidsläsning. Enligt Ross et al. ställs läsning ofta i motsatsposition till 

exempel teve-spel och isoleras då från ungdomars fritid. De menar att läsning trots allt 

kan kombineras med fritidsintressen (2006, s. 106), precis som en informant i min 

undersökning läser böcker efter att han inspirerats av filmer eller teve-serier. Att låna 

facklitteratur för privat bruk är något som mina informanter väldigt sällan ägnar sig åt 

men för att bättre uppmärksamma både fack- och skönlitteratur för ungdomarna skulle 

denna, som Ross et al. nämner, kunna ställas i relation till något som ungdomarna 

intresserar sig för. I samband med aktiviteter och evenemang kring olika ämnesområden 

kan relaterad fack- och skönlitteratur presenteras och på det viset kan biblioteket 

fungera lärande, inspirerande, socialiserande och skapande på en och samma gång för 

ungdomarna och därför skapa något som ungdomar efterfrågar mest, nämligen möten 

och aktiviteter. 

Ungdomarna uppfattar inte bibliotekets system som något komplicerat, till skillnad från 

informanterna i tidigare studier. Detta beror förmodligen främst på att de får mycket god 

användarundervisning av bibliotekarierna när de med sina skolklasser är på besök på 

biblioteket. Istället för att förändra och förenkla systemet för ungdomarna går det 

kanske lika bra att istället utbilda dem så att de känner sig säkrare som användare och 

kan vara självständiga på biblioteket. Alla ungdomarna i min undersökning tycker att 

det är väldigt positiva kunskaper att ha. 

 

Även de ungdomar som själva inte nyttjar bibliotekets tjänster yttrar sig ändå på det 

stora hela positivt om bibliotek, och kanske har de en idealiserad bild av vad ett 

bibliotek är och vad man bör anse om det. De räknar inte biblioteket som en plats som 

är självklar för unga, vilket märks extra tydligt i och med att så få ungdomar har 

kännedom om bibliotekets aktiviteter och verksamhet. Just nu verkar inte biblioteket 

stämma riktigt överens med ungdomarnas livsstil, vilket gör att bibliotekets värde för 

dem minskar. Detta kan dels bero på bibliotekets utformning men också att mycket 

annat lockar i ungdomarnas liv, vilket också kan förändras när de blir äldre. 

 

7.2 Slutsatser och förslag till framtida forskning 

Hur upplever ungdomarna bibliotekets utformning, bestånd och verksamhet? 

Ungdomarna är på det stora hela positivt inställda till bibliotek, oavsett i vilken 

utsträckning de själva väljer att nyttja biblioteket och de menar att även om de själva 
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inte har behov av att använda vissa av bibliotekets tjänster så kan det vara till nytta för 

andra. Dessutom tycker de att biblioteket är stort, ljust och fint, men saknar färg och 

mysighet. Ungdomarnas relation till biblioteket handlar främst om att låna material för 

skoluppgifter eller sitta där och studera, att låna litteratur för fritidsläsning är inte lika 

vanligt förekommande. De anser också att de har goda kunskaper om hur man hittar på 

biblioteket och söker i katalogen eftersom de fått genomgå användarundervisning på 

biblioteket, kunskaper som är positiva att ha enligt ungdomarna. För övrigt ses 

biblioteket främst som ett komplement till skolbiblioteket eller en plats där de kan 

fördriva tiden. Trots att min undersökning inte fokuserade på biblioteket i en 

skolkontext visade det sig ändå att denna aspekt var viktig för ungdomarna. 

 

Biblioteket förknippas främst med läsning, informationssökning eller studier och 

ungdomarna har aldrig deltagit i någon form av aktivitet eller evenemang. De uppfattar 

denna funktion på biblioteket som relativt osynlig samt att biblioteket borde tänka över 

sin marknadsföring gentemot ungdomar. Det händer att ungdomarna använder 

biblioteket för umgänge med vänner och då brukar de fika eller sitta och prata, även om 

några ungdomar är skeptiskt inställda till det eftersom de oroar sig för att störa övriga 

biblioteksbesökare. Det finns ingen plats för dem att sitta i avskildhet eller i anslutning 

till ungdomshyllan, förutom på barnavdelningen, men där vill de inte befinna sig. 

 

Hur upplever ungdomarna bibliotekarierna? 
 

Ungdomarna tycks inte ha någon särskild relation till bibliotekets personal och har inte 

heller några starka åsikter om bibliotekarierna och deras arbete. Ungdomarnas svar är 

vaga och handlar främst om att bibliotekarierna sköter sitt jobb på ett bra och 

tillfredsställande sätt. De tycker inte att bibliotekarierna är särskilt pratglada men inte 

heller otrevliga och de tycker inte heller att det inbjuder till samtal när bibliotekarierna 

står bakom en disk. Ett negativt bemötande en enda gång räcker dock för att påverka 

uppfattningen om bibliotekarierna.  

Bibliotekarierna verkar dessutom vara lite stressade eftersom det är så mycket 

människor på biblioteket, något som ungdomarna har förståelse för. Ungdomarna är 

inga aktiva deltagare i aktiviteter på biblioteket vilket inte heller skapar någon närmare 

relation mellan ungdomar och bibliotekarier. 

Lalander och Johansson skriver att det är viktigt att bibliotekarierna har kännedom om 

föränderligheten hos ungdomar och deras kultur för att de ska veta hur de ska bemöta 

ungdomarna på bästa sätt (2012, s. 25). Ungdomarna i min studie fokuserar mer på att 

miljön och aktiviteterna är inbjudande än bibliotekariernas bemötande. Däremot tycker 

de att biblioteket kan marknadsföra sig bättre gentemot ungdomar och att en snygg 

webbsida är minst lika viktigt som ett trevligt bemötande i det fysiska rummet. Detta är 

också en aspekt av att bibliotekarierna har kännedom om ungdomarna och vad de 

efterfrågar. 

Någon önskan om en djupare relation med bibliotekarierna är dock ingenting som 

ungdomarna nämner. De menar att de är nöjda och att bibliotekarierna är bra på att 

hjälpa till när man frågar.  

Vad är det för typ av bibliotek och funktioner som ungdomarna efterfrågar? 
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Det som tydligast framkommer under intervjuerna med ungdomarna är att de efterfrågar 

utrymmen som är till för dem, de vill ha sköna sittplatser för att kunna sitta i grupp utan 

att riskera att störa omgivningen och de vill inte heller bli störd av andra runt omkring. 

De vill ha gladare färger, fler växter och en ungdomsavdelning eller ett ungdomsrum 

som ligger lite avskilt från det övriga biblioteket där de kan umgås, spela teve-spel eller 

lyssna på musik. De efterfrågar en större variation av aktiviteter, till exempel 

temakvällar rörande skapande eller inspiration och en tydligare marknadsföring av vad 

biblioteket erbjuder.  

Visserligen uppskattar ungdomarna teknik och medier så som datorer, spel, musik och 

film och de använder sig av detta på fritiden, men istället för att låna hem dessa medier 

vill ungdomarna att de ska finnas på plats i biblioteket för att använda där och ta del av 

tillsammans med andra. De vill kunna träffa andra ungdomar genom gemensamma 

intressen och det är snarare umgänge, aktiviteter och gemenskap som efterfrågas än 

teknik och nya medier. Ungdomarna har egna datorer och surfar hemma, köper spel och 

film och musik tar de del av via internet. De framhåller vikten av en plats för studier och 

samtidigt en plats för gemenskap och aktiviteter och på biblioteket finns det 

förstnämnda medan det sistnämnda saknas enligt ungdomarna.  

De tydligaste önskningarna är alltså; ett ungdomsrum där de kan umgås, en mångfald av 

aktiviteter samt en tydligare marknadsföring av vad biblioteket erbjuder. 

Förslag till framtida forskning 

Min uppsats är en mer allmän studie av ungdomar och i framtida forskning kan man 

istället gå djupare eller utgå från ett annat perspektiv. Exempel på andra aspekter som 

kan vara intressanta att undersöka är hur social bakgrund, genus och klass påverkar 

ungdomars uppfattning om bibliotek, eller att göra jämförelser mellan folk- och 

skolbibliotek. Något som alltid är aktuellt att undersöka är vad ungdomar efterfrågar på 

bibliotek, samhällets snabba förändringar kan ändra uppfattningen om vad som borde 

finnas på biblioteket. För att få en annan typ av resultat kan en liknande studie 

genomföras med till exempel enkäter för att kunna dra mer generaliserande slutsatser. 
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8 Sammanfattning 
 

Jag har med min uppsats velat ta reda på ungdomars tankar och åsikter om 

folkbibliotek. Barn och ungdomar brukar stå som prioriterade i bibliotekens 

policydokument och är trots allt en viktig målgrupp, men efter att ha läst in mig på 

ämnet visar det sig att ungdomar ibland ses som en problematisk grupp bland 

bibliotekarier och att de hamnar i kläm mellan barn och vuxna i bibliotekets 

verksamhet. Mitt syfte blev alltså att söka förståelse för ungdomars uppfattning om 

folkbibliotek, och för att uppnå syftet formulerades en övergripande fråga och tre 

underfrågor; 

 Hur uppfattar ungdomar folkbibliotek? 

- Hur upplever ungdomar bibliotekets utformning, bestånd och 

verksamhet? 

- Hur upplever ungdomar sin relation till bibliotekspersonalen? 

- Vad är det för typ av bibliotek och funktioner som ungdomarna 

efterfrågar? 

 

Jag avgränsade uppsatsens omfattning genom att enbart undersöka ungdomar som är 

15-16 år och jag valde dessutom att enbart fokusera på folkbibliotek och bortse ifrån 

genus och social bakgrund. Jag ville ha en djup och nyanserad bild av ungdomarnas 

tankar om bibliotek och valde därför en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. Dessa intervjuer genomfördes med sex ungdomar och fem av dem spelades 

in efter informanternas godkännande. 

I den tidigare forskningen presenteras studier om ungdomar, kultur och bibliotek som 

delats in i tre avsnitt; ungdomar och kultur, ungdomar om bibliotek och vad kan 

biblioteket göra?. I forskningen konstateras bland annat att ungdomar deltar i kulturella 

aktiviteter i större utsträckning än vad vuxna tror, men att de läser, skriver och besöker 

biblioteket mindre idag än tidigare. Ungdomarna själva önskade ett inbjudande och 

levande bibliotek med utrymmen som är till för dem, olika sorters medier och teknik 

och bättre marknadsföring. Dessutom ville de ha platser för både studier och umgänge. 

Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är en modell av Skot-Hansen, Hvenegaard 

Rasmussen och Jochumsen och som symboliserar de fyra rum eller funktioner som ett 

bibliotek kan ha för sina användare; inspirationsrummet, läranderummet, mötesrummet 

och skapanderummet. Dessa rum används sedan för att belysa ungdomarnas svar för att 

se hur de uppfattar biblioteket och om biblioteket tillgodoser deras behov av inspiration, 

lärande, möten och skapande. 

Resultatredovisningen inleds med en kort presentation av informanterna och sedan 

tematiseras intervjusvaren i fyra avsnitt som berör vad ungdomarna gör på biblioteket, 

vad de tycker om biblioteket, vad de tycker om bibliotekarierna och hur biblioteket 

skulle vara om ungdomarna själva fick bestämma. I analyskapitlet utgår jag ifrån 

uppsatsens frågeställningar samt återknyter till modellen av Skot-Hansen et al. och den 

tidigare forskningen för att se eventuella likheter eller skillnader. 

Därefter presenteras en diskussion som utgår ifrån resultatet av intervjuerna, den 

tidigare forskningen och mina egna reflektioner och tankar. Sedan beskriver jag de 
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slutsatser jag dragit samt förslag till framtida forskning. Slutsatserna presenteras utifrån 

uppsatsens frågeställningar och jag har bland annat kommit fram till att ungdomarna i 

mångt och mycket är positivt inställda till bibliotek, oberoende av i vilken utsträckning 

de själva använder biblioteket och dess tjänster. De lånar främst litteratur för skolbruk 

och enbart vid enstaka tillfällen för fritidsläsning och dessutom anser de sig ha goda 

kunskaper i hur man söker i katalogen, tack vare god användarundervisning. 

Bibliotekarierna har inte ungdomarna särskilt starka åsikter om och eftersom de inte 

heller deltar i någon form av aktiviteter på biblioteket skapas inga relationer till 

bibliotekarierna där heller.  

Det som ungdomarna tydligt efterfrågar är däremot ett ungdomsrum eller en plats där de 

kan umgås med vänner utan att störa andra biblioteksbesökare, de vill också ha en större 

variation av aktiviteter som ger dem möjlighet att träffa andra med liknande intressen. 

Datorer på biblioteket samt spel, musik och film till utlån är ingenting som ungdomarna 

efterfrågar då detta finns lättillgängligt på andra sätt, däremot är spel och musik på plats 

i biblioteket något positivt som de kan ta del av tillsammans med andra. Jag kan 

konstatera att det är umgänge och aktiviteter som lockar mer än modern teknologi, 

vilket skiljer sig mycket från den tidigare forskningen.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Inledning 

Berätta om mig själv och min undersökning. 

Försäkra konfidentialitet och anonymitet. 

Fråga om inspelning 

Frågor 

Ålder? 

Vad gör du på fritiden? 

Brukar du gå till biblioteket? Varför/varför inte? 

Går du till olika bibliotek? 

Vad gör du på biblioteket?  

Vad tycker du om biblioteket? 

Hur skulle du beskriva biblioteket? 

Brukar du hitta det du letar efter? 

Hur gör du för att hitta det du letar efter? 

Brukar du prata med bibliotekarierna? 

Vad tycker du om bibliotekarierna? 

Vad tycker du att biblioteket gör för dig och andra i din ålder? 

Vad skulle kunna få dig att gå till biblioteket oftare?  

Hur skulle biblioteket vara om du fick bestämma? Hur skulle det se ut, vad skulle man kunna 

göra där? 




