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Abstract: This thesis is based on a study conducted at the City Library 

Dynamo in Gothenburg where data have been collected 

through qualitative interviews with young people aged 15 - 

25 years. Our intention was to examine what young people 

think about the City Library Dynamo as a venue, and how 

they perceive its activities and functions.  

 

In order to compare two different cultural venues for young 

people, where Dynamo is one, interviews were also 

conducted at a location other than the library, at Arena 29, a 

cultural activity house for young people in Gothenburg. 

Twelve qualitative and semi-structured interviews were 

conducted in order to collect data which was then transcribed 

and structured. As a theoretical framework we have used the 

new model for the public library, developed by Hvenegaard, 

Jochumsen and Skot-Hansen 2010.  

 

Our result shows a thoroughly positive image of the City 

Library Dynamo, particularly as a meeting and study place. 

Young people stated that they felt welcome and that the City 

Library Dynamo was designed and tailored to match their 

needs. Through our interviews, we understood that the need 

to feel recognized and welcomed is primary for this age 

group, regardless the type of institution. 

 

Nyckelord: ungdomar, ungdomsbibliotek, Stadsbiblioteket Dynamo,  
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Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Charlotte von Essen för all konstruktiv kritik och positiv 

uppmuntran under arbetets gång. Ett annat stort tack vill vi rikta till Daniella Brummer 

Pind och övrig personal på Stadsbiblioteket Dynamo för fantastisk hjälp inför, under 

genomförandet och nu under slutförandet av studien. Det har gett oss en stor förståelse 

och kunskap, dels kring Stadsbiblioteket Dynamo men också vad det gäller att arbeta 

med ungdomar. Vi vill även rikta ett tack till Arena 29 för hjälpen med att få kontakt 

med informanterna. Slutligen ett stort tack till alla informanter, som gjort studien 

möjlig.    
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Inledning 

 

Våra funderingar tar sin början kring ungdomars fritid och var den skall ske, eller 

snarare var den skall bedrivas. Var ska de unga ta vägen på sin fritid? För oss 

bibliotekariestudenter är biblioteket ett självklart val men för att nyansera bilden lite så 

har vi även försökt skapa oss en uppfattning om andra verksamheter som är öppna för 

ungdomar, platser att vara på. Det finns en del andra alternativ för unga att umgås och 

bedriva sin fritid på. Ett kan vara att ta med en vän hem, ett annat att idrotta eller utöva 

någon annan form av aktivitet inom exempelvis kulturskolan. Ett annat alternativ som 

inte behöver vara lika specifikt som att du ska ta med dig fotbollskorna eller cellon för 

att kunna genomföra din aktivitet, är fritidsgården och andra mötesplatser. 

  

Något man inte kan bortse ifrån är att ungdomars fritid ofta handlar om de nya 

teknikerna. Folkbibliotek i Sverige ligger ofta i framkant då det gäller den tekniska 

utvecklingen och erbjöd tidigt möjligheter att använda persondatorer och 

internetuppkoppling på plats. Det lokala biblioteket blev en plats för 

informationssökning, dokumentutskrifter och andra datorkrävande sysselsättningar, 

samtidigt bidrog det till att göra biblioteket till en mötesplats. Biblioteket ger de 

personer som av olika anledningar inte kan ha en dator med internetuppkoppling 

hemma en möjlighet att ändå vara delaktig i ett samhälle där tekniken tar en allt större 

del. I dagsläget ser det lite annorlunda ut då datorer ersatts av både surfplattor och 

smartphones, flitiga användare till dessa är ungdomar.  

 

Vi vill med vår undersökning se närmare på vad biblioteket kan betyda för unga idag, 

som mötesplats, inspirationsplats, en plats för lärande eller som skapande plats.  

Bibliotekslagen från 1996, § 9 säger att: ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik 

och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och 

stimulera till läsning”. För att nå upp till de riktlinjer såsom de som nämns ovan 

behöver biblioteken i många fall förnya sig samt förstå vikten av att fortsatt vara en 

plats för ungdomar att vara på.  

 

De ”nya” typer av barn- och/eller ungdomsavdelningar som går att finna i större städer 

utger sig gärna för att vara både bibliotek och mötesplats.  PUNKTmedis i Stockholm är 

ett exempel där ungdomar och deras behov sätts i centrum på ett positivt sätt, 

Stadsbiblioteket Dynamo i Göteborg ett annat. Dessa båda är inriktade på ungdomar och 

deras önskemål vilket ger dem möjligheter att själva bestämma över innehållet på 

avdelningens arrangemang eller medieinnehåll. Med utgångspunkt i tankar kring vad 

ungdomar egentligen gör på sin fritid är det intressant att ställa frågan hur en sådan 

satsning tas emot av ungdomar. Philip Kotler (2003) menar att bibliotekens problem 

ligger i bristen på användare, snarare än bristen på varor, en åsikt väl värd att fundera 

på. Vi vill med vår studie konkret undersöka hur en ungdomsinriktad 

biblioteksavdelning uppfattas av sin tänkta målgrupp. 
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1.1. Problemformulering 
 

Vi har under utbildningen mött ett antal eldsjälar både i skolans regi och ute på bibliotek 

i landet, engagerade bibliotekarier och bibliotekspersonal som med glädje och energi 

beskriver hur de arbetar med ungdomar. Det har varit på folkbibliotek och 

stadsbibliotek där vi sett olika exempel på verksamhet för unga, någonting som kan 

hänga samman med att man i foldern På barns och ungdomars villkor (2003), 

uppmanar till att bedriva verksamhet för unga. När det kommer till 

biblioteksverksamhet för barn och unga finns det en hög ambition, vi blir nyfikna på hur 

den höga ambitionen återspeglar de ungas verklighet och intressen. Då vi till en början 

granskat den vanliga medierapporteringen, och då menar vi medier som Aftonbladet, 

Expressen, SVT och SR och inte branschtidningar i likhet med Biblioteksbladet och bis, 

ser vi en avsaknad när det gäller ungdomar och bibliotek.  

 

Vi finner en övervägande mängd av rapporteringen handla om verksamhet för barn och 

läsfrämjande projekt eller rena kulturdebatter som då och då blossar upp som 

exempelvis den om Tintin, (Med Tintin ut i världen 2012; Kulturnyheterna 2012). 

Ytterst sällan skrivs det om ungdomar och bibliotek. Vid en ganska ytlig genomgång i 

dagstidningar och andra medier för att finna vad som sägs om ämnet ungdomsbibliotek 

fann vi att den senaste är den om öppnandet av biblioteket Tiotretton i Stockholm vilket 

var 2011 (Kulturnytt 2011; Nytt bibliotek för mellanbarnen 2011).  

 

Vidare finns det en synlig tendens på biblioteket att tappa ungdomar då de går från att 

vara barn till att bli tonåringar och unga vuxna. Palander & Wictorin (2007) ställer 

frågan om det är så att biblioteket kanske inte ser det som ett problem att en del 

ungdomar blir icke-användare. Om man inte som ungdom känner till vad som finns, hur 

ska man då kunna veta vad man vill ha? Vi anser att biblioteken måste nyttja fler 

kanaler för att nå ungdomarna med information om sina satsningar. 

 

Vad det gäller trenden att tappa ungdomar som användare på biblioteket, anser vi är 

synd då man från bibliotekens sida satsar så mycket på barn och att få dem att känna sig 

bekväma på biblioteket. Att många återvänder till biblioteket igen senare i livet kanske 

är en bidragande faktor till att biblioteket inte ser det som ett stort problem att ungdomar 

anses svåra att få en god och etablerad kontakt med. En studie med ungdomar där deras 

åsikter kommer till tals är därför viktig för fältet. Vad får dem att besöka biblioteket 

men också varför de inte besöker biblioteket?   

 

Sverige är ett avlångt land och förutsättningarna ser olika ut, men det finns platser som 

valt att satsa på ungdomar. Stadsbiblioteket Dynamo i Göteborg och PUNKTmedis i 

Stockholm är exempel på ungdomssatsningar utöver det tidigare nämnda Tiotretton. Vi 

ställer oss själva frågor om vad som får de unga att välja att spendera sin fritid på 

biblioteket och vad fungerande ungdomsverksamhet innebär. Det sistnämnda har vi fått 

lägga åt sidan då arbetet skulle vara svårgenomfört inom ramen för den här studien, men 

vad som får unga att välja biblioteket tycker vi är en mer rimlig frågeställning. 
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1.2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att ta reda på vad en ungdomsavdelning kan betyda för några av 

sina användare och hur de använder sig av biblioteket samt även presentera några icke-

användares tankar kring fenomenet ungdomsbibliotek. Med det menar vi att vi vill ta 

reda på hur ungdomar upplever det att ha en egen plats att vara på och vad det är som 

påverkar valet av mötesplats. Som vi redan vet använder inte alla ungdomar bibliotek 

och vi är intresserade av att få fram deras röster, var de är istället för på biblioteket.  

 

Biblioteket som mötesplats har de senaste åren blivit allt mer framträdande, men är 

ungdomar medvetna om bibliotekets tillgänglighet som plats? För att möta ungdomar 

som använder biblioteket och ungdomar som inte gör det vill vi jämföra ett 

ungdomsbibliotek med en fritidsgård med förhoppningen att möta många olika röster 

om ungdomar och bibliotek. Som vi tidigare tagit upp är ungdomar en svår grupp på det 

sätt att de, då de går från barn till unga, ofta slutar besöka biblioteket eller enbart gör det 

i skolsammanhang. Den här studien är fritidsorienterad och ämnar framföra ungdomar 

som använder biblioteket samt deras röster och tankar. I samtal med praktiserande 

bibliotekarier har vi förstått att det kan vara svårt att få tiden att räcka till och hinna 

prata med användargrupper, då är det av högsta vikt att det utförs studier av det här 

slaget, vilka kan bidra med användarnas röster till verksamheten.  

 

Nedan följer våra forskningsfrågor. 

 

 Hur använder ungdomar ett ungdomsbibliotek? 

 Hur ser unga som inte använder biblioteket på fenomenet Ungdomsbibliotek? 

 Vad betyder det för unga att ha en egen plats att vara på? 

 

För att undersöka och besvara frågorna kommer vi att genomföra 12 intervjuer med 

ungdomar, sex stycken på Stadsbiblioteket i Göteborgs ungdomsavdelning Dynamo och 

sex stycken på Arena 29, en del av Göteborgs stads ungdomssatsning, för att möta 

ungdomar utanför biblioteket. Empirin kommer sedan att analyseras och i relation till 

tidigare forskning försöka att ge svar på forskningsfrågorna.   

 

1.3. Begrepp 
 

I det här kapitlet kommer vi att gå in på och förklara några av de begrepp vi valt att 

förhålla oss till. Vi har tagit med de begrepp som varit viktiga och återkommande i 

uppsatsen. 

 

Ungdomar: Ungdomar är vår studiegrupp och där av våra informanter, med ungdomar 

menar vi unga personer, 15 till 25 år. I begreppet ungdomar lägger vi värderingar om 

ålder, utrymme för fritid och umgängesvanor vilka kan skilja sig från vuxnas vanor och 

förutsättningar. I den här studien använder vi begreppet ungdomar omväxlande med 

begreppet unga. 

 

Icke-användare: Vi har valt att kalla de informanter som inte alls eller i väldigt liten 

mån använder sig av biblioteket.  
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Fritidsbibliotek: Fritidsbibliotek: är ett begrepp vi fått från Stadsbiblioteket Dynamo. 

Det innebär att biblioteket inte har något ansvar för ungdomars skolgång utan finns till 

för de ungas fritid. Det innebär alltså att biblioteks uppgifter som bokprat för 

skolklasser och liknande inte förekommer så ofta utan att man snarare ger utrymme för 

ungdomar på deras fritid.  

 

Ungdomsavdelning: Med ungdomsavdelning menar vi att biblioteket har avsatt 

speciellt utrymme för de unga i biblioteket. Exempel på sådana avdelningar är 

Stadsbiblioteket Dynamo i Göteborg och PUNKTmedis i Stockholm, det är avdelningar 

som har ordinarie lokaler i anslutning till övriga bibliotekets avdelningar.  

 

1.4. Avgränsningar 
 

Vi kommer nu redogöra för de begränsningar vi tillämpat, främst med tanke på 

tidsaspekten men också för att begränsa studien till ett relevant och studerbart problem. 

 

Vi har valt att förlägga vår studie i Göteborg, på Stadsbiblioteket Dynamo. Då vi är 

intresserade av ungas uppfattning av att ha egna platser att vara på har det varit viktigt 

att det funnits aktiv verksamhet på orten, därför har Göteborg lämpat sig väl för vår 

studie.       

 

Att verksamheten är kommunal blev för oss en önskvärd avgränsning då 

förutsättningarna kan skilja sig åt mellan kommunal och privat verksamhet, vilket i och 

för sig skulle kunna vara ett intressant studieobjekt, framförallt i tider som dessa då 

privatiseringar är under diskussion inom de flesta verksamheter. De kommunala 

verksamheterna har exempelvis andra krav på sig när det kommer till målgrupp, de är 

till för alla. Ett annat skäl är att bibliotek och i det här fallet fritidsgårdar/mötesplatser 

har gemensam styrning från kulturnämnden i Göteborgs stad.   

 

Vi har valt att genomföra studien på Stadsbiblioteket Dynamo i Göteborg av 

anledningen att det är en separat avdelning med fokus på unga. Som vi tidigare tagit upp 

är ungdomsverksamhet på andra bibliotek intressant men skulle enbart bidra till att göra 

vår studie spretig.  

 

Utöver Stadsbiblioteket Dynamo har vi genomfört intervjuer på en annan mötesplats för 

ungdomar och det blev Arena 29. I vårt arbete har Arena 29 i Göteborg, som själva 

betecknar sig som en kulturell mötesplats, hjälpt oss att finna informanter.  Precis som 

valet att använda ett enda bibliotek har valet att begränsa oss till en enda mötesplats 

varit för att kunna göra en givande jämförelse institutionerna mellan. 

 

Slutligen har vi begränsat oss till en åldersgrupp mellan 15-25 år, ramarna är satta efter 

två olika aspekter. För det första är vår huvudstudie genomförd på Stadsbiblioteket 

Dynamo vars målgrupp är unga mellan 15 och 25 år. Vidare har vi haft riktlinjerna från 

Vetenskapsrådet att hålla oss till, vilka uppger en åldersgräns vid 15 år som lämplig för 

intervjuer utan målsmans medgivande och att vi av flera anledningar funnit 25 år som 

ett lämpligt tak (Vetenskapsrådet). Bland annat har vi i ett flertal andra studier funnit 

samma avgränsning, men också att vi finner Barnkonventionens avgränsning vid 18 år 

som för låg då det som studien avser handlar om ungdomar och inte barn 

(Barnkonventionen). 
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2. Litteraturgenomgång 
 

I vår litteraturgenomgång har vi valt att gruppera texterna under två rubriker, Bibliotek 

om ungdomar och Ungdomar om bibliotek.  

 

När vi har sökt litteraturen har vi gått tillväga på flera olika sätt. Till att börja med har vi 

gått tillbaka i relevant kurslitteratur för att samla de tankar vi haft om våra 

föreställningar kring ungdomsbibliotek och relationen mellan ungdomar och biblioteket. 

Det har varit ett givande arbete då det bidragit med kunskap, men också då det gett oss 

god kännedom om användbara nyckelord inom vårt valda område (Bryman, 2011).  

 

Vidare har vi sökt litteratur i databaser som Lisa och BADA, då har vi använt oss av 

termer som youths, teens, teenagers, children och library. Men vi bestämde oss senare 

för att satsa mer på termer och sökord på svenska, som ungdomsbibliotek, ungdomar, 

tonåringar, unga och ungdomsavdelning vilket resulterade i ett mer lyckat resultat 

genom fler användbara träffar.  

 

Slutligen har vi använt oss av befintlig litteratur, det vill säga litteraturen som vi 

bekantat oss med under utbildningens gång samt den litteratur vi hittat i våra 

databassökningar, för att utgå från de källor som använts och på så vis finna ytterligare 

material. Det har varit en väldigt givande metod då vi hittat användbara källor, vilka vi 

inte funnit i tidigare sökningar.     

   

2.1. Bibliotek om ungdomar 
 

Ungdomars plats på biblioteket tas i litteraturen upp ur många olika vinklar, exempelvis 

den om vad biblioteket har att erbjuda ungdomar. Rydsjö och Elf redovisar fyra 

diskurser från Danielsons och Degerths magisteruppsats Skämtleksaker och Elvis 

Presleyskivor – ett sätt att få kontakt med ungdomar från 2005, som på olika sätt tar upp 

inställningen till unga. Den första är “den fostrande” vilken innebär att ungdomarna bör 

anpassa sig efter biblioteket. Den andra är “den nymodiga”, vilken menar på att 

biblioteket kan anpassa sig efter de unga och deras intressen. Den tredje är “den 

uppsökande” som har sitt fokus på att nå icke-användarna. Slutligen presenterar de den 

fjärde diskursen, vilken är den “unga vuxna” vilken är en mer tvetydig diskurs men som 

enkelt innebär en mer accepterande syn på ungdomar från bibliotekets sida (Danielson 

& Degerth 2005 se Rydsjö och Elf 2007, s.138-139).      

 

En viktig text när det kommer till bibliotekens relation till ungdomar är Hedemarks och 

Hedmans magisteruppsats Vad sägs om användare? (2002) som på ett överskådligt sätt 

visar på de attityder som finns inom bibliotekssfären när de skriver om ungdomar. De 

har studerat hur bibliotekets olika användare beskrivs i tre branschtidskrifter, där 

bibliotekariers inställning till unga framkommer och de konstater att det som skrivs om 

unga ofta är i negativa termer så som att de är stökiga, högljudda och tar plats. De 

menar dock att det även framkommer positiva tillskrivningar, men att de med negativ 

laddning är i majoritet. Bibliotekets generella inställning till ungdomar är att det är en 

viktig målgrupp, men att de kan vara svåra att nå då biblioteket inte är en självklar arena 

för unga. 

 

http://bada.hb.se/browse?type=author&value=Hedman%2C+Jenny
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2.2. Ungdomar om bibliotek 
 

Vid vår sökning efter litteratur kring ämnet Ungdomar om bibliotek, har vi funnit det 

svårt att hitta forskning på högre nivå än kandidat och magistergrad. Vi har däremot 

funnit flera studier som för oss på ett relevant vis presenterar ungdomars uppfattning av 

biblioteket, främst i studier där intervjuer med unga genomförts. Ett exempel är 

Palander & Wictorin (2007) vilka genomfört en studie där de intervjuat åtta ungdomar. 

De kommer fram till att flera av informanterna tar upp att biblioteket är en plats där de 

inte känner sig hemma, det vill säga att de inte känner sig välkomna eller att biblioteket 

är en plats som inte passar de ungas livsstil. Nilsson (2005) skriver i en artikel att 

ungdomar vill ha det som de kan hitta på marknaden eller bland sina kompisar och om 

de inte kan få det på biblioteket är de inte intresserade av att stanna. Det bibliotek som 

informanterna diskuterar i Palander & Wictorins studie är Malmö Stadsbibliotek, ett 

bibliotek som flera av informanterna uppger ligger för långt bort och att det är för stort i 

bemärkelsen att de har svårt att hitta vad de söker. En annan studie handlar om 

ungdomsbiblioteket PUNKTmedis i Stockholm, där författarna beskriver ett exempel 

med en informant som beskriver skillnaden mellan andra bibliotek generellt och 

ungdomsbiblioteket PUNKTmedis. Informanten beskriver då att PUNKTmedis är 

utformat för att man ska stanna och inte i likhet med andra bibliotek enbart låna böcker 

och gå därifrån (Ahrling & Hedberg 2008).  

 

När det kommer till det arbete som personalen på ungdomsavdelningen gör, uppger 

flera av informanterna i Palander & Wictorins studie att de inte tror att biblioteket gör 

någonting speciellt för unga och de kan heller inte tänka sig vad det skulle kunna vara 

för någonting. En informant uppger att han sett att biblioteket gjort reklam för vissa 

böcker och uppfattar att anledningen är att få unga att läsa mer.    

 

Vi upplever att de unga i ovannämnda uppsatser känner av skillnader då de besöker 

bibliotek och då de besöker ungdomsbibliotek. Däremot uppger Pettersson & Schaffer 

(2007) emellertid att en tredjedel av de informanter som intervjuats i deras studie anser 

att en specifik ungdomsavdelning är en dum idé. Liknande tendenser finns i Börjessons 

(2012) text, där en informant uppgav att ungdomar lätt hamnar mellan stolarna då det 

enbart finns en gemensam barn- och ungdomsavdelning och en vuxenavdelning på 

biblioteket. Problematiken med en sammanslagen barn- och ungdomsavdelning 

återfinns, som vi nämnt tidigare, även i Rydsjö och Elfs kunskapsöversikt Studier av 

barn- och ungdomsbibliotek där forskarna menar att på en sådan avdelning har det länge 

funnits en prioritering på barn-delen. 

 

Gemensamt för flera studier är informanternas svar på frågor som rör bibliotekets 

personal är att de upplever personalen som hjälpsam och i de flesta fall trevlig, men 

skulle kunna vara lite mer utåtriktade. Någonting annat som tas upp är att 

bibliotekarierna ofta är äldre och dåligt insatta i vad ungdomar gillar. En av 

informanterna i Palander & Wictorins studie påpekar däremot att åldern inte 

nödvändigtvis behöver vara avgörande utan att det snarare handlar om att tänka som 

ungdomar gör. Ett talande exempel är då en av informanterna från studien Hänga och 

må bra eller ta sin bok och dra svarar på frågan om vad som skiljer bibliotekarier åt vid 

andra bibliotek än de på PUNKTmedis att de på det sistnämnda verkar tycka om sitt 

jobb. 
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Vad flera forskare uppmärksammat i sina studier är den konservativa syn på bibliotek 

som ungdomarna har då de ofta framställer biblioteket som ett hus med böcker. Ahrling 

och Hedberg konstatera i sin studie att ungdomarnas syn på biblioteket främst placeras 

inom informations- och kunskapscentrum, det vill säga att bibliotekets huvudfokus för 

informanterna är det studiemässiga. Det tas även upp av en informant i studien, att 

biblioteket borde ha en plats för unga att vara på. I Ahrling och Hedbergs studie tar 

informanterna upp det positiva med att ungdomsbiblioteket Punktmedis är en plats där 

man kan ”hänga” men att det också finns utrymme för att studera och få läxhjälp. 

 

2.3. Ungdomar och deras fritid 
 

Världen har globaliserats och medialiserats, något som Denward & Severson (2007) 

menar ha bidragit till förändringar i ungdomars förutsättningar i deras viktiga 

identitetsskapande. Medier har en stor del i vår vardag vilket leder till att vår värld 

krymper. Internet gör det möjligt att ta del av kulturyttringar från i princip vilken del av 

världen som helst, gränser får mindre betydelse. Samtidigt är ungdomar i dagens 

samhälle ofta hänvisade till just internet och dess mediekultur, bland annat genom den 

deltagarkultur som bildats kring de olika sociala medier som finns.  

Stadsbiblioteket Dynamo var från början enbart inriktade på tv-spel och mangalitteratur 

men nu finns där det mesta man kan förvänta sig på ett bibliotek. Skönlitteratur och 

facklitteratur samsas med mangaböcker och tv-spelande ungdomar, något som för oss 

”konventionella” biblioteksbesökare kan uppfattas som störande medan ungdomar i sin 

tur anser det vara mysigt och hemtrevligt. 

 

Samhället förändras, vilket bör uppmärksammas, utan att för den skull förringa de 

insatser som gjorts för barn och ungdomar och deras kultur genom åren. En kultur som 

sker både IRL och på nätet. Strategier för framtiden bör arbetas fram och kunskap om 

den kultur som växer fram utanför den samhällsstödda kultursektorn bör införskaffas. 

Vi behöver helt enkelt bli mer nyfikna och öppna för de arenor där de unga ofta 

befinner sig i. I foldern Ung kultur – i ett föränderligt kulturlandskap (2007) resonerar 

man kring hur ungdomar och ungdomskultur alltid har debatterats och att debatterna sett 

ut på samma sätt genom åren, det är ämnena i sig som ändrats. Diskussioner uppstår 

kring olika fenomen och liknande som är aktuella i den verklighet och det sammanhang 

vi för tillfället befinner oss i, samtidigt som diskussionerna som är kopplade till 

relationer mellan den ”vuxna” och den ”uppväxande” generationen är tidlösa. På så sätt 

kan man säga att inget har hänt på den fronten samtidigt som allt har förändrats. 

Ungdomar behöver fortfarande platser att mötas och vara på där de kan använda sig av 

de kulturyttringar som finns, gamla som nya. De behöver fortfarande platser att besöka 

under sin fritid, biblioteket kan vara en sådan plats.  

 

Stadsbiblioteket Dynamo är ett fritidsbibliotek, men vad är då fritid? Vi anser att 

begreppet är komplext, vilket visade sig inte minst då vi själva diskuterade det och fann 

hur olika vi uppfattade ordet fritid. Ericson (2011) menar att det vanligaste sättet att 

definiera begreppet fritid är enligt följande: den tid som blir över när andra nödvändiga 

sysslor och förpliktelser blivit fullgjorda. Våra tankar kring fritid är ungefär så och 

därför ställde vi oss lite frågande till begreppet då det gällde vårt studieobjekt. 

Stadsbiblioteket Dynamo erbjuder sina besökare möjligheter att lyssna på musik, spela 

musik, se på film, spela tv-spel, läsa och anordna sammankomster med speciella 
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inriktningar, för att nämna några aktiviteter. Grundtanken är att de unga själva ska 

komma med idéer samt vara med och utforma dessa aktiviteter. På kommunens 

informationssida om Stadsbiblioteket Dynamos verksamhet går att läsa om de 

aktiviteter som nämns ovan men där står också att det finns platser för att studera. Fritid 

är som sagt svårt att definiera eftersom det är ett mångdimensionellt begrepp. Ibland 

kan det vara svårt att se var gränsen går mellan exempelvis arbete och fritid. 

 

2.4. Biblioteket som plats 
 

Forskning kring biblioteket som plats och vilken roll biblioteket har för sina användare 

finns en hel del skrivet om. Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2010) beskriver hur 

olika livsstilar och människors biblioteksanvändning förhåller sig till varandra i sin 

modell. Deras studier visar att bibliotek har andra användningsområden än enbart utlån 

av böcker. Skot-Hansen visar med sin modell, som vi valt att använda oss av i vår 

uppsats, hur biblioteket kan fungera som kulturcentrum, kunskapscentrum, 

informationscentrum och/eller socialt centrum. Modellen används ofta idag som norm 

då nya bibliotek ska skissas fram. Det finns sparsamt med forskning kring biblioteket 

som plats ur ett ungdomsperspektiv. Den som finns har ofta sin tyngdpunkt på 

bibliotekets roll för ungdomar snarare än bibliotekets som plats och grundar sig sällan 

på ungdomarnas egna tankar och funderingar. 

 

”[…]Många av de ungdomar jag kommer i kontakt med, även de som uppfattas som 

stökiga, upplever biblioteken som en slags asyl.” Ett ställe det är skönt att komma till. 

[…]” menar Ove Sernhede (2011). Han menar vidare att en bra relation till ungdomar är 

viktig då det gäller bemötande och gränsdragningar mellan biblioteket och ungdomar. 

Det går att ställa krav även på unga människor så länge de är realistiska och utgår från 

ungdomars värld. En kompetent bibliotekarie får samspelet mellan biblioteket och dess 

användare att fungera genom att lägga ner mycket kunskap och tid på varje individ. 

Sernhede menar också att biblioteket inte ska agera fritidsgård samtidigt som han 

påpekar vikten av att som bibliotekarie vara medveten om ungdomars intressen, behov 

och frågor. Han menar att det finns olika arenor för olika ändamål och att biblioteken 

inte bör flirta med ungdomskulturen alltför mycket.  

 

Biblioteksmiljön är oftast inte anpassad för ungdomar och det tar dem bara ett par 

sekunder att uppfatta om där finns något de attraheras av, menar Nylander (2011). 

Vidare menar han att ett ungdomsbibliotek bör ses som en utvecklingsavdelning där 

innehållet kan komma att förändras och utvecklas. Även bibliotekspersonalen på ett 

ungdomsbibliotek behöver förstå att toleransnivån blir en annan. Ungdomar låter 

mycket av naturen, vilket i sig inte behöver vara något negativt utan istället bör ses som 

en möjlighet för ungdomar att känna att biblioteket kan vara en plats även för dem. 

 

2.5. Sammanfattning 
 

I vår genomgång av tidigare forskning har vi funnit att det råder delade meningar kring 

hur ungdomar uppfattas av biblioteket som institution, ungdomar framställs ofta som 

högljudda och stökiga, men de är ändå en av bibliotekets viktigaste målgrupper. 

Danielson & Degerth (2005) har uppmärksammat hur bibliotekariers inställning till 
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ungdomar ser ut och vilka tankegångar som finns inom branschen. Vi har i flera studier, 

bland annat hos Palander & Wictorin (2007) läst hur ungdomar anser att det är viktigt 

att känna sig välkommen och att de inte alltid gör det på biblioteket, kanske som följd 

av bibliotekariernas syn på unga som stökiga och högljudda. Vi har även i dessa texter 

funnit olika orsaker som ungdomarna uppger vara skäl till varför de inte känner sig 

hemma på biblioteket. Eftersom vi gjort en användarstudie med ungdomar, har dessa 

tidigare studier varit relevanta för oss bland annat vid arbetet med vår intervjuguide. 

 

Vi har också läst in oss på vad som sagts kring ungdomar av idag och deras fritid. 

Samhället har förändrats, något som också märks i fritidsutövande och det kulturella 

utbudet. Samhället har medialiserats enligt Denward & Severson (2007) vilket förändrat 

ungdomars förutsättningar för identitetsskapande. I texterna vi arbetat med har vi funnit 

att diskussioner kring ungdomar och deras kultur- och fritidsutövande ingalunda är 

något nytt ämne. I relation till de ungas fritid har vår avsikt varit att studera de olika 

funktioner biblioteket kan ha i sammanhanget. I likhet med Skot-Hansen anser vi att 

biblioteket är så mycket mer än ett hus med böcker. Sernhede (2011) menar att 

biblioteket inte ska vara en fritidsgård samtidigt som det är viktigt att uppmärksamma 

ungdomars önskemål och behov. Splittringen kring unga genomsyrar många av de 

texter vi läst, biblioteket vill väl men vet inte alltid hur de ska möta de unga utan att 

bibliotekets traditionella arbete rubbas.  
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3. Teori 
 

Vi har under vårt arbete utgått från modellen Model til brug for folkebibliotekets 

virksomhedsprofilering (Skot-Hansen 1994). Modellen blev populär inom den svenska 

biblioteksverksamheten och har använts i många andra studier då den är lättillgänglig 

både vad det gäller dess användbarhet och tillgång. Den tidiga modellen innehöll fyra 

huvudområden; Kulturellt centrum, Kunskapscentrum, Socialt centrum och 

Informationscentrum, dessa representerade bibliotekets olika roller i samhället. 2010 

presenterade Skot-Hansen tillsammans med Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen en 

uppdaterad version av modellen, i en publikation på fyra sidor där de pressenterar den 

nya modellen och dess användningsområden. I vår studie kommer vi att använda oss av 

den nya modellen.  

 

Forskarna beskriver att den utveckling som skett i samhället samt att bibliotekens 

legitimitet förändrats. De sociala arenorna ser annorlunda ut mot vad de gjorde för 10-

15 år sedan (2010). I den uppdaterade modellen har huvudbegreppen ändrats och i dem 

fått delvis ny innebörd. De olika centrum som användes i modellen från 1994 har ersatts 

av platser, vilka är Inspirationsplats, Läroplats, Uppträdandeplats och Mötesplats, då vi 

fann begreppen lämpliga i vårt arbete. Att se biblioteket som en plats för utbildning och 

lärande finns fortfarande kvar men nu med mer fokus på det frivilliga lärandet. I det 

tidigare Kulturella centret var kulturen mer institutionell, biblioteket anordnade 

exempelvis en utställning för användaren att besöka, medan arrangemangen på dagens 

bibliotek ofta kan vara mer inriktade på deltagande och skapande. Inspiration och 

Uppträdande finns därför med i den nyare modellen, liksom Mötesplats. Vi upplever 

den nya modellen mer fritidsanpassad än den äldre och finner den därför mer lämplig 

för vår studie.  

 

I studien har vi besökt två olika institutioner, Stadsbiblioteket Dynamo och fritidsgården 

Arena 29, och vi har valt att använda modellen i analysen av all empiri då vi inte sett 

något problem i att tillämpa modellen även på informanterna från Arena 29. En modell 

som haft större fokus på exempelvis bibliotekets informationsförsörjande delar hade 

inte gått att tillämpa lika väl då det är andra faktorer som ingår, vilka generellt inte 

representeras av fritidsgårdar. När det som i det här fallet snarare handlar om sociala 

faktorer som att mötas och inspireras bör det inte vara något problem att applicera 

modellen på en annan verksamhet av fritidsgårdens karaktär.   

 

Och vad bibliotekets om plats egentligen är, är en viktig fråga då samhället runt 

omkring förändras. Sernhedes tankar om att biblioteket inte är en fritidsgård gör det värt 

att ställa samma fråga om andra accepterade institutioner, exempelvis vad en fritidsgård 

är och vad är det som gör att den verksamheten inte kan sammanföras med ett 

bibliotekets med lyckat resultat. En breddad verksamhet som den i Hjo, där man slagit 

samman nämnda verksamheter har biblioteket som plats fåt ett annat syfte och vi tror att 

bedömningen av biblioteket som plats utifrån vår valda modell blir betydligt 

intressantare då en kombinerad verksamhet förmodligen kan locka fler och nya 

användare till biblioteken.  

 

Då bibliotekets om plats skall undersökas är det som vi tidigare tagit upp ur ett 

ungdomsperspektiv vilket är underligt då man idag är så pass medvetna om 

barnperspektivet, unga har andra behov än barn men också andra behov än vuxna, 
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ljudnivån kan vara en del. För modellens räkning är en utökad verksamhet positiv då 

den kan visa på rummets komplexitet och mångsidiga verksamhet, modellen kan i det 

här fallet även appliceras på andra likvärdiga verksamheter som i vårt fall fritidsgårdar 

då verksamheten handlar om att möta människor och delta i en utvecklingsprocess. 

 

Vi kommer i vår analys att använda oss av modellen för att strukturera våra 

informanters svar och se relationen mellan dessa. Vi vill ta reda på om något område 

överrepresenterat, obefintligt eller finns det en jämn balans i hur informanterna upplever 

sina arenor i förhållande till Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens 

arenor för biblioteket. Nedan presenteras modellen samt de fyra områdenas innebörd. 

 
Figur 1: Modell efter egen tolkning (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2010, s.2). 

  

Inspirationsplats: Inspirationsplats på biblioteket är till för att få människor att våga 

kliva ut ur sina vanliga, trygga arenor och testa någonting nytt, för att sedan kunna gå 

tillbaka med nya erfarenheter. Ett exempel på arbetssätt forskarna presenterar är 

berättandet, de använder själva begreppet Storytelling, de menar att nya 

presentationssätt kan ge mod till att beträda nya arenor. Som vi ser i modellen är 

Inspirationsplatsen placerad mellan erfarenhet och Innovation, vilka är två olika faktorer 

som kan skapa inspiration för nytänkande.  

 

Läroplats: Läroplatsen är en arena för det egna lärandet på biblioteket, för användaren 

att upptäcka och lära av sina egna informationsbehov. Här påvisar forskarna många 

nyare arbetssätt som att arbeta med spel och olika interaktiva aktiviteter. Något som 

passar många yngre användare. Läroplatsen är placerad mellan erfarenheter och 

egenmakt i modellen och det gör det påvisar vikten av att dra nytta av tidigare 

erfarenheter för att på ett egenmäktigt sätt tillägna sig ny kunskap.   
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Uppträdande plats: Uppträdandeplatsen finner vi mellan Innovation och Medverkan. 

Platsens syfte är att uppmuntra kreativiteten hos användarna, genom olika workshops 

kan användare möta kultur på ett otvunget sätt. Någonting som gör användarna till 

aktiva brukare.  

 

Mötesplats: Mötesplatsen är den plattform som är mest bekant från den gamla 

modellen, en plats för användare med olika erfarenheter att mötas på. En så kallad 

högintensiv mötesplats, det vill säga att människor med olika socioekonomiskt och 

kulturellt kapital kan mötas på samma arena. Forskarna uppger att biblioteket kan bli en 

tredje plats i vardagen mellan arbete och hem och placerar därför Mötesplatsen mellan 

Egenmakt och Medverkan. 

 

Modellens övriga begrepp skapas i mötet mellan de fyra huvudfaktorer vi ovan listat. 

Att inspireras och då bli eggad att utföra någonting skapar erfarenhet hos utföraren, det 

skulle i det här fallet kunna innebära att en konstutställning på biblioteket eggar någon 

att utforska tekniken och där igenom öka erfarenheten av måleri. 

 

Vidare kan kombinationen av att utforska och delta skapa en egenmakt, någonting som 

på biblioteket kan uppstå i en workshop där deltagarna, till skillnad från ett seminarium, 

också själva får delta och påverka. Det sociala möter lärandet på ett lustfyllt sätt och 

inger i det här fallet biblioteksbesökaren en känsla av att kunna påverka, någonting vi 

tror är av hög vikt då man arbetar med ungdomar.    

 

Sen har vi kombinationen av att delta och skapa som leder till innovation. Biblioteket 

kan locka människor till att testa nya saker och där igenom föra tekniker och tankesätt 

framåt.   

 

Slutligen möts skapandet med inspirationens möjlighet att egga, vilket skapar en 

möjlighet att medverka i exempelvis en aktivitet. Det skulle kunna vara att få en 

besökare att våga någonting nytt och på så sätt bidra i sammanhanget.  

 

Dessa fyra drag är någonting biblioteket kan sträva mot att uppnå och ge sina 

användare. En gemensam rubrik för dessa fyra känslor; Erfarenhet, Egenmakt, 

Innovation och Medverka skulle kunna vara Självförtroende. När alla dessa faktorer 

möter och genomsyrar varandra som i modellen kan människor utvecklas individuellt 

och i ett större sammanhang.  
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4. Metod 
 

Då vi i vår studie är intresserade av ungas erfarenheter och tankar kring det egna 

utrymmet, och de platser som erbjuds dem, fann vi att semistrukturerade intervjuer med 

besökande ungdomar på de två platserna, Stadsbiblioteket Dynamo och Arena 29, 

passade bäst. Vid vår kontakt med stadsbiblioteket Dynamo fick vi förklarat för oss att 

de har en policy att inte tillåta intervjuer på biblioteket då de menar att avdelningen ska 

vara en fristad för ungdomar, där de inte behöver bli störda. Vid tidigare forskning har 

de endast tillåtit enkäter men då de ansåg att vår undersökning var intressant även för 

dem gjordes för oss ett undantag och vi kände oss under hela studien mycket välkomna 

av den hjälpsamma personalen. 

 
Innan intervjutillfällena hade vi ett möte med personal från Stadsbiblioteket Dynamo 

där vi fick information om avdelningens bakgrund och arbetssätt samt information om 

den pågående renoveringen. Mötet gav oss en inblick i organisationen och gav oss 

möjlighet att bekanta oss med den miljön våra informanter skulle komma att lämna sina 

reflektioner kring. Vi fick även chansen att beskriva vårt arbete, frågeställning och 

problemformulering så att båda parter hade god kännedom om hur arbetet skulle 

bedrivas. Under samtalen med personalen förstår vi att de brinner för sin verksamhet 

samt att de har god insikt i sin verksamhet. Vi får också förklarat för oss den 

problematik som uppstått vid deras flytt av verksamheten till de tillfälliga lokaler de för 

närvarande befinner sig i. Ett flertal av de aktiviteter som tidigare funnits inom 

verksamheten har lagts på is och personalen har upplevt att flera av de besökare som 

tidigare besökte dem nu inte längre gjorde det. Samtidigt berättar de hur flera av 

nuvarande besökare är nytillkomna. Frågor som dessa var en av anledningarna till att de 

välkomnade vår undersökning.  

 

I likhet med de Forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet har vi varit noga 

med att informera om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

 

Vi har också använt oss av två informantgrupper – en på studieobjektets plats, samt en 

grupp i en annan verksamhet med liknande mål vad gäller ungdomars fritid. Detta för 

att få flera aspekter till de erfarenheter hos de informanter vi valt att studera (Dalen 

2008). Vi var medvetna om att det eventuellt kunde bli ett problem i de fall 

informanterna från den andra verksamheten inte kände till Stadsbiblioteket Dynamo 

men ansåg också att det var av intresse om så var fallet. Vi ville med vår undersökning 

se hur unga uppfattar de verksamheter speciellt utformade för dem vilket gjorde att vi 

ansåg att även de informanter som inte kände till vårt studieobjekt kunde ha åsikter som 

var av vikt för oss. 

 

Vi genomförde sex intervjuer på Stadsbiblioteket Dynamo, tre kvinnor och tre män 

varav den yngsta var 15 år och den äldsta 20 år. Intervjuerna genomfördes vid tre olika 

tillfällen, anledningen till att vi valt att göra uppdelningen är vår föreställning om att 

biblioteket används för olika aktiviteter vid olika tider. Intervjuguiden går att finna i 

Bilaga 2. 

 

 

 



18 

 

Nedan följer en presentation av informanterna från stadsbiblioteket Dynamo. 

 

Informant:    Kön:            Ålder:           Besöker biblioteket:               Tillfälle:  

Informant 1: Kvinna 15 år  Några gånger om året        2  

Informant 2: Kvinna  18 år  Ca. en gång i veckan        3 

Informant 3: Kvinna  16 år  Två gånger i veckan        3 

Informant 4: Man  16 år  Ofta, på raster        1 

Informant 5: Man 18 år  Varje dag         2 

Informant 6: Man 20 år  Första gången        3 

 

Värt att nämna är att de sex besökare vi träffade på Stadsbiblioteket Dynamos haft en 

förhållandevis låg medelålder i förehållande till avdelningens målgrupp. Vi fick bland 

våra informanter fram en genomsnittsålder på 17, det innebär alltså en snittålder på två 

år över den nedre åldersgränsen, femton år, och åtta år under den övre på 25 år.  

Utöver de sex intervjuerna på Stadsbiblioteket Dynamo skall vi även genomföra sex 

intervjuer utanför biblioteket, på ungdomssatsningen Arena 29. Då har vi skrivit en 

intervjuguide, vilken varit uppdelad i tre alternativ, en riktad till de som använder sig av 

Stadsbiblioteket Dynamo (1), en för de som använder andra bibliotek (2) och slutligen 

en för de som inte använder bibliotek (3). Intervjuguiden finns som bilaga 3. Efter att ha 

genomfört de sex intervjuerna har vi funnit flera gemensamma teman att analysera, men 

även på Arena 29 har informanterna varit olika varandra och därför bidragit med 

givande svar för studien.   

 

Informant:     Kön:           Ålder:           Besöker Arena 29:           Tillfälle:  

Informant A: Kvinna        21 år              En gång i veckan              1 

Informant B: Kvinna         24 år  En gång i veckan             2                

Informant C: Kvinna        19 år  En gång i veckan 3                 

Informant D: Man             22 år  En gång i veckan             3        

Informant E: Man             22 år  En gång i veckan              3                  

Informant F: Man             24 år              En gång i veckan              1                      

 

 

Valet att spela in och transkribera var någonting vi inför arbetet diskuterade då vi sedan 

tidigare arbeten och genom metodlitteratur har erfarenhet av hur tidskrävande arbetet är, 

men då vi är två kom vi fram till att det i längden skulle löna sig (Bryman, 2011).  

 

Transkribering har genomförts på samtliga intervjuer genom att frågor och svar 

nedtecknats i kronologisk ordning. Det gav oss ett material med en omfattning av 20 A4 

sidor.  Att ha intervjuerna inspelade var en stor fördel då vi gemensamt kunde gå 

tillbaka och lyssna på tonfall, pauser och återfå känslan av intervjun i efterhand.  

Vi kunde även gå tillbaka och studera detaljer och sådant som ingen av oss eller bara en 

lagt märke till tidigare.  

Efter ett kort samtal med personalen där vi förklarar vår studie och ber om tillåtelse att 

utföra intervjuer får vi också berättat för oss om verksamheten på Arena 29. Därefter 

presenterar personalen oss för en av klubbens styrelsemedlemmar som hjälper oss att få 

medlemmarnas uppmärksamhet i det livliga rummet. 
 

Vi presenterade oss för de tilltänkta informanterna, var vi kom ifrån, alltså Högskolan i 

Borås och sen berättade vi kort om vår studie. De flesta var positiva och villiga att delta, 
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endast ett fåtal avböjde medverkan, då gärna till följd av att de inte hade tid eller lust. 

Sedan genomförde vi intervjuerna direkt, på Stadsbiblioteket Dynamo var vi kvar i 

bibliotekslokalerna men på arena 29 fick vi tillgång till lokaler som för tillfället inte 

användes.  

 

Vid samtliga intervjuer var vi båda två med, men fyllde olika funktioner. En av oss 

intervjuade medan den andra förde anteckningar. Det var samma person som 

intervjuade hela tiden för att få en likvärdig intervjusituation. Utöver anteckningarna 

frågade vi om tillstånd att spela in vilket ingen av informanterna såg något problem i. 

Till inspelningarna användes en digital diktafon. Nämnas bör också att samtliga sex 

intervjuer på Arena 29 utfördes under en och samma kväll. Det är inte optimalt men 

upplevdes inte som ett problem av oss då intervjuerna i vissa fall var något kortare än 

andra.  
 

Intervjuguiden användes som ramverk vid intervjuerna och fylldes sedan på med 

följdfrågor och tillbakablickar under intervjuns gång. Det fungerade bra så till vida att 

ungdomarna gav genomtänkta svar och spontant fyllde i detaljer de ansåg vara av vikt. 

Att på ett så avslappnat sätt som möjligt sätta sig ner och föra ett samtal med de 

ungdomar som deltog var något vi eftersträvade vid intervjutillfällena visade sig fungera 

riktigt bra. Dels då vi fick svar på de frågor som ingår i vår intervjuguide, men också 

den möjlighet vi fick att ställa följdfrågor där svaren kändes extra viktiga för vår studie. 

 

4.1.  Urval  
 

Vad gäller urvalet av informanter har vi inte använt oss av några särskilda kriterier 

annat än att de av forskningsetiska principer bör vara över 15 år. De intervjuer som 

utfördes på Stadsbiblioteket Dynamo var utspridda under ett flertal tillfällen och tider 

vilket gjorde att vi ansåg att det slumpmässiga urvalet kunde anses representativt för 

Stadsbiblioteket Dynamos besökare. 

Vad gäller informanterna vid Arena 29 är vi medvetna om att det kan ses som att 

problem att urvalet skedde vid ett och samma tillfälle men vi ansåg att den möjligheten 

som gavs oss vid just det tillfället var för bra för att missas (Bryman). I det fall 

intervjuerna visat sig inte tillföra något till vår undersökning hade vi utfört fler 

intervjuer vid ett annat tillfälle. 

 

4.2. Genomförande 
 

Vi tog kontakt med informanterna på plats genom att söka upp dem i lokalerna, det 

gällde både på Stadsbiblioteket Dynamo där vi befann oss vid tre tillfällen och på Arena 

29 där vi genomförde samtliga intervjuer vid ett tillfälle. Något vi var noga med vid 

samtliga tillfällen var att inte störa, i bemärkelsen avbryta eller tränga oss på. Det blev 

inget problem och det var enbart vid några fåtal tillfällen vi ansåg att det föreföll en risk 

att vara påträngande, exempelvis då någon satt sig avskilt med hörlurar i båda öronen 

eller då de unga märkbart varit mitt uppe i någonting, exempelvis tv-spelande eller 

koncentrerade samtal.  

 

Nedan kommer vi att redogöra för atmosfären, så som vi upplevde den, vid de olika 

intervjutillfällena. Först för de tre tillfällena på Stadsbiblioteket och slutligen för 

tillfället på Arena 29.  
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Tillfälle 1: Tidig vardagseftermiddag. Vid det första tillfället är ett stort gäng killar i 

övre tonåren fullt sysselsatta med att spela tv-spel och eftersom vi inte vill störa under 

genomförandet av studien inväntar vi ett lämpligare tillfälle. Det är en trivsam stämning 

och ljudet från tv-spelen ger en hemma-känsla. I övrigt är det lugnt på biblioteket, några 

användare kommer och går, men väljer att inte uppehålla sig i lokalerna. Slutligen får vi 

vid tillfälle 1 en intervju genomförd innan vi bryter för dagen då avdelningen töms på 

folk. Vädret är vid tillfället fantastiskt och många har nog valt att tillbringa dagens 

lediga timmar utomhus.  

 

Tillfälle 2: En vardagskväll. Vid andra tillfället piskar regnet mot rutorna och precis 

som vid första besöket är tv-spelen ockuperade men biblioteket är i övrigt lugnt med ett 

fåtal besökare. Vi lyckas dock vi det här tillfället få kontakt med en av de tv-spelande 

killarna som ställer upp på att bli intervjuad. Innan arbetsdagen avslutas får vi till en 

intervju med informant 1 som själv befinner sig på avdelningen för att utföra ett arbete. 

 

Tillfälle 3: Söndageftermiddag. Vid sista tillfället på avdelningen har vi tre intervjuer 

kvar att göra men det är fler som uppehåller sig i lokalerna och de tre sista intervjuerna 

fortlöper smidigt. Vi genomför intervjuerna och känner att vårt område är mättat. Vi har 

under de tre intervjutillfällena träffat informanter som i ålder och syfte att besöka 

biblioteket både skiljer sig ifrån varandra men också tar upp flera gemensamma 

nämnare.   

 

Arena 29: En vardagkväll. Tillfället då vi var på Arena 29 var en vardagkväll. Många 

ungdomar är där och det är livligt i lokalerna. Överallt står och sitter unga och pratar, 

det märks att det är en omtyckt mötesplats då alla vi träffar framstår som bekväma och 

hemmastadda i miljön. Åldrar och stilar är väldigt blandade vilket skapar en intressant 

miljö att utföra intervjuerna i. Ute är det strålande sommarväder. 

 

Vidare presenterade vi oss för de tilltänkta informanterna, var vi kom ifrån, alltså 

Högskolan i Borås och sen berättade vi kort om vår studie. De flesta var positiva och 

villiga att delta, endast ett fåtal avböjde medverkan, då gärna till följd av att de inte hade 

tid eller lust. Sedan genomförde vi intervjuerna direkt, på Stadsbiblioteket Dynamo var 

vi kvar i bibliotekslokalerna men på arena 29 fick vi tillgång till lokaler som för tillfället 

inte användes. 

 

Vid samtliga intervjuer var vi båda två med, men fyllde olika funktioner. En av oss 

intervjuade medan den andra förde anteckningar. Det var samma person som 

intervjuade hela tiden för att få en likvärdig intervjusituation. Utöver anteckningarna 

frågade vi om tillstånd att spela in vilket ingen av informanterna såg något problem i. 

Till inspelningarna använde vi en digital diktafon som diskret placerades mellan 

intervjuare och informant.  

 

Intervjuguiden användes som ramverk vid intervjuerna och fylldes sedan på med 

följdfrågor och tillbakablickar under intervjuns gång. Det fungerade bra så till vida att 

ungdomarna gav genomtänkta svar och spontant fyllde i detaljer de ansåg vara av vikt. 

Att på ett så avslappnat sätt som möjligt sätta sig ner och föra ett samtal med de 

ungdomar som deltog var något vi eftersträvade vid intervjutillfällena visade sig fungera 

riktigt bra. Dels då vi fick svar på de frågor som ingår i vår intervjuguide, men också 

den möjlighet vi fick att ställa följdfrågor där svaren kändes extra viktiga för vår studie. 
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4.3. Transkribering och tillvägagångssätt vid analys 
 

Transkribering har genomförts på samtliga intervjuer genom att frågor och svar 

nedtecknats i kronologisk ordning. Att ha intervjuerna inspelade är någonting som vi 

haft positiva erfarenheter av sedan tidigare, det har också nu varit en stor fördel då vi 

gemensamt kunnat gå tillbaka och lyssna på tonfall, pauser och återfå känslan av 

intervjun i efterhand. Vi har även kunnat gå tillbaka och studera detaljer och sådant som 

ingen av oss eller bara en lagt märke till tidigare (Bryman 2011).  

 

4.4. Etiska hänsyn 
 

Vi har förhållit oss till de forskningsetiska principer för humaniora som 

Vetenskapsrådet sammanställt. Då våra informanter är unga har vi varit noga med att 

presentera vad det innebär både skriftligt och muntligt för dem och för oss. Vi har delat 

ut ett intervjumedgivande till samtliga informanter som beskriver vad Informations-, 

Samtyckes-, Konfidentialitets- och Nyttjandekravet är för någonting, Bilaga 1.  

I dokumentet har även våra kontaktuppgifter till oss lämnats för att informanten lätt 

skulle kunna ta kontakt med oss om frågor skulle uppstå efter genomförandet eller om 

någon av informanterna skulle vilja dra sig ur studien. Vi har även lämnat 

kontaktuppgifter till vår handledare Charlotte von Essen samt en kontaktperson bland 

personalen på Stadsbiblioteket Dynamo. 
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5. Empiri 
 

I följande kapitels delar kommer vi att lite närmare presentera Stadsbiblioteket 

Dynamos fysiska utformning i den tillfälliga lokalen, kortfattat beskriva Arena 29s 

verksamheter, gå igenom förutsättningarna för att genomförandet av intervjuerna vid de 

olika tillfällena, samt introducera våra informanter. 

 

5.1. Stadsbiblioteket Dynamo 
 

Dynamo är Göteborgs Stadsbiblioteks ungdomsavdelning och har fokus på unga i 

åldrarna 15-25 år. Informationen i följande kapitel, 5.1.1, 5.1.2 samt 5.1.3, kommer från 

samtal med personalen (muntlig källa). Till skillnad från många andra bibliotek är 

Dynamo inte bara ett ungdomsbibliotek utan också ett fritidsbibliotek. Det innebär att 

man inte har som mål att arbeta mot skolor utan att ta emot och arbeta med ungdomar 

på deras fritid. Dynamos uppdrag går ut på att lägga stor vikt vid mötet med de unga, att 

lära känna dem och hjälpa dem att exempelvis genomföra önskemål om 

programpunkter. Stadsbiblioteket Dynamos ordinarie lokaler genomgår just nu, precis 

som hela Göteborgs Stadsbibliotek, en renovering och intervjuerna i vår studie kommer 

att utföras i Stadsbiblioteket Dynamos tillfälliga lokaler som ligger i Göteborgs 

Stadsmuseum.  

 

Bakgrund 
 

2008 stärkte Göteborgs Stad kraven på barn- och ungdomsverksamhet, någonting som 

biblioteken i sina nya mål var tvungna att tillmötesgå. Det resulterade i att det 2009 

öppnandes en separat ungdomsavdelning på Göteborgs stadsbibliotek, under namnet 

Dynamo. Arbetssätten var nya och medierna färre. Det tog ungefär ett år att bygga upp 

den nya verksamheten där tv-spel, vilka gick att spela på plats i lokalen, och manga stod 

i centrum. Till en början bemannades avdelningen av outbildad bibliotekspersonal, 

främst unga, vilka ansvarar för utlåning av konsoler etc. Problemet var att dessa enbart 

arbetade på avdelningen korta perioder och avlöste varandra, vilket inte skapade 

kontinuitet för de unga biblioteksbesökarna. Till följd av det anställs en utbildad 

bibliotekarie som får till uppgift att ansvara för och utveckla verksamheten. Personalen 

satsade på att lära känna de unga och ge dem en egen plats att vara på. 

 

Renovering 
 

Under 2010 fattar kommunfullmäktige i Göteborg beslut om en renovering av 

Göteborgs Stadsbibliotek, Dynamo är en av de berörda avdelningarna. Den 4/3-2012 

slog Göteborgs Stadsbibliotek igen portarna och tanken var att Dynamo skall förflyttas 

till en alternativ lokal, någonting man förbereder användarna på för att så smidigt som 

möjligt få med sig de unga till den nya adressen. Frilagret är ett kulturhus för unga i 

Göteborg där de unga i likhet med Stadsbiblioteket Dynamos användare är med och 

planerar verksamheten. Det blir dock inte så och Dynamo får tillfälliga lokaler på 

Göteborgs Stadsmuseum istället. I flytten tappade man bort användarna som inte viste 

vart Dynamo, i den hastiga flytten, tagit vägen.  
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Problemet då blev att man från att ha planerat verksamheten med de unga eller att de 

unga själva stått för evenemang på biblioteket inte hade någon användargrupp. 

Personalen fick skapa egna evenemang och hoppas på det bästa, ibland kom det folk 

och ibland inte. Övriga bibliotek i staden fick hänvisa till Dynamos nya adress, men det 

blev tröttsamt i längden. Någonting som framkom under första mötet med personalen på 

Stadsbiblioteket Dynamo var hur de, det första året på Göteborgs stadsmuseum hade ett 

lågt besöksantal, men utan att personalen riktigt kan förklara varför, börjar de unga åter 

besöka avdelningen.  

 

Framtid 
 

Hösten 2013 stänger dock avdelningen igen för att flytta tillbaka till ordinarie lokaler. 

Planen är att öppna igen våren 2014, men att personalen innan det ska ha lite till på sig 

att genomföra tillbakaflytten. Då kommer man att återigen kunna arbeta permanent och 

satsa mer långsiktigt på att etablera relationer med ungdomarna. Långsiktigheten är 

någonting personalen lyfter fram som viktig när man arbeta med ungdomar. Kontinuitet 

i lokalerna och att personalen är den samma kan skapa trygghet hos de unga vilket i sin 

tur kan leda till att de tar större plats i verksamheten. Det är också själva tanken med 

verksamheten, av ungdomar för ungdomar.  

  

5.2. Intervjuer med sex av Dynamos användare 
 

Trots de tillfälliga lokalerna har man skapat en oas för unga mitt i staden med 

soffgrupp, platser vid bord och tv-spels hörna för de sugna. Det finns mycket material 

på plats i form av böcker, både skönlitteratur och fakta, tidningar, filmer, tv och 

datorspel för utlåning och brädspel att precis som tv-spel spela på plats i biblioteket. Det 

här är sådana medier som många unga är intresserade av och det framkommer tydligt i 

våra samtal med personalen att det skall vara och är de ungas intressen som styr 

avdelningens innehåll och utformning.    

 

Vidare har vi varit intresserade av hur långt från Stadsbiblioteket Dynamo våra 

informanter bor och hur de själva upplever avståndet, de har själva fått avgöra vad som 

är långtifrån och vad som är nära. Vi har inte värderat deras svar utifrån någon ram och 

deras resonemang om avstånd har för oss framstått som realistiskt. Fyra av sex 

informanter har uppgett att de bor långt ifrån Stadsbiblioteket Dynamo, de uppger då att 

de bor ”några mil ifrån”. Samtliga informanter menar dock på att avståndet inte spelar 

någon direkt roll, Informant 3 som bor nära säger dock det gör att hon kan komma dit 

oftare, Informant 5 är dock av en annan uppfattning och när han berättar om hur läget 

påverkar hans besök, ”Nej det påverkar ingenting, skolan ligger här i närheten”. 

  

De informanter vi träffat umgås med vänner, tränar och lyssnar på musik, de ägnar sig 

åt vanliga aktiviteter för åldersgruppen. Ingen av informanterna besöker fritidsgårdar i 

någon större utsträckning, Informant 1 besöker ibland fritidsgården på dagtid. Informant 

tre uppger att hon brukat besöka en fritidsgård men inte gör det längre, ”Jag gick, inte 

längre, Villan
1
, eftersom den stängt”. 

 

                                                 
1
 Förf.anm. Nedlagd fritidsgård i Göteborg 
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Samtliga informanter är överens om att avdelningen på ett väldigt bra sätt tillvaratar de 

ungas intressen, Informant 4 säger till exempel att Stadsbiblioteket Dynamo är bra för 

att det inte bara finns böcker.  

 

Det är nog mest alla aktiviteter som finns här att göra. Det är inte bara 

böcker här och det är nära till skolan också […] Jag upplever det inte så 

mycket som ett bibliotek som en form av fritidscenter kan man säga, hit 

kommer ju folk för att spela FIFA, de kommer ju för att spela schack, oftast. 

Men det finns ju också böcker och de man kan låna. (Informant 4) 

 

Samtliga informanter menar att de blir lässugna av att besöka Stadsbiblioteket Dynamo. 

Informant 2 tar upp att en viktig anledning till att hon besöker Stadsbiblioteket och 

menar på att det handlar om utbudet. 

 

Jag har börjat tycka om att läsa böcker på engelska och det finns även många 

ungdomsböcker på engelska och det tycker jag om. (Informant 2) 

 

Informanterna menar att det gör biblioteket trevligt, Informant 1 säger att hon tycker att 

biblioteket är fridsamt. Vi frågar om informanternas upplevelse av att besöka 

Stadsbiblioteket Dynamo, Informant 5, säger att han tycker att biblioteket är lugnare än 

andra bibliotek. Det var någonting som vi reflekterade över, då det vid tillfället var 

ganska stimmigt i lokalen med mycket folk och spelandet vi tv-spelen var i full gång. 

Kanske kan det vara så att informanten upplever situationen som lugnare då den kan 

vara mer naturlig och vardaglig för en tonåring än ett tyst rum med böcker, vilket är vad 

flertalet av informanterna refererar till som ett bibliotek. 

 

Informanterna har hittat till biblioteket på olika sätt, tre av sex har på något sätt via 

Stadsbiblioteket hittat till Dynamo, Informant 6 blev exempelvis tipsad, Informant 3 

råkade gå förbi och Informant 5 följde med en kompis.  

 

Det är första gången jag är här i Dynamo, jag gick till stadsbiblioteket 300m
2
 i 

Brunnsparken och letade efter ett ställe att plugga på och då rekommenderade 

bibliotekarien mig hit. (informant 6) 

 

Jag var på väg till gymmet faktiskt, som ligger här… så gick jag förbi och 

såg att det var något nytt och så kom jag in hit och såg att det verkade bra. 

(informant 3) 

 

[…] olika grejer, umgås med vänner, kolla på film. Alla kompisar kommer hit, 

allihopa kommer, vi umgås det är ganska roligt när alla spelar (informant 5) 

Vi frågar även vad informanterna tycker om utbudet av det material som finns att tillgå 

på avdelningen, informanterna är övergripande positiva. Informant 2 tar dock upp att 

utbudet till stor del präglas av ungdomsromaner men påpekar att det ju stämmer väl 

överens med Stadsbiblioteket Dynamos målgrupp, men Informant 3 är mer kritisk till 

det fokus som finns kring ålder och menar på att det beror det på vad man har för 

intressen, någonting som inte är knutet till ålder. ”Böcker är ju till för alla, det är ju 

böcker vi har gemensamt […]”.  
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Även Informant 1 funderar över bibliotekets målgrupp på ett åldersrelaterat vis innan 

hon besvarar frågan. ”[…] tycker att litteraturen är mer för 15-20 åringar och kanske 

inte så mycket för 20- 25”. Vad Informant 1 menar på att det finns mycket för de som är 

i åldrarna mellan 15 och 20 men att för de över 20 finns det mindre material, men 

Informant 6 som själv är 20 år är tydlig med att han tycker att materialet är väl anpassat 

till målgruppen, ”Jag tror att de har riktat sig till rätt målgrupp och att de visar ganska 

tydligt att det är den målgruppen. […] dom har tänkt på allt!”. 

  

Avslutningsvis undrar vi hur informanterna ser på sin möjlighet att påverka. Samtliga 

informanter delger en känsla av att kunna påverka men att de inte känner ett så stort 

behov av att göra det. Informant 1 spekulerar kring informationen om att kunna 

påverka.    

 

[…] Jag kan inte riktigt svara på det för jag har inte suttit mig in i det så 

men det finns säkert möjlighet att påverka men det är inget som jag har sett 

”reklam” på eller vad ska man säga… 

  

5.3. Arena 29 
 

Arena 29 är en kreativ och kulturell mötesplats där vi valt att genomföra våra intervjuer, 

då vi velat möta ungdomar utanför biblioteket. Anledningen till valet Arena 29 är att då 

de till skillnad från andra fritidsgårdar och ungdomssatsningar i Göteborgs stad är en 

institution för en äldre målgrupp, primärt för unga mellan 16 och 20 år (Arena 29 2013). 

Arena 29 är en plats för unga att nyttja, det finns arrangemangslokaler för exempelvis 

teater och konserter, kafé, replokaler, ateljé med mera. Unga har även möjlighet att få 

egen nyckel till Arena 29 som ligger i en gammal skola, för att när de själva vill och kan 

kunna använda lokalerna. 

 

Tillfället då vi var på Arena 29 var en vardagkväll. Många ungdomar är där och det är 

livligt i lokalerna. Överallt står och sitter unga och pratar, det märks att det är en 

omtyckt mötesplats då alla vi träffar framstår som bekväma och hemmastadda i miljön. 

Åldrar och stilar är väldigt blandade vilket skapar en intressant miljö att utföra 

intervjuerna i. Ute är det strålande sommarväder. Verksamheten i lokalerna är olika 

under olika veckodagar och vid vårt besök är det Japan-inspirerade klubben Hikari-Kai 

som huserar i lokalerna. Att det var just dem och inte någon annan verksamhet är enbart 

en slump men kan eventuellt haft en inverkan på huruvida informanterna kände till 

Stadsbiblioteket Dynamo, som också har liknande Japan-inspirerade aktiviteter. 

 

5.4. Intervjuer med sex av Arena 29s besökare 
 

Vi utförde vid ett tillfälle sex intervjuer på Arena 29, med tre kvinnor och tre män varav 

den yngsta var 19 år och den äldsta 24 år. Tillfället var en vardagskväll och huset var 

fullt av ungdomar i olika åldrar, från tonåringarna till de unga vuxna, de flesta såg mest 

ut att hänga med vänner och snacka, men en del fikade i kaféet, sjöng eller tittade på 

film. Att hitta informanter var inget problem alls och intresset att delta var stort.  

 

Vi kommer nu att gå in på vad de unga från Arena 29 lyft fram under intervjuerna, som 

vi tidigare skrivit har intervjuerna skett utifrån tre olika intervjuguider beroende på 
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informantens biblioteksvanor. Inledande och avslutande frågor är däremot gemensamma 

och vi kommer att presentera svaren parallellt. 

 

Genomsnittsåldern för informanterna på Arena 29 är 22 år, alltså fem år äldre än 

genomsnittet på Stadsbiblioteket Dynamo. Band informanterna uppger informant A, B 

och E att de bor nära Arena 29 medan C, D och F bor en längre bit bort. De är alla 

regelbundna besökare på Arena 29 och återkommer i princip varje vecka. 

 

Jag går från bord till bord för att ha någonting att göra och så sjunger jag 

karaoke, snackar med mina guldiga ordinarie polare, men jag gillar 

karaoken bäst. Är här varje vecka. (Informant F) 

 

Samtliga informanter uppger att ”vännerna” och att ”hänga” är de avgörande faktorerna 

för att de väljer att varje vecka återkomma. ”Jag brukar vandra runt och hänga med 

mina kompisgäng, vi hänger och snackar.” (Informant D). 

 

Anledningen till att jag kom till var att jag ville få nya vänner, trevligt ställe, 

från början kom jag hit för att få vara med sen började jag jobba här och nu 

sitter jag i styrelsen och är ansvarig för en workshop-grupp. Jag kommer hit 

för att jag har arbetsuppgifter och jag har många vänner här. Och tycker att 

det är en ganska trevlig mötesplats. (Informant A) 

 

På frågan om vad de annars gör på sin fritid tar informant D och E upp datorn som 

någonting som tar mycket tid i anspråk. På frågan om vad som skulle kunna få 

Informant D att besöka ett bibliotek svara informanten på med ett skratt, ”Om 

datorn dör. Nej men det är väl mest att jag läser inte så mycket, jag är inne i en 

period då inte jag läser…” (Informant D). Men flera av informanterna är 

intresserade av olika kulturella uttryck som musik, sång och att teckna, det är 

någonting som knyter samman våra informanter från Arena 29,  

 

”På fritiden så är jag antingen här eller så är jag hemma och läser eller 

tecknar, är med kompisar och så” berättar informant B. Informant C 

konstaterar ganska snabbt vad det är som gäller på fritiden, ”[…] träffar 

kompisar och pratar det är inte så mycket annat, ja sjunger […]”. 

Tre av informanterna är biblioteksanvändare, varav Informant A och F brukar besöka 

Stadsbiblioteket Dynamo medan Informant B besöker andra bibliotek. Övriga 

informanter är i nuläget icke-användare. 

 

Varför? Det var det där lite löjliga, men jag tror att det var någonting med mitt 

bibliotekskort och så orkade jag inte få ett nytt…” (Informant E) 

 

Informant C uppger att hon läser mycket och uppskattar läsning men tar upp en annan 

aspekt, än administrativt strul, till varför hon inte besöker bibliotek. 

 

Det är väl att det inte finns tid, jag har en massa böcker hemma och så, har inte tid 

heller  […] Nej men jag gillar böcker och tycker det är jättekul att läsa. Jag vet 

inte riktigt vad som skulle få mig att… mer tid… 
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Bland de informanter som besökt Dynamo, Informant A och F, är det vid tillfället bara 

informant F som är aktiv besökare. Flertalet av informanterna på Arena 29 känner inte 

till Ungdomsbiblioteket Dynamo, Informant A känner till biblioteket men är inte aktiv 

användare för tillfället, ”Jag trodde att de hade pausat till det nya biblioteket skulle 

öppna igen”. 

 

Informant F är däremot en flitig besökare, även under renoveringen. På frågan om han 

besökt biblioteket även under renoveringen svarar han som att han gjort ett flertal besök 

och informerar oss samtidigt om hur han använder bibliotekets hemsida när han inte har 

möjlighet att besöka biblioteket. 

 

Flera gånger, jag diggar stället […] jag håller mig uppdaterad med vilka nya 

serieböcker de har köpt in
2
, och så lånar jag om mina böcker och reserverar 

böcker. (Informant F) 

 

Informant A och F upplever Stadsbiblioteket Dynamo som en mysigare del av 

Stadsbiblioteket och att det är ett trevligt ställe att komma till. De talar båda flitigt om 

det material som finns i form av manga, serier och spel som någonting positivt och 

Informant A tar upp det speciella med att de unga har en helt egen avdelning. 

 

Det är gött att det är en lite avskild del för just ungdomsserier och 

mangaböcker. Det var lite jobbigt när det låg i den här stora lokalen
3
 att de 

lite mer vuxna serieböckerna skulle finnas på översta våningen och så de 

andra, bottenvåningen, det blev lite jobbigt, mycket springande. (Informant 

A) 

 

Informant B som besöker andra bibliotek svarar på frågan om hur hon upplever det att 

komma dit att det kan vara svårt som ung ibland, men mer när hon var yngre. Informant 

B är idag 24 år och menar att det kan vara svårt att få tag på sådant material som 

ungdomar vill ha på andra folkbibliotek, ”Jag tycker att det är väldigt lite scifi och 

fantasy” säger hon själv. 

 

Informant D menar däremot att det brukar kunna finnas ett stort utbud även av de genrer 

som Informant B tar upp. 

 

[…] det finns massa bra saker de har kurslitteratur för de som behöver plugga, de 

har bra böcker om man behöver hitta en ny historia att läsa. Det brukar finnas ett 

bra utbud på både fantasy och scifi – kan alltid bli större. 

 

Vi frågar samtliga informanter om de tror att biblioteket har någonting för alla vilket de 

är överens om att biblioteket, i generell mening, har någonting för alla. Informant E 

talar specifikt om Göteborgs Stadsbibliotek viket tack vare sin storlek har någonting för 

alla, men påpekar att det ju är stängt.  

 

De flesta har det speciellt Stadsbiblioteket fast det är stängt nu […] Jag 

tänkte säga analfabeter men så kom jag på att det finns ju ljudböcker! 

                                                 
2
 Förf. anm. På bibliotekets hemsida 

3
 Förf.anm. gamla stadsbiblioteket 
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Avslutningsvis ställer vi några frågor om Arena 29 och vad som får dem att återkomma 

varje vecka och det gemensamma svaret är att de kommer dit för att träffa sina vänner 

och ”hänga”. Informant D säger att ”träffa kompisar” och ”prata” är det centrala. Vi 

frågar också om informanterna känner att de kan vara med och påverka på Arena 29, 

frågan får inget stort genomslag och svaren blir vaga. Men vad vi förstår är de nöjda 

som det är med verksamheten. Informant E säger att han inte bryr sig om att påverka 

utan är nöjd som det är och Informant D menar att han får ut det han vill av Arena 29 

som det är och därför inte behöver påverka, ”För mig räcker det med att hänga för jag 

behöver inte påverka men jag kan nog om jag behöver” konstaterar informanten då vi 

talar om möjligheter att påverka.  
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6. Analys och diskussion 

 

I det här kapitlet kommer vi att analysera de resultat vi fått fram, först utifrån den 

modell vi valt av Skot-Hansen m.fl., för att påvisa gemensamma nämnare för våra 

informanter från Stadsbiblioteket Dynamo och Arena 29. Analysen har gått till så att vi i 

ett tidigt stadie valt att transkribera intervjuerna på ett övergripande sätt, svaren som 

informanterna har gett har skrivits ut men i de fall då de varit pratiga eller där svaren 

varit alltför långa har vi plockat ut koncensus. Pauser och hummanden et cetera har 

genomgående inte tagits med i transkriberingen. Själva dokumentet innehåller 20 A4 

sidor, 12 sidor för transkriberingen av informanterna på Stadsbiblioteket Dynamo och 

åtta sidor för informanterna på Arena 29 och dokumentet finns i författarnas ägo.  

 

Vidare har analysen gått till på så vis att vi gått igenom transkriberingarna och skapat ett 

sammanfattat schema över informanternas svar. Schemat som varit av diagramkaraktär 

med intervjufrågorna lodrät och informanternas svar lodrätt har färgkodats utifrån de 

fyra rummen från Skothansens modell. I analysen har svaren från Stadsbiblioteket 

Dynamo och Arena 29 behandlats på samma sätt och hela tiden jämförts med varandra i 

en öppen dialog oss emellan. Efter att ha färg kodat schemat har vi sammanfattat de 

olika aktiviteter vi uppmärksammat, exempelvis ”hänga” och ”läsa”, för att sedan klippa 

ut begreppen och placera dem i modellen.  

 

Då vi efter att ha genomfört denna process och fått en del tankar besvarade i empirin, 

andra avfärdade och en hel del nya reflektioner, skrivit vår analys. Processen var för oss 

nödvändig för att få grepp om likheter och skillnader mellan ungdomarna i deras syn 

kring platser att vara på och i deras syn på ungdomsbiblioteket som ett alternativ till 

andra platser att mötas på.     

 

Avslutningsvis kommer vi att gå mer in på informanternas svar i förhållande till vad vi 

tidigare läst på området vi behandlar, både vad gäller forskning och inom 

branschpublikationer. För att hålla isär de olika grupperna, Informanterna 1-6 och A-F 

har vi valt att dela på analysen och först presentera resultaten från Stadsbiblioteket 

Dynamo, sedan resultaten från Arena 29 för att slutligen sammanföra dem i en 

gemensam diskussion.  

 

6.1. Analys av intervjuerna från Stadsbiblioteket Dynamo 
 

Vi har analyserat våra intervjuer utifrån de områden som Jochumsen m.fl. kartlägger i 

sin modell Biblioteket som Inspirationsplats, Läroplats, Mötesplats och Uppträdandeplats.   

 

På Stadsbiblioteket Dynamo har man en intention om att de ung själva ska vara 

delaktiga i vad de vill gör a och vad de väl gör när de besöker avdelningen. Lokalerna, 

vilka är tillfälliga, är museum-mässiga och med det menar vi att lokalerna är i en 

gammal stenbyggnad med mycket atmosfär. Golven är av trä och i kombination men 

med IKEA-bokhyllor och tavlor ger det en hemma-känsla som många av informanterna 

uppmärksammar. Inredningen påminner mer om en fritidsgård med mycket litteratur än 

om ett bibliotek, kanske främst då det i princip inte finns några hyllor ute på golvet utan 

enbart längst väggarna och att det finns flera trivselfaktorer som soffkuddar och coffee- 

table-litteratur framlagd på de låga borden vid sofforna.  
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Lokalerna erbjuder flera olika möjligheter till mötesplatser, oavsett om det handlar om 

ett litet eller stort sällskap. Det finns en stor soffgrupp, barstolar för den som vill hänga, 

långbord för de som behöver mer utrymme samt enskilda fåtöljer för de som vill. 

Avdelningen erbjuder utöver själva sittplatserna mängder av material att använda på 

plats eller för att ta med hem. Böcker, tidskrifter, serier och filmer för att nämna några 

att ta med hem. På plats finns det även sällskapsspel, från Schack till frågespelet 

”Tjejsnack”, tv-spel för både singel- och multiplayer och olika tillfälliga arrangemang 

som äger rum i lokalerna.      

 

Resultatet av analysen för Stadsbiblioteket Dynamo ser, efter att vi placerat ut 

aktiviteterna i modellen, ut som följer:  

 

Inspirationsplats: Den största inspirationen som informanterna nämner är den läslust 

de alla känt av att besöka biblioteket. Vi uppmärksammade vid vårt första besök på 

avdelningen en foto-utställning, vilken vi tänker kan fungera som inspiration för 

besökarna att själva skapa någonting och då ha möjligheten att visa upp sina skapelser 

och då inspirera unga till att ta plats och visa upp sina egna alster, exempelvis 

målningar, fotografier eller poesi. Det är dock ingen av informanterna som spontant 

uppmärksammar utställningen när vi talar med dem, men det kan bero på våra frågor då 

vi inte frågar efter utställningen i specifika termer.  

 

Rent teoretiskt placerar vi, till höger om Inspirationsplatsen, litteraturen då den både 

kan inspirera och bidra till det egna lärandet, beroende på vad den handlar om. Viktigt 

att poängtera är att vi försöker beskriva bibliotekets teoretiska utformning och inte 

själva möbleringen i biblioteksrummet. Problemet i att placera ut litteraturen i modellen 

har främst varit att den passar in i många av de olika platserna, den kan inspirera, lära, 

bli en mötesplats om flera läst samma bok samt bidra till ett eget skapande och då passa 

in på den Uppträdande platsen, så litteraturen får vi generellt se som någonting 

övergripande och anpassningsbart.   

 

Vidare är Stadsbiblioteket Dynamo en inspirerande plats och informanterna menade att 

det finns någonting för alla vilket då innebär att du även kan finna material i alla dess 

former som du inte visste om att du sökte när du kom till biblioteket och att det är det 

som gör biblioteket speciellt då många olika tankar och intressen skall enas om en 

gemensam yta. Människor i olika åldrar, med olika bakgrund och intressen möts under 

samma tak och kan där inspireras av varandra. 

 

Läroplats: Som läroplats är avdelningen för våra informanter en viktig plats för studier 

och läxläsning, framför allt vid grupparbeten då det är en naturlig plats för alla unga i 

Göteborg att komma till, du behöver inte gå i den närmaste skolan eller älska böcker för 

att känna dig hemma. När vi träffar Informant 3 på biblioteket är hon där för att studera 

ensam vilket, om vi ser till skissen över modellen passar bra in i dess övre högra hörn, 

hon menar att det finns utrymme och material på plats. Informant 6 är också på 

Stadsbiblioteket Dynamo för att studera, men då i grupp vilket vi valt att i modellen 

placera i mitten till höger, mellan Läroplats och Mötesplats då grupparbete är en social 

del av lärandet.  

 

En annan del av lärandet är det frivilliga lärandet som det ges utrymme för på 

Stadsbiblioteket Dynamo. Det finns plats för studier så väl som fördjupning i olika 

intressen så som handarbete eller musikhistoria eller vad det nu kan vara. Det frivilliga 
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lärandet är viktigt att inte glömma bort då det är en stor del av identitetsskapandet att 

kunna någonting utöver sin utbildning eller sina studier, lite oavsett vad det är.  

 

Mötesplats: För Stadsbiblioteket Dynamo är det modellens nedre högra hörn en till 

skissen sett, central del då många uppger att det är en trevlig plats att vara på och 

umgås. Vi har under våra pass på avdelningen lagt märke till de stora grupper som 

kommer till avdelningen för att främst spela tv-spel. Tv-spelen är en av 

Stadsbibliotekets viktiga aktiviteter som engagerar många och därför har vi valt att 

placera aktiviteten mellan mötesplats och Uppträdandeplats så du både deltar genom att 

spela, titta på och ”hänga”.  

 

Som vi redan varit inne på är biblioteket en lågintensiv mötesplats, vilket innebär att 

människor med olika bakgrund och intressen möts oavsett bakgrund och erfarenheter, 

vilket på ett utvecklande sätt är viktigt i läroprocessen då man på biblioteket till skillnad 

från andra högintensiva mötesplatser där intressen och bakgrund är delad kan bekanta 

sig med andra vanor och normer.    

 

Uppträdandeplats: Den rena Uppträdandeplatsen är främst den arena som vi bland 

våra informanter sett en avvikelse i den annars jämna fördelningen mellan övriga platser 

i modellen. Vi tror att det beror på den flytt avdelningen genomgår och att vi i 

avdelningens ordinarie lokaler skulle ha sett en jämnare fördelning. Men som våra 

informanter svarat på våra frågor har vi inte uppfattat att de sett biblioteket som en plats 

att uppträda på. 

 

Vad vi förstår i våra intervjuer med ungdomarna på Stadsbiblioteket Dynamo är att det 

är ett bibliotek där de unga känner sig hemma, tillskillnad från vad informanterna 

uppgett i Palander & Wictorins studie där det framkommer att biblioteket är en plats där 

flera av informanterna känner sig obekväma. I sin undersökning fann de att de ungas 

livsstil kanske inte passar ihop med biblioteket, men vad vi sett på Stadsbiblioteket är 

att avdelningen passar bättre in i den Nymodiga diskursen som i större utsträckning 

visar på förståelse för de ungas intressen och tar tillvara på vad ungdomarna vill göra 

eller inte göra. Vi tror att det är någonting i Stadsbiblioteket Dynamos inställning till de 

unga som får dem att känna sig hemma, eller framför allt som får de unga att känna sig 

sedda och välkomna. Vi har under våra besök sett på samspelet mellan bibliotekarier 

och besökare men också hur vakten från Stadsmuseet med jämna mellanrum kommit in 

på avdelningen för att kolla läget med de unga, att alla är vid gott mod och för att se 

över att allt går lugnt till. Personalen är framåt och engagerad, vilket informanterna i 

exempelvis Börjessons (2012) studie påpekade som en brist. 

 

Vad som märks bland våra informanter är en medvetenhet om att Stadsbiblioteket 

Dynamo är ”deras” och att biblioteket gör någonting för dem. Till skillnad från vad 

Palander & Wictorins informanter uttryckt finns det alltså på Stadsbiblioteket Dynamo 

en förståelse och på ett sätt tacksamhet och flera av våra informanter uppger att de 

skulle kunna åka en bit för att ta del av utbudet. Våra informanter har själva 

uppfattningen att Stadsbiblioteket Dynamo har sådant som många andra ungdomar 

önskar fanns på deras eget bibliotek. Det finns personal som tänker som ungdomar och 

vet vad unga vill ha, det finns platser att hänga på där det är helt okej att prata men det 

finns fortfarande bord att studera vid.  
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På frågan om våra informanter upplever att de kan påverka svarar de att de tror och 

känner att de kan påverka, men att de inte har det behovet. När vi talar om det material 

som finns är samtliga informanter nöjda, vilket är någonting som vi tror bidrar till att de 

inte på ett starkare sätt känner behovet av att påverka. Om bibliotekarierna haft sämre 

uppfattning om vad unga exempelvis vill läsa tror vi att önskemålen och viljan att 

påverka skulle vara större. Vi har försökt finna liknade resonemang i forskningen, men 

inte gjort några framsteg. Det vore intressant att veta mer om ungas vilja att påverka och 

när den viljan är som starkast. 

 

Informanterna tycker att det är skönt att ha ett eget ställe för ungdomar att vara på och 

anser inte att de är dumt att separera ungdomsavdelningen från övriga biblioteket. Några 

av informanterna resonerar med sig själva om åldersindelning och målgruppsanpassning 

men känner inte själva att de hamnat mellan stolarna, vilket informanterna i Börjessons 

studie antyder. Våra informanter menar snarare på att det handlar om intressen och att 

om man gillar ungdomsromaner eller manga för att ta ett annat exempel så gillar man 

Stadsbiblioteket Dynamo och vill man ha något annat så finns ju det på andra bibliotek. 

I likhet med Viirman (2007)ser våra informanter en viss problematik i den stora 

åldersgruppen, informanterna menar i likhet med Viirman att det är stor skillnad på att 

vara i de yngre och de äldre tonåren. 

   

6.2. Analys av intervjuerna från Arena 29 
 

I analysen av Arena 29 kommer vi precis som i analysen av intervjuerna från 

Stadsbiblioteket Dynamo att utgå från Jochemsen m.fl. modell? 

, men analysen som följer kommer att kopplas till bibliotekslitteraturen trots att det inte 

rör sig om ett bibliotek. Det gör vi då vi är intresserade av ungdomars uppfattning om 

den egna platsen att vara på utifrån ett användarperspektiv. Vi har inte sett något 

problem i att analysera informanternas svar från Arena 29 utifrån biblioteksmodellen då 

det handlar om faktorer som att möta, inspirera, lära och uppträda som analyseras vilket 

även återfunnits utanför bibliotekets väggar.  

 

Arena 29s intentioner är att vara en tillgänglig kulturell mötesplats för unga där de 

själva kan skapa en fungerande verksamhet med det innehåll de själva önskar. 

Lokalerna är belägna i en gammal skola och rummens utformning och storlek varierar, 

allt från fritidslokaler, klassrum till mindre grupprum. Inredningen är ganska 

sparsmakad men ger utrymme till det som informanterna önskar; umgänge. I kaféet 

finns flertalet soffgrupper och bord att sitta vid. När vi besöker Arena 29 är det unga 

överallt och de sitter i soffgrupper och kafémöbler, då de inte finns några sådana sitter 

de på golvet eller hänger mot en vägg, alla ser ut att känna sig hemma och det faktum 

att lokalerna inte är övermöblerade verkar snarare uppskattas av besökarna.  

 

På Arena 29 finns det möjlighet till flertalet aktiviteter av kulturellkaraktär, alltså att de 

innehåller dans, sång eller annat skapande exempelvis teckning. Det finns för de 

musikintresserad tillgång till replokal, studio och scen. För de som är intresserade av 

konst finn det på övervångingen en stor ateljé fylld med material. Men som institutionen 

står mötet i centrum och det finns många utrymmen att umgås på, från de större 

rummen till de mindre där det går att vara i mindre sällskap. 
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Inspirationsplats: På platsen för inspiration på Arena 29 har vi bland informanterna 

inte funnit någon specifikt verksamhet att placera då de unga står för upplägget, men 

förstår på informanterna att de inspireras av varandra. Vad man kan nämna är snarare att 

inspirationen kan vara att träffa andra och att det kan ha en inspirerande verkan, 

någonting vi inte finner orimligt efter att ha varit där och utfört studien. Informanterna 

har varit öppna och livfulla samt gärna delgett oss om varför de kommer dit och vad de 

gör annars på sin fritid.  

 

Vi förstår på informanterna att de har träffat många nya vänner på Arena 29, en del som 

de umgås med annars och en del som de enbart träffar på plats. Men informanterna 

menar att de uppskattar mötet med andra och att de där inspireras till att kanske testa 

nya saker eller att börja skapa själva. 

 

Läroplats: Som läroplats återkommer vi till det vi tog upp ovan, gemensamma 

intressen är utvecklande och i det kan lärandet komma in. Mötesplatsen gör sig påmind, 

men då som en del i det informella lärandet som karaktäriserar läroplatsen. Det 

informella lärandet är ingenting som informanterna talar om utan ser mer på det som att 

de lär sig per automatik i mötet och inte att de studerar på ett mer studieorienterat sätt 

för att kunna mötas. 

 

Mötesplats: Mötesplatsen är det centrala för de informanter vi intervjuat på Arena 29. 

Samtliga informanter kommer dit för att umgås med vänner och det genomsyrar all 

annan aktivitet, de träffas och gör saker i grupp. De sjunger, tecknar och ser på film för 

att nämna några alternativ av aktiviteterna men allt görs i en social kontext.   

 

Även om Arena 29 inte är en lika lågintensiv mötesplats som Stadsbiblioteket Dynamo 

då Arena 29 inte erbjudersamma bredd på sitt material då det snarare är människorna 

där som är resurserna så är användarna av Arena 29 ungdomar i olika åldrar från olika 

delar av staden och i olika åldrar vilket på det viset skapar bredd.  

 

Uppträdandeplats: Uppträdandeplatsen på Arena 29 är vad vi ser vid vårt besök 

väldigt informellt och spontant, vill någon sjunga så gör den det och vill någon annan 

lyssna så gör den det. Det finns möjlighet att ta plats för den som känner för det, 

någonting våra informanter verkar uppskatta. 

 

De ungdomar vi intervjuar uppger att de känner sig hemma och att de har många vänner 

på Arena 29. Det finns däremot ingen uppenbar hierarki, vilket det gör på 

Stadsbiblioteket Dynamo där man kan se bibliotekarierna som en form av auktoritet 

eller ledare, på avdelningen fanns, som vi redan tagit upp, en väktare även om det i den 

här konstellationen verkade fungera väldigt bra både för de unga och för personalen. 

Några sådana finns inte närvarande på Arena 29 utan de vuxna är administrativa krafter 

som håller sig utanför verksamheten och tillåter de unga att själva styra och genomföra. 

Det här är vår uppfattning av den hierarkiska uppdelningen utifrån vad vi själva iakttagit 

på plats, men värt att nämna är att våra informanter inte värderat vuxennärvaron i någon 

större utsträckning under intervjuerna. Det är inte någonting vi funderat på då vi 

skapade intervjuguiden och dess frågor, nu finner vi det dock relevant att vidare 

undersöka hur vuxennärvaron påverkar ungdomsverksamheter. 

 

Anledningen till att inte fler av informanterna på Arena 29 besöker biblioteket är som 

de uppger att de inte har tid, vilket för övrigt är en vanlig anledning bland unga i de 
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studier vi läst. Det bör påpekas att både våra informanter och Börjessons samt Palander 

& Wictorins studier visar på att unga inte har tid att gå på biblioteket och att om de 

skulle få mer tid att tillgå så står ändå inte bibliotek högst upp på prioriteringslistan. 

 

6.3. Stadsbiblioteket Dynamo och arena 29 
 

 
Figur 2: Modell efter egen tolkning (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2010. s.2). 

För att visa på fördelningen av, vad vi valt att kalla aktiviteter utmärkta i modellen, det 

är alltså vad informanterna tagit upp att de gör på Stadsbiblioteket Dynamo och vad de 

gör på Arena 29. För att visa skillnaden har vi valt att göra Stadsbiblioteket Dynamos 

aktiviteter feta och Arena 29s aktiviteter i vanlig stil, för att dessa ska gå att skilja på.  

 

Viktigt att påpeka är att vi har valt att en ganska stram hållning då vi använt oss av 

modellen, samtliga platser är förhållandevis öppna i vad man kan lägga där i. Det 

innebär att flera aktiviteter skulle kunna placeras på flera platser då cirklarna överlappar 

varandra. Vi skulle kunnat göra analysen mer sammanbunden då modellens punkter går 

in i varandra, men vi har istället valt att försöka placera ut aktiviteterna på den plats där 

de till största del hör hemma. Det för att på ett tydligt sätt försöka se den täckning som 

Stadsbiblioteket Dynamo och Arena 29 har inom de olika områdena. Det är vår tolkning 

och användning av modellen, men det skulle kunna gjorts annorlunda och då mer 

omfattande.   

 

Inspirationsplats: Under inspirationsplats ser vi då två aktiviteter från Stadsbiblioteket 

Dynamo, Läslust och Utställning. Den förstnämnda var alltså någonting som samtliga 

informanter tog upp, de blev alla lässugna av att vara på avdelningen. Den senare var 
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inget som informanterna uppmärksammade, men ändå någonting vi velat ha med som 

ett exempel på aktivitet. För Arena 29 har vi sången och de andra kulturella 

aktiviteterna som inspirerar och uppmuntrar till att ta plats.  

 

Läroplats: Att studera är någonting flera informanter från Stadsbiblioteket Dynamo tar 

upp att man kan göra på avdelningen, någonting som då är en passande för Läroplatsen. 

Det mer fria lärandet som modellens skapare talar om är inget som nämns i någon direkt 

utsträckning (Jochumsen m.fl. 2010). Arena 29 är en plats för fritid enligt informanterna 

och lärande är ingenting de talar om utan fokus ligger på att umgås och möjligtvis lära 

av varandra men då på en frivillig basis.  

 

Mötesplats: Arena 29 är för våra informanter i första hand en Mötesplats och det är 

utifrån det alla andra aktiviteter verkar utföras. Bland informanterna från 

Stadsbiblioteket Dynamo framkommer också Mötesplatsen men då är det att man möts 

kring något och inte som för Arena 29 där man först möts och sedan gör någonting. 

Gemensamt för informanterna är den vikt som mötesplatsen fyller i deras vardag, att ha 

en plats att vara på där de kan umgås på sina egna villkor.   

 

Uppträdandeplats: Informanterna från Stadsbiblioteket Dynamo talar inte om 

uppträdandet som någonting centralt i sitt val av att använda avdelningen. Tv-spelandet 

ser vi som ett mellanting av Uppträdandeplats och Mötesplats då det i sig är någonting 

att mötas omkring men också ett uppträdande i att visa upp sitt spelande. Arena 29 har 

en större täckning på det här området då informanterna uppger att de ses och bland 

annat sjunger och tecknar ihop, vi har även valt att i likhet med tv-spelen hör Arena 29s 

filmtittande hemma mellan Uppträdandeplatsen och Mötesplatsen.  

 

Vi ser nu hur platsernas olika funktioner kommer till uttryck och hur fördelningen ser ut 

mellan de olika två olika grupperna, informanterna från Stadsbiblioteket Dynamo och 

de från Arena 29. Hur Stadsbibliotekets tyngd ligger vid läroplatsen och Mötesplatsen, 

medan Arena 29 väger tyngst vid Mötesplatsen och sedan mot uppträdandeplatsen. 

Någonting som kan ha påverkat resultaten av Stadsbiblioteket Dynamos funktioner kan 

givetvis vara att man för tillfället inte är i ordinarie lokaler och att vi enbart besökte 

Arena 29 vid ett tillfälle kan också ha påverkat hur vi uppfattat platsen. 
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7. Diskussion 
 

Vad vi främst lagt märke till är hur stark mötesplats Arena 29 är för dess användare, att 

”hänga” är det primära medan informanterna från Stadsbiblioteket Dynamo i större 

utsträckning umgås kring någonting, exempelvis tv-spelen. Vad personalen på 

Stadsbiblioteket Dynamo berättade för oss var att könsfördelningen bland användaran är 

aningen skev då fler killar uppehåller sig i lokalerna medan tjejer oftast kommer dit och 

lånar med sig material hem, men det var ingenting vi observerade under våra besök. 

När det gäller besökarnas ålder var det däremot intressant att iaktta att Arena 29 

generellt sett hade en högre medelålder än vad Stadsbiblioteket Dynamos besökare 

hade. Vad det kan bero på vet vi inte men det vore intressant att få veta vad som lockar 

de äldre ungdomarna, de mellan 20 och 25 år på Arena 29 och vad det är som gör att 

åldrarna är mer blandade på biblioteket. Stadsbiblioteket Dynamo har en målgrupp på 

unga mellan 15 och 25 år och våra informanter var mellan 15 och 20 år, vilket vi anser 

lågt med tanke på målgruppen i sin helhet. Arena 29 har, enligt sin hemsida, en 

målgrupp för unga mellan 16 och 20 år men våra informanter var mellan 19 och 25 år, 

vilket är över målgruppens tak för verksamheten. Detta är inget vi värderat under 

arbetets gång då vi valt att övergripande hålla oss till Stadsbiblioteket Dynamos 

åldersavgränsningar på 15 till 25 år.  

 

Att en del av informanterna från Arena 29 är eller har varit besökare på Stadsbiblioteket 

Dynamo var någonting som vi efter att ha genomfört intervjuerna fick diskutera. Vi 

kom fram till att det inte var en nackdel utan snarare en fördel då de kunde hjälpa oss att 

se båda institutionerna ur deras synvinkel. Vad finns det för likheter och skillnader och 

varför attraherar det unga att kunna besöka de egna platserna. Mötet med de informanter 

som inte visste att ungdomsbiblioteket fanns, var givande och gav oss mycket då det 

visar hur svårt det kan vara att nå en målgrupp. Det väckte också frågor, framför allt den 

om hur kommer det sig att de inte ens känner till avdelningen? Vilket ansvar har 

biblioteket i generell bemärkning att informera de unga om sin existens och att locka 

dem till det fysiska biblioteket? Informanterna på både Stadsbiblioteket Dynamo och 

Arena 29 verkar, i likhet med informanterna i andra studier, ha en förhållandevis 

konservativ syn på biblioteket och dess uppgifter. Vid frågor om vilken information de 

anser sig kunna finna på avdelningen visade informanterna från Stadsbiblioteket 

Dynamo en bokcentrerad informationssyn, någon informant nämner databaser. Däremot 

visar de en öppnare inställning till vad som går att göra på biblioteket. Icke-användarna 

från Arena 29 förmedlade dock den konservativa schablonen av bibliotekets 

verksamhet, både vad det gäller användandet av biblioteket för att tillgodose sitt behov 

av information då de uppger litteratur som främsta källa men också på vad man kan 

göra på biblioteket, där deras uppfattning främst tycks vara att låna böcker. Men det 

kanske inte är så konstigt då Rydsjö och Elf i sin kunskapsöversikt kontsaterar att det 

även är många bibliotekarier som ser sitt arbete som litteraturförmedlare, då det gäller 

ungdomar.   

 

Vad vi reagerat på under intervjuerna med ungdomarna på Stadsbiblioteket Dynamo var 

att informanterna uppfattade miljön som lugn då gemene man antagligen skulle beskriva 

miljön som lite stojig, framför allt kring tv-spelen med ljudet på, men så uppfattade inte 

ungdomarna det. För dem framstod ljudet och livet i lokalerna snarare som en lugnande 

faktor. Kanske någonting de känner igen hemifrån, någonting som får dem att slappna 

av? Att koppla av i en tyst lokal kan passa vissa men att som ung besöka en plats där 
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man kanske känner att man inte ska märkas, kan bli en intressekonflikt mellan den 

vuxna ambitionen att skapa plats för unga och ungas egna behov av ytor att umgås på.   

 

En av delarna i modellen är den om biblioteket som mötesplats, någonting som de 

informanter vi intervjuat på Stadsbiblioteket Dynamo använder sin avdelning som. Av 

de informanter från Arena 29 som använder biblioteket är det i andra syften, de har 

redan en mötesplats att hänga på. Vi uppfattar det som att det är mycket viktigt för de 

unga att ha en egen mötesplats men vad det är för en plats verkar inte lika viktigt. Det 

viktiga, uppger våra informanter, snarare vara att det är mysigt, att de känner sig hemma 

och att deras vänner finns där. Bland informanterna från Stadsbiblioteket Dynamo 

använder ingen fritidsgårdar eller andra mötesplatser, vilket stärker vår tro i att en 

mötesplats räcker. Informanterna från Arena 29 tar sig till biblioteket, men enbart för att 

låna med sig material hem. Informanterna från Stadsbiblioteket Dynamo uppehåller sig 

mer på platsen, i biblioteksrummet. Vi vill förtydliga att även då våra informanter 

uppgivit att en mötesplats räcker att det givetvis fortfarande behövs flera olika 

mötesplatser, så att alla har en plats att känna sig hemma på.            

 

Vad vi i vår studie upptäckte var att samtliga informanter uttryckte ett litet behov av att 

vara med och påverka sin mötesplats. Om det är specifikt för vår studie har vi inte 

lyckats få någon uppfattning om, och ställer oss då frågan om det beror på att våra 

informanter uppger att de är nöjda med vad som finns. Vi har i litteraturen funnit stöd i 

ungas vilja att bli hörda och uppmärksammade, men inte om det nödvändigtvis behöver 

innebära att de konkret påverkar i form av exempelvis tippsinlämningar och önskemål. 

På ungdomsbiblioteket PUNKTmedis har man dock en tipslåda som används flitigt, så 

det vore intressant att se en större och mer övergripande studie av ungdomars syn på 

deras möjlighet att påverka.  

 

Vi har under arbetets gång funderat mycket över hur geografin påverkar ungas val av 

mötesplats och kommit fram till att den inte spelar någon avgörande roll för deras 

besök. Däremot har flera informanter talat om andra avgörande faktorer som var de bor 

i förhållande till var de går i skolan, eller hur ofta de är inne i centrala Göteborg. Antalet 

besök kan påverkas av geografin, framför allt för besöken på Stadsbiblioteket Dynamo. 

De som exempelvis studerar i närheten, besöker Stadsbiblioteket Dynamo oftare 

eftersom skolan ligger i närområdet men de menar att de skulle komma till Dynamo 

även om så inte var fallet.  

 

Någonting annat vi funderat över är vädrets påverkan på informanternas val av 

institution. Tillfälle 1 på Stadsbiblioteket Dynamo var samma datum som vi 

genomförde intervjuerna på Arena 29 och som vi tidigare nämnt var vädret fantastiskt. 

Vad vi funnit intressant är att många av bibliotekets besökare valt att vara ute, eller i 

alla fall inte att besöka biblioteket men att besökarna på Arena 29 valde, trots det fina 

vädret, att genomföra sitt besök. Om det är en tillfällig slump eller inte kan vi inte 

avgöra men vi tycker att det är en intressant iakttagelse. 

 

Vad gäller vårt val av metod, intervjuer, har vi funnit den passande för just vår studie.   

I intervjuguiden finns det ett antal frågor som vi i efterhand ansett hade varit bra att ha 

med, men det är lätt att vara efterklok. Frågor som vi tänker på är exempelvis sådana 

om hur personalens närvaro påverkar de ungas val av mötesplats? På Stadsbiblioteket 

Dynamo befinner sig personalen i samma lokaler som informanterna vilket inte var 

fallet på Arena 29.    



38 

 

 

Vidare har vi haft stor användning av vår valda teori med tillhörande modell, men vi 

hade önskat ett större empiriskt material för att verkligen kunna utnyttja modellens 

bredd och komplexitet. Det hade kunnat underlättas genom att fler intervjuer 

genomförts under en längre tidsperiod då det funnits större möjlighet för institutionen 

att anordna exempelvis aktiviteter i lokalerna. En annan avgörande faktor är de 

tillfälliga lokalerna som Stadsbiblioteket Dynamo befinner sig i då studien genomförs. 

Vi har i samtal med personalen förstått att i de ordinarie lokalerna hade vi fått möjlighet 

att se fler aktiviteter och evenemang. Slutligen hade en givande faktor varit, att som vi 

tidigare nämnt, kunna besöka flera platser i landet eller i Göteborgs Stad för att få in fler 

”aktiviteter” i modellen, då vi tänker oss att de kan skilja sig åt vad man har för 

aktiviteter utöver ordinarie biblioteksverksamhet.  

 

7.1. Framtida forskning 
 

I början av vårt arbete med den här studien trodde vi oss ha skapat oss en uppfattning 

om ungdomsverksamheter i Göteborg eller snarare brist på densamma. Innan intervjuer 

tagit vid var vår fundering kring hur Stadsbiblioteket Dynamo eventuellt fungerade som 

fritidsgård eftersom vi inte kunde se någon annan ungdomsverksamhet i de centrala 

delarna av Göteborg. Då båda verksamheterna, fritidsgårdar och bibliotek, i de flesta 

fall drivs kommunalt kunde vi inte låta bli att fundera på om det kan finnas ett 

administrativt och ekonomiskt samband när det kommer till prioriteringar. Problemet vi 

identifierat låg i var ungdomar ska vara och makten som kommuner har då de kan 

stänga ner eller utveckla en verksamhet av det här slaget, det gäller alltså både bibliotek 

och andra mötesplatser. Vad vi vill se mer av är alltså en kunskapsöversikt om var 

ungdomar kan vara, deras platser i samhället och hur det skiljer sig åt i landet. Vi ställer 

oss frågan hur politiker i kommunerna ser på biblioteket och dess roll. Är biblioteket 

den nya fritidsgården?  

 

Vad vi tidigare tagit upp har varit problemen i att finna relevant och uppdaterad 

forskning om ungdomar. Vi har upplevt att barn- och ungdomsforskning ofta kopplas 

samman med varandra, någonting som missgynnar såväl ungdomar som barn. Ett 

problem som vi ser i sammanslagningen är att det handlar om en studiegrupp som 

skiljer sig väldigt mycket åt. Att jämföra femåringars biblioteksbehov med 

femtonåringars biblioteksbehov är många gånger inte ens önskvärt. Grupperna har helt 

olika behov och förutsättningarna för de olika grupperna, barn och ungdomar, att ta sig 

till biblioteket ser också helt olika ut. Vi efterlyser forskning med fokus på ungdomar 

och deras vanor och behov, det har forskats på barn och deras språkutveckling i 

samband med högläsning och många andra viktiga studier pågår om barn. Vad vi vill se 

är alltså vad biblioteket kan göra för ungdomar. 

 

Vi skulle även vilja veta mer om det som vi varit inne på i diskussionen, ungdomar och 

deras syn kring att påverka. Vad är det som får unga att ta steget och yttra sig om 

önskemål eller som gör att de är tysta? Hur kan man se på det i ett utvärderingsarbete? 

Den forskning vi tagit del av visar tydligt på att det är viktigt dör de unga 

biblioteksbesökarna att bibliotekarien är social och har goda kunskaper i 

ungdomsfenomen, vad ungdomar vill ha. Att bibliotekarien är vaken så till vida att 

denne lyssnar på användarna. Vad vi inte sett är alltså hur de unga ser på att påverka 
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och vad de kan innebära, om det räcker att bli lyssnad på, om man vill kunna lämna 

skriftliga förslag eller om man som ung själ vill vara med och driva verksamheten 

framåt. Eller vill de ens påverka? 
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8. Slutsats 
 

När vi inledde arbetet med den här studien var vi intresserade vad som görs för 

ungsomar inom bibliotekssektorn och vad de unga vill ha. Vi har arbetat utifrån syftet 

att ta reda på vad en ungdomsavdelning kan betyda för några av sina användare och hur 

de använder sig av biblioteket samt även presentera några icke-användares tankar kring 

fenomenet ungdomsbibliotek. Det är ett brett ämne som vi fick avgränsa till tre 

forskningsfrågor.  

 

”Hur använder ungdomar ett ungdomsbibliotek?” 

 

”Hur ser unga som inte använder biblioteket på fenomenet Ungdomsbibliotek?” 

 

”Vad betyder det för unga att ha en egen plats att vara på?”  
 

Vad gäller fråga ett ”Hur använder ungdomar ett ungdomsbibliotek” känner vi att 

frågan fått flera svar, vilket visar på hur bred och mångfacetterad bibliotekets 

verksamhet är. Allt ifrån studier till fotbollsturnering på tv-spel ingår i de unga 

användarna hos Stadsbiblioteket Dynamo i Göteborg. Bland informanterna från den 

fritidsgård vi besökt, Arena 29, märks det i likhet med litteraturen att unga har en 

relativt konservativ syn på biblioteket som ett hus med böcker men inställningen är 

positiv och många ser bibliotekets bredd i form av utbudet av material.  
 

Vår andra fråga ”Hur ser unga som inte använder biblioteket på fenomenet 

Ungdomsbibliotek” har inte fått ett lika tydligt svar då informanterna från Arena 29 har 

väldigt blandade erfarenheter av bibliotek. Men inställningen är som vi i den föregående 

frågan tagit upp positiv och de flesta verkar intresserade när vi berättar om 

ungdomsbiblioteket Dynamo. Vad vi däremot upplever själva att informationen till de 

unga om ungdomsbibliotekets existens kunnat spridas mer då flertalet informanter inte 

känt till Stadsbiblioteket Dynamo, men det har varit givande för oss i vår studie att vara 

med i det ögonblick då de unga för första gången börjar tänka på ungdomsbibliotek och 

vad det skulle kunna innebära. 

 

Slutligen har vi forskningsfrågan gällande den egna platsen, ” Vad betyder det för unga 

att ha en egen plats att vara på” och det gemensamma för alla informanter är att de har 

en egen plats, antingen på ungdomsbiblioteket eller på fritidsgården att utgå ifrån då de 

resonerat kring platsen. Det viktiga som vi förstått det och som även blir vårt svar på 

den sista forskningsfrågan blir att det viktigaste med den egna platsen för unga är att 

kunna umgås på egna villkor, framför allt det att man får låta och att man inte stör 

andra. Vilket i sin tur är en viktig del på Stadsbiblioteket Dynamo, att det inte är ett tyst 

bibliotek utan en mötesplats för de unga på deras villkor.     
 

Vi upplever att vårt syfte med studien är uppfyllt då vi själva känner att vi fått en 

djupare förståelse för hur biblioteket arbetar med unga och vi tror att vi kan bidra till 

fältet med de ungas röster. Den här studien har fört fram tolv ungdomars röster om 

bibliotek och mötesplatser, de är ett fåtal men deras berättelser är inte så olika varandra. 

En del av dem bor centralt, andra lever längre ifrån citykärnan men gemensamt för dem 

är att de alla upplevt glädjen i att ha en egen plats att vara på, någonting som alltså visat 

sig betyda mycket.    
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Sammanfattning 

 

Den här studien har till syfte att med vår studie är att ta reda på vad Stadsbiblioteket 

Dynamo betyder för sina användare som plats att vara på och icke-användares syn på 

biblioteket. Vår målgrupp har varit ungdomar i åldrarna 15 till 25 år. För att tar reda på 

det har vi utformat tre forskningsfrågor om vad Stadsbiblioteket Dynamo betyder för 

användaren, vad de unga gör på biblioteket och hur några ungdomar från den kreativa 

och kulturella mötesplatsen Arena 29 ser på biblioteket.  

 

Vi har utformat två intervjuguider, en till Stadsbiblioteket Dynamo och en till 

informanterna på Arena 29, och intervjuat tolv ungdomar mellan 15 och 24 år. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och utförts med uppföljande följdfrågor vid 

behov. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuer är att vi varit intresserade 

av de ungas egna erfarenheter och upplevelser av att ha en egen plats för ungdomar att 

vara på. Vi har velat nå ungdomar som använder sig av Stadsbiblioteket Dynamo och 

icke-användare. Intervjuerna har genomförts på Stadsbiblioteket Dynamo och på Arena 

29 med de unga som varit där, vi har alltså inte bokat intervjuer utan det har skett 

spontant.  

 

Resultaten vi kommit fram till är först och främst att det för de unga är väldigt viktigt 

för de unga att de känner sig hemma på en plats för att välja att spendera tid där. Flera 

faktorer påverkar den känslan, men möjligheten att ”hänga” och att när det kommer till 

biblioteket, finna intressant material och tillmötesgående personal. Bland våra 

informanter från Stadsbiblioteket Dynamo besöker flera avdelningen för att umgås med 

vänner men också för att studera, någonting som de unga på biblioteket vill ha en bra 

balans mellan. Av informanterna från Arena 29 är hälften icke-användare av bibliotek, 

det motiveras främst med tidsbrist och att de har andra platser att umgås på. 

 

Vad vi kommer att ta med oss från den här studien är främst förståelsen för vikten av att 

de unga känner sig hemma, alltså att de är välkomna och får göra det som de själva vill. 

Det är okej att prata, spela tv-spel i lokalerna och det finns material som unga är 

intresserade av. Det är en plats som är ungdomarnas egen och att de uppskattar att få ha 

den för sig själva.      
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumedgivande 
Vi gör en studie om ungdomars upplevelser av att ha en egen plats att vara på, med 

utgångstpunkt vid Göteborgs stadsbiblioteks ungdomsavdelning Dynamo med syfte att 

ta reda på vad avdelningen betyder för ungdomar i Göteborg. Studien kommer också att 

innefatta en paralell till andra mötesplatser, med intervjuer på Arena 29 i Göteborg. 

Studien kommer att resultera i en Kandidatuppsats inom Biblioteks och 

informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.  

 

Forskningsetiska regler  
Nedan följer de forskningsetiska principer vi förhåller oss till under arbetet.  

 

Informationskravet  
§1 Du deltar frivilligt och kan när som helst avbryta intervjun.  
 

Samtyckeskravet  
§2 Du har rätt att aktivt ta ställning till om du vill vara med i undersökningen. Om du är 

yngre än 15år kan godkännande från föräldrar behövas om undersökningen berör 

känsliga frågor.  
§3 Du kan själv avgöra om och hur länge du vill vara med samt avbryta när du själv vill.  
§4 Om du vill eller behöver avbryta intervjun kan du göra det utan att känna att du 

förstör för oss eller studien.  
 

Konfidentialitetskravet  
§5 Vi kommer inte sprida vad du sagt till andra, utan den informationen är bara till för 

oss och i studien kommer du att vara anonym.  
§6 Du kommer inte kunna identifieras av andra som läser studien.  
 

Nyttjandekravet  
§7 uppgifterna du lämnar kommer inte att spridas för att användas i kommersiella 

sammanhang eller icke-vetenskapliga syften.  
§8 Dina personuppgifter kommer inte att användas för annat än att kontakta dig igen om 

vi behöver komplettera någon fråga. Du kan givetvis säga nej till att bli kontaktad och 

då är vi glada att du deltagit i intervjun.  

 

Kontaktuppgifter  
Kontakta oss gärna om du har frågor om studien eller om du inte längre vill vara med.  
Cecilia Broberg Bro  mailadress  

Sofia Fallby   mailadress  

 

Handledare  
Charlotte von Essen  mailadress 

 

Kontaktperson på Stadsbiblioteket Dynamo 
Personal Stadsbiblioteket Dynamo  Tel. xxx-xxx xx xx 

mailto:ciabrobergbro@gmail.com
mailto:sofia.fallby@gmail.com
mailto:charlotte.von_essen@hb.se
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Bilaga 2: Intervjuguide, Dynamo 

 

 Ålder? 

 Bor du nära eller långt ifrån Dynamo?  

 Hur påverkar Dynamos läge (centrum) besöken? 

 Vad gör du annars på fritiden? Aktiviteter? 

 

 Besöker du dynamo ofta? Hur ofta? 

 Hur ofta är du på bibliotekets hemsida? 

 Har du varit på Dynamo i deras gamla lokaler? 

 Besöker du andra bibliotek? Skolbibliotek? 

 Besöker du någon fritidsgård? Hur ofta? 

 Vad gör att du ”väljer” Dynamo? 

 Hur hittade du hit? 

 Kan du komma ihåg att du sett ”reklam” för Dynamo någon gång? 

 

 Hur upplever du Dynamo? 

 Hur känner du att dina intressen tas tillvara på Dynamo? 

 Hur kan du vara med och påverka vad som finns på biblioteket? Hur då? 

 Vad brukar du göra när du är här?  

 Vad tycker du om det material som finns på Dynamo? Böcker, film, spel etc. 

 Blir du sugen på att läsa av att besöka biblioteket? 

 

 Vilken information tycker du att man kan hitta på biblioteket? 

 Var tar du reda på viktig information någonstans? 

 Tror du att biblioteket har nått att erbjuda alla unga mellan 15-25 år?  

 Vilka saknas?  

 Får någon grupp för mycket uppmärksamhet?  
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Bilaga 3: Intervjuguide, Arena 29 

 

Frågor till alla: 

 Var bor du? 

 Ålder? 

 Vad gör du på fritiden? Aktiviteter? 

 

 Besöker du bibliotek?  

 Hur ofta besöker du biblioteket? 

 Har du varit på ungdomsbiblioteket Dynamo? 

 Besöker du biblioteks hemsidor? 

 Viste du om att Dynamo fanns? 

 Har du sett ”reklam” för biblioteket?  

 

Har varit på Dynamo: 

 Hur upplever du Dynamo? 

 Känner du att dina intressen tas tillvara och får utrymme? Hur? 

 Kan du vara med och påverka vad som finns på biblioteket? Hur? 

 Vad upplever du att man kan göra på Dynamo?  

 Vad tycker du om det material som finns på Dynamo? Böcker, film, spel etc. 

 Blir du sugen på att läsa av att besöka biblioteket? 

 Tror du att biblioteket har nått att erbjuda alla unga mellan 15-25 år?  

 Får någon grupp för mycket uppmärksamhet? Vilka saknas?  

 

Besöker annat bibliotek: 

 Hur upplever du Biblioteket som ungdom? 

 Känner du att dina intressen tas tillvara och får utrymme? Hur? 

 Kan du vara med och påverka vad som händer på biblioteket? Hur? 

 Vad upplever du att man kan göra på biblioteket?  

 Vad tycker du om det material som finns? Böcker, film, spel etc. 

 Blir du sugen på att läsa av att besöka biblioteket? 

 Upplever du att du kan delta i kulturupplevelser på biblioteket? 

 Tror du att biblioteket har nått att erbjuda alla unga mellan 15-25 år?  

 Får någon grupp för mycket uppmärksamhet? Vilka saknas? 

 

Besöker inte bibliotek: 

 Varför besöker du inte biblioteket? 

 Visste du om att det finns ett ungdomsbibliotek? 

 Vad skulle få dig att besöka biblioteket? 

 Vad skulle få dig att besöka Dynamo?  

 Tror du att bibliotek har nått för alla?  

 Får någon grupp förmycket plats? Vilka saknas? 

 

Frågor till alla 

 Vad gör att du kommer hit till Arena 29? 

 Vad gör du när du är här? 

 Kan du vara med och påverka här? 

  
 


