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Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to investigate the 

library needs of fourteen-to-fifteen-year-olds. We have 
limited the investigation to the significance of libraries for 
the teenagers in their leisure time. Our focus is the public 
library with a particular reference to the plans for a new 
local public library with a youth profile in Malmö. With a 
departure point in the idea that young people’s use and view 
of libraries is to a large extent depending on factors such as 
social and cultural background and lifestyle, we chose to do 
a qualitative interview study with eight teenagers.The 
theoretical framework is informed by the work of lifestyle 
researcher Pierre Bourdieu, youth culture researcher Thomas 
Ziehe and Library and Information Science researchers 
Henrik Jochumsen and Casper Hvenegaard Rasmussen. In 
the analysis part of our thesis, we use concepts such as 
identity, lifestyle and everyday barriers to discern how the 
young people view and use libraries. We have come to the 
conclusion that these teenagers’ views on libraries are 
strongly connected with reading, books and schoolwork. 
Some of them felt at home in a library but some of them 
were not really aware of how a library can be used. Factors 
such as lack of time and lifestyle create barriers that prevent 
the teenagers from visiting the library. We found that some 
of the teenagers at issue still want books to be in focus in a 
library. A few of them do not seem to have an explicit need 
to participate in culturally creative activities in a library.    
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1. INLEDNING 
 
Under våren 2006 har vi med intresse följt planerna på ett nytt kombinerat stadsdels- och 
gymnasiebibliotek i Malmö. Det nya stadsdelsbiblioteket ska profilera sig mot ungdomar, 
vilket verkar vara något av en trend under senare år, inte bara i Sverige utan också utanför 
landets gränser. Det handlar om specialdesignade bibliotek för ungdomar där fokus mer ligger 
på upplevelser och aktivitet än utlån av böcker. Dieselverkstaden i Nacka har funnits några år, 
och 2005 öppnade Punktmedis i Stockholm som inte kallas för bibliotek utan för en alternativ 
mötesplats. I Tyskland finns Hoeb4U och Medien@age, i Finland Bibliotek 10, och i 
Danmark arbetar en specialgrupp ”Team Ung” för att ett nytt profilerat ungdomsbibliotek i 
Köpenhamn ska bli verklighet. (Team Ung 2006)  
 
Det verkar onekligen finnas ett behov av att hitta nya vägar för att locka ungdomar till 
biblioteket.  Sedan fritidsgårdarna började läggas ner i Sverige på 1980-talet har ungdomar 
utgjort en viktig målgrupp för biblioteket. Ungdomar som är äldre än barn men ännu inte 
vuxna har uppmärksammats med egna avgränsade rum på vissa bibliotek, till exempel Ufo på 
Malmö Stadsbibliotek, som riktar sig till ungdomar i ålderskategorin mellan 15 och 25 (Om 
Ufo 2006) och Ungdomsrummet på Alingsås huvudbibliotek som vänder sig till 16-25- 
åringarna. (Ungdomsrummet 2006) En grupp som inte fått lika mycket uppmärksamhet är de 
ungdomar som inte riktigt är mogna för dessa avdelningar. Vi föreställer oss att det inte känns 
så lockande att vistas på barnavdelningen som 14- eller 15-åring, men att många kanske inte 
ännu känner sig hemma på avdelningar för så kallade unga vuxna som ofta riktar sig till äldre 
ungdomar. I takt med att vi snubblade över fler och fler uttalanden och artiklar om vilken roll 
folkbiblioteket bör ha för ungdomar eller ”problemet” att ungdomarna inte kommer till 
biblioteket trots att ungdomar idag ofta utgör en viktig målgrupp för biblioteken, började vi 
fundera på vad ungdomar i högstadieåldern själva egentligen tycker. Spelar biblioteket någon 
roll i dessa unga människors liv och i så fall på vilket sätt?  
 
1.1  BAKGRUND OCH VAL AV ÄMNE 
 
Ämnet för vår uppsats är alltså ungdomar i mitten av tonåren och deras biblioteksanvändning 
samt deras uppfattningar om hur ett ungdomsanpassat bibliotek bör se ut. Anledningen till 
vårt val av ämne är att en av oss jobbar på det gymnasiebibliotek som ska förvandlas till ett 
kombinerat gymnasie-, stadsdels-, och ungdomsbibliotek. Den andra arbetar på ett stort 
folkbibliotek och har där ofta lagt märke till hur ungdomar utmärker sig genom sin vilsenhet 
på vuxenavdelningarna, där många som vänder sig till personalen säger sig vara mycket 
dåliga på att hitta vad de vill ha. Ungdomar är en intressant grupp också därför att de är 
trendsättare. De är ofta snabba på att ta upp nya medier, och det borde vara av intresse för 
folkbiblioteken vad de efterfrågar, också eftersom de är morgondagens vuxna. Ett intressant 
exempel i sammanhanget är tv-spel som först nu börjar hitta till folkbiblioteken i Sverige, se 
till exempel Malmö Stadsbibliotek. (Jacobsson, Johansson & Nordström 2006) 
 
I Sverige är det relativt vanligt med integrerade bibliotek, och då handlar det främst om 
kombinerade skol- och folkbibliotek. (Kulturen i siffror 2006, s. 2-12) Det nya 
stadsdelsbiblioteket i Malmö ska bli något nytt, idéer finns om att det ska bli en interaktiv 
kommunikativ mötesplats med flexibel och mobil möblering, där människorna är i centrum 
och böckerna utgör kulisser. Enligt planerna för det nya biblioteket ska det finnas plats för 
skaparlust och kreativitet, men också för läsro och lärmiljö. Miljön ska vara ett ”open space” 
där ytan kan användas på flera olika sätt beroende på behov och användare eftersom man 
menar att det ligger i bibliotekets karaktär att vara en brobyggare, en plats för nya 



 2 

kombinationer. (Malmö 2005) Det vi funderade över när vi fick ta del av planerna var hur 
ungdomar ställer sig till ett sådant bibliotek? Motsvarar det deras behov och vad har 
ungdomarna själva för tankar kring vad ett bibliotek bör vara och hur det bör utformas? 
 
Vi började läsa in oss på vad som fanns skrivet om ungdomar och bibliotek, speciellt 
intresserade var vi av magisteruppsatser som behandlade ämnet. Vi upptäckte snart att 
ungdomar och bibliotek inte är en lätt ekvation. Utifrån de uppsatser vi läst kunde vi utröna att 
samarbetet eller det bristande samarbetet med ungdomar är a och o när man planerar 
ungdomsverksamhet på bibliotek. I en artikel i Bibliotek i samhälle skriver Lena Lundgren, 
regionbibliotek Stockholm att verksamhet för ungdomar måste skapas tillsammans med 
ungdomar, inte för. Det blir annars ofta de vuxnas föreställningar om vad ungdomar vill ha 
som styr arbetet. (Lundgren 2006, s. 20 ) Precis samma sak kom man fram till vid 
fokusgruppsdiskussioner med ungdomar innan skapandet av Punktmedis, det vill säga att de 
vuxna ofta tror sig veta vad ungdomarna vill ha men att så inte är fallet. Intresset bland 
ungdomar att vara med i de fokusgrupper som skulle ta fram idéer till Punktmedis var enormt 
till skillnad från det svala gensvar man fick i Malmö. (Vad vill de unga ha?- en rapport om 
ungas önskemål och behov gällande Medborgarplatsens ungdomsbibliotek 2005, s. 2)  
Den bild vi fått efter att ha läst ett flertal magisteruppsatser och artiklar är att det intresse 
ungdomarna visade Punktmedis var ett undantag, det vanliga när det rör biblioteksfrågor är 
snarare likgiltighet. Denna likgiltighet inför bibliotek kan ha olika orsaker beroende på 
ungdomars skilda förutsättningar. Uppväxtmiljö, familj, vänner, livsstil, skola är faktorer som 
vi tror kan påverka ungdomars sätt att använda bibliotek. Ungdomar är dessutom ingen 
enhetlig grupp, utan som Lalander och Johansson skriver i boken Ungdomsgrupper i teori och 
praktik: 
 

dagens ungdom värnar desperat om sin individuella frihet, att välja 
 och skapa sin egen position, identitet och känsla av autencitet.  
(Lalander & Johansson, 1999, s. 13) 

 
Vid inläsningen av tidigare forskning om ungdomskultur stod det snart klart för oss hur 
mångfacetterad gruppen ungdomar är och ändå tycker vi att det ofta pratas om ungdomskultur 
som ett allmänt begrepp, och att ungdomar klumpas ihop till en enhet i vardagligt tal och i 
media. Vi föreställer oss att synen på vad ett bibliotek är och bör vara, om individen 
överhuvudtaget besöker sitt folkbibliotek, hur ofta, och till och med hur säker och hemma en 
individ känner sig i biblioteksmiljön skiljer sig mycket åt mellan olika individer.  Förenklat 
handlar den om sambandet mellan social bakgrund, individuell livsstil och kulturanvändning. 
Eftersom det nya biblioteket i Malmö ska bli ett bibliotek med ungdomsprofil är det givetvis 
viktigt att man skapar ett bibliotek där den målgruppen känner sig välkommen och trivs. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Vi vill i vår uppsats försöka förstå ett antal ungdomar och deras biblioteksbehov men även 
försöka komma till klarhet med vilka barriärer det kan finnas mellan olika ungdomar och 
bibliotek och vad som kan tänkas ligga bakom dem. Syftet med vår uppsats är därför att 
undersöka och bidra till att skapa förståelse för 14-15-åringars biblioteksbehov utifrån 
planerna på ett nytt stadsdelsbibliotek i Malmö. 
 
Utifrån syftet har vi valt tre frågeställningar som vi vill undersöka närmare. Dessa är: 
 
-Hur ser ungdomarnas uppfattningar om folkbibliotek ut? 
 
-Vilka barriärer finns det mellan ungdomarna och folkbibliotek? 
 
-Hur kan ett folkbibliotek vara utformat för att passa ungdomarnas behov? 
 
1.3 AVGRÄNSNINGAR:  
 
Inför öppnandet av Malmös nya bibliotek är vi främst intresserade av hur de berörda 
ungdomarna själva ser på biblioteksverksamhet, inte vad de vuxna anser. Gruppen ungdomar 
är som sagt stor och det är heller inget enhetligt begrepp, men i vår undersökning har vi valt 
att koncentrera oss på åtta ungdomar i årskurs nio på två högstadieskolor i närområdet. Då vår 
studie är en kvalitativ intervjustudie av begränsad omfattning gör vi inga anspråk på att kunna 
dra några generaliserande slutsatser angående skillnader mellan de olika skolorna, men vi 
valde ändå att vända oss till två skolor eftersom vi ville försöka få en viss bredd på materialet. 
(se vidare kapitel 5.3) Vi har valt ungdomar i mitten av tonåren eftersom det är en grupp som 
ofta glöms bort när det satsas på unga vuxna och mindre barn (jfr Rydsjö 2001, s.11f ) men 
också för att de är boende i det område där det nya biblioteket kommer att ligga. Det är bland 
andra dessa ungdomar som det nya biblioteket vill närma sig, och därför anser vi det viktigt 
att försöka förstå dem. (I kapitel 3.3 finns en utförligare beskrivning av planerna inför det nya 
biblioteket i Malmö) När det gäller ungdomarnas biblioteksanvändning är vi inte främst 
intresserade av hur ungdomarna använder biblioteket i skolarbetet, utan bibliotekets betydelse 
på fritiden och i hela deras livssituation. När vi använder ordet bibliotek menar vi alltså i 
första hand folkbibliotek. 
 
1.4 FÖRFÖRSTÅELSE 
 
Vår förförståelse till det valda ämnet anser vi vara relativt stort. Förförståelsen kommer inte 
bara från de många magisteruppsatser vi läst utan även från att vi båda två har arbetat på 
bibliotek i flera år. En av oss arbetar dessutom på det bibliotek som ska förvandlas till det 
kombinerade stadsdels- och gymnasiebiblioteket, vilket gör det extra viktig att tänka på att 
försöka förhålla sig så objektiv som möjligt. Repstad menar att det kan vara problematiskt att 
upprätthålla distans och opartiskhet i kvalitativa undersökningar som utförs på hemmaplan, 
speciellt om forskaren har en personlig relation till någon i den miljö hon studerar. Samtidigt 
framhåller han de fördelar som finns med att ha förhandskunskaper om miljön, vilket kan göra 
förståelsen för vad som sker bättre, samt att forskaren lättare undviker att dra felaktiga 
slutsatser. (Repstad 1999, s.27f) Vi har visserligen kunskaper om miljön på folk- och 
skolbibliotek, och en viss vana vid att arbeta med ungdomar, men vi har däremot ingen 
personlig relation till de ungdomar vi kommer att intervjua. Vår uppsats är inte heller något 
forskningsuppdrag från våra arbetsgivare, vilket gör att vi inte står i beroendeförhållande till 
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någon uppdragsgivare. Det vi vill reda ut är ungdomarnas tankar och förhållande till bibliotek 
och det gör vi bäst om vi låter materialet tala istället för att använda oss av våra egna 
personliga erfarenheter.  
 
1.5 DISPOSITION:  
 
I kapitel 1 tar vi upp bakgrunden till vårt ämnesval, syftet med uppsatsen, vilka avgränsningar 
vi gjort och vår egen förförståelse. 
 
Kapitel 2 behandlar den tvärvetenskapliga ungdomskulturforskningen i Sverige och Norden, 
men vi gör även några internationella utblickar. Ungdomskulturforskningen är av stor 
relevans för oss eftersom vår uppsats har ungdomar i huvudrollen. 
 
I kapitel 3 närmar vi oss det biblioteks- och informationsvetenskapliga perspektivet och tittar 
på magisteruppsatser, rapporter, undersökningar och artiklar som behandlar ungdomar och 
folkbibliotek. Vidare går vi in på vi på hur bibliotekslagen och Malmö biblioteksplan är 
formulerade utifrån perspektivet ungdomar och bibliotek. Slutligen tar vi upp bakgrunden och 
planerna för det nya stadsdelsbiblioteket i Malmö.  
 
I kapitel 4 går vi in på våra teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att använda oss av den tyske 
ungdomskulturforskaren Thomas Ziehe och den franske sociologen och kulturantropologen 
Pierre Bourdieu och hans livsstilsteorier. För att sätta in vår studie i ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt sammanhang har vi även tagit hjälp av boken Gør biblioteket en 
forskel? som är skriven av Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen, lektorer 
vid Danmarks Biblioteksskole. Här specificerar vi också hur vi avser att använda oss av de 
teoretiska utgångspunkterna i vår studie. 
  
I kapitel 5 diskuterar vi varför vi valde kvalitativa intervjuer som metod, vad vi tänkte på 
innan vi gjorde intervjuerna, både gällande urvalet, intervjumallen och forskningsetiska 
problem. Vi går även igenom intervjuernas genomförande och vår egen databearbetning samt 
hur vi letat fram material till uppsatsen. 
 
Kapitel 6 ägnas åt en presentation av våra informanter utifrån intervjumallens tre delar, 
identitet/livsstil, bibliotek och Malmös nya bibliotek. 
 
I kapitel 7 finns vår analys och diskussion som utgår från uppsatsens tre frågeställningar, 
tidigare forskning och våra teoretiska utgångspunkter. Vi avslutar kapitlet med en metod– och 
teoridiskussion.  
 
I kapitel 8 presenterar vi våra slutsatser och ger även förslag till fortsatt forskning 
 
I kapitel 9 sammanfattar vi uppsatsen. 
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATUR 
 
2.1 UNGDOMSKULTURFORSKNINGEN 
 
Här kommer vi att ge en bakgrundsbild till den omfattande tvärvetenskapliga 
ungdomskulturforskning som finns, för att sedan tillsammans med den empiriska 
undersökningen samt våra teoretiska utgångspunkter kunna sätta in ungdomarnas funderingar 
i ett större sammanhang och göra dem begripliga. Vi anser att den forskning vi nedan redogör 
för, tillsammans med vår empiri och våra teoretiska verktyg utgör ett bra underlag, för att 
kunna besvara våra frågeställningar. Vi vill i denna del av uppsatsen ge en överblick över hur 
den heterogena gruppen ungdomar har skildrats i forskningen hittills och vi låter svenska och 
nordiska forskare få ta stor plats eftersom vår egen uppsats berör svenska förhållanden.  
 
I kapitel 2.1.1 ger vi en kort historik över hur begreppet ungdom uppstod. I kapitel 2.1.2 
diskuterar vi ungdomskulturbegreppet och hur det har förändras över tid. Vidare tittar vi i 
kapitel 2.1.3 på den svenska ungdomskulturforskningen idag, var den har sina rötter och vilka 
nyckelbegrepp som kan urskiljas. I kapitel 2.1.4  tittar vi på ungas kultur- och fritidsvanor, hur 
ungdomars sociala bakgrund påverkar deras kultur- och fritidsvanor. I kapitel 2.1.5  tar vi upp 
vad som formar de ungas identitet idag och hur ungdomars identitetsskapande påverkas av 
samhällets olika krav. Slutligen sammanfattar vi kapitlet i 2.1.6. 
  
2.1.1 UNGDOMSKULTURFORSKNINGENS HISTORIA 
  
Under industrialismen uppstår begreppet ungdom som en övergångsfas mellan barndom och 
vuxenliv. (Sernhede 1996, s. 142) Under 1600- och 1700-talen var det endast i de borgerliga 
livssammanhangen som det fanns en ungdomsperiod. Det berodde på att skolorna var till för 
de högre sociala skiktens barn medan de som kom från underklassen sattes i arbete. Barnen 
från underklassen integrerades tidigt i vuxenvärlden, utan att ha genomlevt en 
ungdomsperiod. (Skola-fritid-framtid 1993, s. 20) Industrialismens framväxt under 1800-talet 
skapade ett modernt kapitalistiskt samhälle, ett avvecklande av skråväsendet och det satsades 
på skola och undervisning. (Ungdom och makt, om ungdomars delaktighet, inflytande och 
jämlikhet på 1990-talet 1991, s. 83) 1842 infördes allmän folkundervisning. En av 
anledningarna till det var att de styrande i samhället ville kontrollera underklassen och det 
skapades skolor för varje samhällsklass. (Skola-fritid-framtid 1993, s. 20) De bestämda 
strukturer som fanns i det gamla samhället föll sönder under den tiden och ungdomarna kunde 
inte längre förlita sig på att de hade en speciell plats i samhället som väntade på dem. 
Industrialismen ledde till urbanisering och skolan fick en allt större roll som fast punkt och 
uppfostringsanstalt. Den ökade rörligheten gjorde att människor ofta flyttade från sin familj 
vilket ledde till att gamla familje- och släktskapsbanden splittrades och individen var tvungen 
att klara sig själv. (Ungdom och makt, om ungdomars delaktighet, inflytande och jämlikhet på 
1990-talet 1991, s. 83) Ungdomspsykologin under 1920- och 30-talet banade också väg för en 
allmän expertkunskap om ungdom. De psykologiska perspektiv man från början anlade på 
ungdomsforskningen kompletterades sedan med samhällsvetenskapliga och sociologiska 
perspektiv för att kunna få ett helhetsperspektiv på ungdomarnas situation. (Bjurström 2005, 
s. 30) 
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2.1.2 UNGDOMSKULTURBEGREPPET 
 
Redan i början av 1900-talet dyker ungdomskulturbegreppet upp i Tyskland då man använder 
det i en debatt angående tyska ungdomsrörelser. (Bjurström 2005, s. 27) På 1950-talet skrev 
amerikanska forskare om kultur och tonåringar där de utvecklat en idé om att tonåringar 
utvecklat en gemensam kultur. Kännetecknet för denna kultur var att den var fritidscentrerad 
och konsumistisk. Ungdomskultur har alltid förknippats med någon form av konsumtion, 
speciellt med musik och stilar. (Lalander & Johansson 1999, s. 18f) I en amerikansk studie 
från 1960-talet utförd av sociologen JS Coleman, hävdar han att vänners värderingar och 
normer hade större betydelse för ungdomar än föräldrarnas. Begreppet ungdomskultur fick då 
sitt genombrott och denna insikt tolkades som ett bevis på att det existerade en speciell 
ungdomskultur. (Skola- fritid – framtid 1993, s. 21) 
 
Först under andra hälften av 1960-talet börjar alltså ungdomskulturbegreppet framtona som 
ett mer etablerat begrepp i amerikansk samhällsvetenskap. Vid denna tid framstår lätt 
ungdomskulturen som ett uttryck för ett angeläget socialt problem. Det handlar om klyftan 
mellan ungdoms- och vuxenvärlden, och ungdomsvärlden framstår som en avvikelse från 
vuxenvärlden. (Bjurström 1997, s. 42ff) Med den så kallade ungdomsrevolten under andra 
hälften av 1960-talet och början av 1970-talet fick ungdomskulturbegreppet en ny innebörd 
hos forskare som till exempel samhällsvetaren Theodore Roszak. Ungdomskulturbegreppet 
fylldes med ett ideologiskt innehåll och kom att bli mer eller mindre synonymt med 
motkultur. (Bjurström 1997, s. 62) Här kan man även märka de första ansatserna till det 
moderniseringstema (social förändring och modernisering) som senare skulle utvecklas av 
bland andra sociologen Thomas Ziehe.  
 
Den så kallade Birminghamskolan, som bestod av brittiska ungdomskulturforskare, kom 
främst att studera hur arbetarklassungdomar genom subkulturer förhöll sig till traditionella 
klassmönster. På 1970-talet dekonstruerade och reviderade Birminghamskolan det tidigare 
ungdomskulturbegreppet och kom på så vis att lägga grunden till en mer tvärvetenskapligt 
inriktad ungdomsforskning som vi ser än idag. Den huvudsakliga kritiken gick ut på 
uppfattningen om ungdomskulturen som ett homogent socialt system. Birminghamskolan 
introducerade begreppet stil, med olika delkulturer inom ungdomskategorin, liksom 
klassidentiteten. (Bjurström 1997, s. 73f) Ungdomskulturbegreppet blev härmed upplöst till 
förmån för en mer komplex och sofistikerad begreppsapparat samtidigt som det ärvde en del 
av den tidigare forskningens begränsningar.  
 
Ungdomskulturen uppfattas fortfarande som ett speciellt område i ungdomarnas liv som ligger 
utanför och mer eller mindre uppfattas som motsatsen till deras liv i arbete, skolan, familjen 
och andra institutionaliserade sammanhang. (Bjurström 1997, s. 94) Här finns alltså 
fortfarande en spänning mellan begreppet som helhets- eller differentierande begrepp.  
Under 1980-talet och 1990-talet framstår ett allt tydligare differentierat 
ungdomskulturbegrepp som den svenske ungdomskulturforskaren Erling Bjurström kallar 
skillnadens diskurs (Bjurström 1997, s. 143) Vad han menar är att det i huvudsak är 
ungdomskulturens olikhet som tematiseras och inte dess allmänna och generella drag. 
  
2.1.3 SVENSK UNGDOMSKULTURFORSKNING IDAG 
 
Ungdomskulturforskningen i Sverige har sina rötter inom ett flertal områden såsom 
psykologi, pedagogik, sociologi och antropologi, men det är först mot slutet av 1970-talet som 
det framträder ett mer omfattande och sammanhängande delområde. Inspirationen kom från 
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den brittiska subkulturforskningen (Birminghamskolan), fransk smaksociologi med Pierre 
Bourdieu i spetsen, tysk modernitets- och socialisationsteori (Thomas Ziehe och Jürgen 
Habermas) samt även amerikansk feministisk teori (Nancy Chodrow). (Fornäs 1994, s.15) 
Ungdomskulturforskningen rönte snabbt både intresse och stöd från institutioner och 
forskningsråd, och vid 1980-talets början var tiden mogen för att även studera kulturfenomen. 
Tidigare hade fokus mer legat på exempelvis ungdomars ekonomiska förhållanden, hälsa eller 
psykologisk utveckling. Många olika intressen i samhället, såsom myndigheter, 
ungdomsarbetare och forskarsamhällets nyfikenhet, samverkade för en ökad efterfrågan på 
kunskap om ungdomskultur. Sedan 1970-talet har Statens ungdomsråd stött forsknings- och 
utredningsarbete kring ungdomsfrågor. 1987 utformades det nationella forskningsprogrammet 
Ungdomskultur i Sverige (FUS) som har haft en sammanbindande och teoriutvecklande 
ambition, som ett komplement till enskilda projekt och regionala centra. (Fornäs 1994, s.17) 
Forskningsprogrammet som hela tiden varit tvärvetenskapligt, med till exempel 
medieforskare, litteraturvetare, sociologer och etnologer startades av den dåvarande musik- 
och medieforskaren Johan Fornäs, som nu är professor vid Tema Kultur och Samhälle, 
Linköpings universitet. Fram till 1994 då slutrapporten kom har sex FUS-rapporter med skilda 
teman utkommit.(Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige: Slutrapport 1994) 
Även den ovan nämnde ungdomskulturforskaren Erling Bjurström är numera professor vid 
Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet. 
 
De huvudteman som kan urskiljas i svensk ungdomskulturforskning idag är modernitet, kön, 
stil och sfärer. Tre nyckelbegrepp är ungdom, kultur och modernitet.  Ungdom är ett ord som 
är svårt att definiera eftersom det rymmer så mycket. Dels är det en fysiologisk 
utvecklingsfas, men också en psykologisk livsfas som i sin tur innehåller olika 
utvecklingsstadier. Det är också en social kategori som avgränsas genom vissa samhälleliga 
institutioner som t ex skola och lagstiftning vad gäller åldersgränser och myndighet.  
För att göra bilden än mer komplicerad så är ungdomlighet också något kulturellt bestämt.  
Det finns tydliga musikaliska, visuella och verbala markörer som avgör vad som uppfattas 
som ungt, barnsligt respektive vuxet. Johan Fornäs menar att forskarna aldrig kommer att bli 
överens om en exakt definition av ungdom, men att det är viktigt att i varje 
forskningssammanhang försöka klargöra ungefär vilken aspekt på ungdom som fokuseras, så 
att inte trettonåringarna förväxlas med trettioåringarna eller pubertet med ungdomskultur.  
När vi i den empiriska delen av uppsatsen refererar till ungdomar avser vi eleverna i årskurs 9. 
 
Den feministiska diskussionen runt kön har varit fruktbar för identitetsforskning inom 
ungdomskulturforskningen. Hur identiteter bildas, formas och utvecklas är ett viktigt 
huvudtema, och den könsmässiga identiteten har djupa och tidiga psykiska rötter. Den utgår 
från den fysiska kroppen men kan trots sin fasta och givna natur även modelleras till ett 
socialt tecken. Även ras och etnicitet är intressant i förhållande till identitet och kan kopplas 
samman med klass och andra faktorer. (Fornäs 1994, s. 18ff)  
 
Forskningen om stil handlar om subkulturell stil eller vanliga ungdomars vardagsanvändning 
av olika uttrycksformer och kreativa användande av medier, medan sfärer uppstår genom att 
individer rör sig tillsammans i kollektiva rörelser och innanför vissa ramar och gränser, som 
är givna av traditioner och samhällsinstitutioner. Sfärer formar olika fält, rum och arenor för 
handling och tanke. (Fornäs 1994, s. 20ff) 
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Kultur är ett minst lika omtvistat begrepp som ungdom. Johan Fornäs väljer i boken Stilar och 
uttrycksformer att definiera begreppet som: 

 
                 de symboliska uttryck som på ett eller annat sätt förknippas med  

ungdom – deras innehåll och form, betydelser och funktioner, 
produktion och användning (Fornäs 1992, s. 13) 
 

Samtidigt medger han att något entydigt och klart avgränsat kulturbegrepp inte kan definieras. 
Symbolförmedlad kommunikation är ett försök att landa i en definition som är mer än bara de 
institutionaliserade konstnärliga verksamheterna men samtidigt mindre än allt mänskligt 
samhällsliv. (Fornäs 1992, s.14) I boken Skola- fritid –framtid menar författarna att 
ungdomskultur omfattar ungdomars värderingar, livsmönster, föreställningar, tankeformer och 
handlingar. Även ungdomars eget skapande och kulturprodukter som riktar sig till ungdomar 
är en del av ungdomskulturen. (Skola-fritid-framtid 1993, s. 21) Ungdomskultur är ett 
specifikt område i ungdomars liv som inte innefattar arbete, skolan, familjen eller andra 
institutionaliserade sammanhang. (Bjurström 1997, s. 94) I vår uppsats hamnar begreppet 
ungdomskultur nära Bjurströms, det vill säga det område i ungdomarnas liv som inte är 
ockuperat av skola eller de områden där gränser och former för beteendemönster och 
handlingar redan är utstakade av vuxna. Ordet kultur har också den bredare betydelsen som vi 
hittar i Fornäs definition ovan, symbolförmedlad kommunikation. Den innebörd som vi i vår 
studie lägger i detta är att de värderingar och livsstilar som ungdomarna ger uttryck för också 
säger något om deras kulturella kapital. Den lite snävare definitionen som innefattar 
ungdomars eget skapande och kulturprodukter som riktar sig till ungdomar är också av 
intresse för oss eftersom det säger något om hur ungdomarna väljer att spendera sin fritid, och 
därmed vilken livsstil de har.  
 
Intresset för historiska förändringar i vår egen tid, modernitetens transformationer, är en 
gemensam nämnare för nyare ungdomskulturforskning. Vårt samhälle betecknas ofta som det 
senmoderna samhället, i ett försök att tydliggöra den aktuella fasen av den moderna eran. 
Möjligen är 1989, med dess stora världspolitiska omvälvningar, det år som allra tydligast 
markerar en fasförskjutning inom moderniteten. (Fornäs 1994, s.22f) I svensk 
ungdomskulturforskning har begreppet senmodernitet använts av bland andra Johan Fornäs 
för att beteckna den aktuella fasen av den moderna eran. I vår uppsats intresserar vi oss till 
exempel för aspekter av moderniteten som tar sig uttryck i ungdomars kulturella friställning. 
(se vidare i kapitel 2.1.5) 
 
Ungdom, kultur och modernitet är begrepp som hör ihop och berör varandra. Fornäs anser att 
ungdomar är kulturellt orienterade och uttrycker sig ovanligt mycket i text och bild, musik 
och stil samtidigt som de också uppfattas av andra som kulturellt uttrycksfulla i 
offentligheten. I vissa avseenden är ungdomar också lättrörliga, och associeras ofta med det 
moderna och med framtiden. (1994, s. 23) 
 
2.1.4 UNGAS KULTUR- OCH FRITIDSVANOR 
 
Ungas kultur- och fritidsvanor säger ofta något om vilken bakgrund de har. Mikael Palme, 
forskare vid lärarhögskolan i Stockholm tar i texten Personlighetsutveckling som social 
strategi, den kulturella medelklassens reproduktionsstrategier upp detta när han jämför barn 
och ungdomar som kommer från hem med stort kulturellt kapital respektive stort ekonomiskt 
kapital. De familjer som har ett stort ekonomiskt kapital ser gärna att barnens fritidsvanor lär 
dem något om det kommande livet, de vill lära dem att tävla, konkurrera och bli bäst. Det är 
egenskaper som de tror de kommer att ha nytta av i framtiden. (Palme 1990, s. 280)  



 9 

Den kulturella familjen är misstänksam mot fritidsaktiviteter där tävlandet är det viktiga, de 
vill hellre att deras barns ska utvecklas som personer och låter därför dem syssla med 
aktiviteter där de lär sig reflektera över livet och på det sättet växa som människor.  
(Palme, s. 277) 
 
Ungdomars kultur- och fritidsvanor påverkas från många olika håll, speciellt från massmedia. 
Individualiseringen i samhället är också av betydelse för de val ungdomar gör rörande kultur- 
och fritidsvanor och deras möjlighet att iscensätta sig själva. (Nilsson 2003, s. 116) Genom 
sina egna intressen förmedlar de till omvärlden vilka de är och vad de står för. 2002 
genomförde ungdomsstyrelsen en studie där de vill ha reda på vad ungdomar förväntar sig av 
sin fritid. Det visade sig att ungdomar premierar saker de finner intressanta, möjligheten att 
uttrycka sig själva, umgås med andra och att det man håller på med ska vara roligt. Många 
ungdomar söker prestige och status i det de håller på med på fritiden. (Nilsson, s.116f)  
 
De statushierarkier som uppstått på fritidens område förknippas i hög grad med olika sociala 
grupper. Alla har inte råd, möjlighet och lust att ge sina barn den fritid de skulle vilja. Fritiden 
har därför i allt större utsträckning kommit att bidra till symbolisk och reell differentiering 
ungdomar emellan. (Nilsson 2003, s. 122f) Det handlar om att växa upp med rätt resurser, det 
är en grundläggande förutsättning för att få vara med. (Ungdom och makt, om ungdomars 
delaktighet, inflytande och jämlikhet på 1990-talet 1991, s. 24) Vilken samhällsklass 
ungdomar kommer ifrån påverkar fritiden och skillnaderna av val av fritidsaktivitet ökar efter 
skoltiden. Så länge de går i skolan är aktiviteterna relativt jämnt fördelade bland de olika 
samhällsgrupperna. (Ungdom och makt, om ungdomars delaktighet, inflytande och jämlikhet 
på 1990-talet, s. 304)  
 
I boken Skola-fritid-framtid har fyra svenska forskare intervjuat högstadieelever som kommer 
från tre olika samhällsklasser och sett hur deras utbildningsplaner och val av fritidsaktivitet 
påverkas av de sociala förhållanden som de växer upp i. Barn som kommer från medel- och 
överklasshem har ofta ett försprång i skolan för att deras föräldrar är förtrogna med kulturella 
aktiviteter som teater, konst, musik och litteratur. Även ungdomarna själva går mer på 
konserter och teater än arbetarklassungdomarna. Utbildningssystemet bygger på stora delar på 
det högre sociala skiktets kultursyn och värderingar och automatiskt gynnar det då barn med 
akademikerbakgrund. (Skola-fritid-framtid 1993, s. 12)  
 
När det gäller ungdomars fritidssysselsättningar har författarna kunnat se att trots 
ungdomarnas skilda bakgrunder finns det både olikheter och likheter i hur de väljer att 
spendera sin fritid och de menar att man kan hävda att dagens ungdomskultur når alla 
ungdomar oavsett kön och social bakgrund. Ungdomarnas inställning till sport kan dock 
härledas från deras uppväxtförhållanden. I yngre åldrar tillbringas fritiden oftast i organiserad 
form men i tonåren kan man se att ungdomar från högre samhällsklasser ägnar sig åt sporter 
som till exempel golf och segling där de vuxna utövarna också har en sådan bakgrund. (Skola-
fritid-framtid 1993,  s. 47ff). Det finns många osynliga gränser mellan ungdomar som 
påverkar deras vanor. Det är inte bara de ärvda, geografiska, könsmässiga, etniska eller 
klassbetingade gränser som spelar roll, ungdomar väljer även att markera sig genom att 
anamma olika stilar. Med hjälp av stilmarkeringar anger grupper och individer sin identitet. 
(Fornäs 1989, s. 30) Med hjälp av sin stil kan man skilja ut sig från mängden och distansera 
sig från grupper man inte vill tillhöra. Palme menar att de ungdomar med estetisk kompetens 
och värderingar inte gärna socialiserar sig med kompisar från det lägre skiktet eller de med 
ekonomiskt kapital som de finner vulgära och tråkiga på grund av sin dåliga smak och vice 
versa. (Palme 1990, s. 279)  



 10 

Vilken stil och identitet man har eller vill ha påverkar också de platser ungdomarna väljer att 
spendera sin lediga tid på. De vill hitta platser där de känner att de ges möjlighet att vara sig 
själva och leva ut sin personlighet och här har offentliga rum stor betydelse. (Fornäs 1989, s. 
85) Mats Lieberg, sociolog och docent i arkitektur delar upp de offentliga rum där ungdomar 
helst vistas i fyra delar, stamställen som kan vara en replokal, kafé, fritidsgård, stråk som till 
exempel gågator, torg, gallerior, mellanrum som är neutrala platser som korridorer, parker och 
slutligen interaktionszoner som är öppna och centralt belägna. (Lieberg 1989, s. 85)  
 
2.1.5 UNGDOMAR OCH IDENTITETSSKAPANDE 
 
Att vara ung idag innebär att själv ta ställning och bestämma vilken riktning livet ska ta. 
Identitetsskapandet innebär enorma förväntningar på den egna personen. (Ungdom, identitet 
og uddannelse 2002, s. 27) Förr var en stor del av identitetsskapandet centrerat kring arbete 
och produktion, idag skapas identiteten i stor utsträckning av vårt eget konsumerande. Det är 
idag möjligt att köpa sig en identitet. (Lalander & Johansson 1999, s. 14)  
 
En av de tidiga och ledande forskarna inom ungdomskulturforskningen är Thomas Ziehe. 
(Ziehe 1989, s.7 ) Ziehe menar att förändringar i samhället har skapat ett behov av att tolka 
världen utifrån nya referensramar, detta benämner han som kulturell friställning. Föräldrarna 
är inte längre förebilder och de val de gjorde behöver inte bli barnens val. Idag måste var och 
en utveckla sin egen identitet mot bakgrund av de konkurrerande personlighetsutkast som 
förmedlas via kultur- och medvetande industrin och massmedierna. (Ziehe 1989, s. 37) Den 
trygghet som tidigare generationer hade i sin redan utstakade väg finns inte på samma sätt i 
dagens samhälle. Idag gäller det att vara öppen, våga prova och hela tiden omformulera sin 
identitet. Ziehe menar att prestationsprincipen breder ut sig i samhället. (s. 36) Vi kan nu alla 
konkurrera på samma område, det är i alla fall vad som utmålas. För unga idag finns en stor 
frihet, ungdomar intalas att det är möjligt att spränga gränser och skapa sig en egen livsform. 
Problem uppstår när detta inte visar sig vara sant, många av de livsformer som utmålas som 
möjliga för ungdomarna är i själva verket svåra att förverkliga. (Larsson 2005, s. 15) 
 
I en artikelserie i Svenska Dagbladet om människors val intervjuas psykologen Barry 
Schwartz, som menar att den västerländska valfriheten snarare har blivit en börda än ett 
privilegium. Om vi inte har tillräckligt med självkännedom kan det vara svårt att förutspå 
vilka behov vi har och vad vi behöver och då kan valfriheten istället lägga krokben för oss. 
(Lagerblad 2006, s. 2) Dagens unga har blivit matade med att de kan bli vad de vill, redan från 
barndomen har de fått höra att det är viktigt att välja det som känns rätt för just dem. 
Personliga val är centrala för att kunna skapa sin egen identitet. Detta leder till ett sökande 
bland de unga som kan vara väldigt krävande, både psykiskt och tidsmässigt. (Ungdom, 
identitet og uddannelse 2002, s. 58) 
 
2.1.6 SAMMANFATTNING 
 
I kapitel 2.1 har vi först gjort ett försök att ge en kort historik och bild av den omfattande 
forskning om ungdomar som ryms under begreppet ungdomskulturforskning. Eftersom vi gör 
anspråk på att göra en undersökning med ungdomar i huvudrollen anser vi att det är av 
avgörande betydelse att ge en bakgrundsbild till de forskningsansatser som förekommit 
hittills. Tonvikten ligger på svenska och nordiska forskare, eftersom vi bedömer att materialet 
annars skulle bli alltför omfattande för att rymmas i vår begränsade studie. De nyckelbegrepp 
som har utkristalliserat sig inom ungdomskulturforskningen anser vi användbara även i vår 
undersökning. Identitet är ett sådant begrepp, som fått ett eget kapitel, 2.1.5, eftersom 
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identitetsskapande är en sådan viktig del i alla ungdomars liv. Det är intressant att fundera 
över vad biblioteket har och kan ha för roll här. 
 
Ungas kultur- och fritidsvanor har vidare fått ett eget kapitel, 2.1.4, eftersom vårt fokus 
kommer att ligga på ungdomars användning av biblioteket på sin fritid. Den litteratur vi har 
använt kommer senare i uppsatsen att fungera som jämförelsematerial till vår egen empiriska 
undersökning. När det gäller ungdomskultur har vi i litteraturen kunnat urskilja att ungas 
kultur- och fritidsvanor ofta säger något om vilken bakgrund de har, men att det samtidigt 
finns en stark individualisering i samhället som också är av betydelse för de val ungdomar gör 
när det gäller kultur- och fritidsvanor. Det är viktigt för ungdomar att det de ägnar sig åt på sin 
fritid är roligt och känns meningsfullt. Stil och identitet påverkar också vilka offentliga platser 
ungdomar väljer att spendera sin tid på. (se kapitel 2.1.4)  
 
Den tvärvetenskapliga ungdomskulturforskningen är av stor vikt för vår uppsats eftersom vår 
studie handlar om ungdomars kultur och vad kulturvanor, livsstil och identitetsskapande kan 
ha för påverkan på ungdomarnas förhållande till folkbiblioteket. I det här kapitlet har vi sett 
att det historiskt har funnits en spänning mellan ungdomskulturbegreppet som ett helhets- 
eller differentierande begrepp. Under 1980- och 1990-talet är det främst ungdomskulturens 
olikhet som tematiseras och inte dess generella drag. Inom svensk ungdomskulturforskning 
idag kan modernitet, stil, kön och sfärer urskiljas som huvudteman. Hur identiteter bildas, 
formas och utvecklas är en viktig infallsvinkel. När det gäller ungas kultur- och fritidsvanor 
har vi redovisat forskning som pekar på att deras kultur- och fritidsintressen ofta säger något 
om vilken bakgrund de har. Svenska forskare menar att barn som kommer från medel- och 
överklasshem oftare går på teater och konserter än arbetarklassungdomar, samt att de ofta har 
ett försprång i skolan eftersom deras föräldrar förmedlar ett större kulturellt kapital i form av 
kunskaper om till exempel konst, litteratur och teater samt att utbildningssystemet till stora 
delar bygger på det högre sociala skiktets kultursyn och värderingar.  
 
Även individualiseringen i samhället påverkar de ungas val av fritidsintressen. Genom dem 
förmedlas till omvärlden vilka ungdomarna är och vill vara. Det finns många olika gränser 
mellan ungdomar som påverkar deras vanor såsom till exempel ärvda, könsmässiga, 
geografiska, etniska eller klassbetingade, men också stilmarkeringar (musiksmak, kläder med 
mera) Det intressanta för oss, eftersom vår uppsats handlar om upplevelser och uppfattningar 
av en offentlig plats, är att stil och identitet också verkar påverka vilka platser ungdomar 
väljer att spendera sin tid på. Offentliga rum har stor betydelse för möjligheten att vara sig 
själv och leva ut sin personlighet. Slutligen tar vi upp Ziehe och den kulturella friställningen 
som innebär att ungdomar idag inte längre behöver ha föräldrarna och deras val som 
förebilder för sina egna liv. Idag gäller det att hela tiden ompröva sin identitet och det finns i 
teorin en stor frihet för de unga att spränga gränser och skapa sig sin egen livsform. 
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3. FOLKBIBLIOTEK OCH UNGDOMAR 
 
Första delen av kapitel 3.1 ägnas åt magisteruppsatser inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som vi funnit relevanta för vår studie. Det finns en mängd 
magisteruppsatser som tar upp ungdomar och bibliotek ur olika perspektiv, men vår 
utgångspunkt när vi valde uppsatser var att koncentrera oss på användarstudier eftersom vår 
egen uppsats bygger på en sådan. Det var också viktigt för oss att uppsatserna behandlade just 
ungdomars relation till folkbibliotek, eftersom det är detta som är vårt undersökningsområde. 
De ungdomar som medverkar i uppsatserna är också åldersmässigt nära våra. Ytterligare ett 
urvalskriterium var att ungdomarna själva skulle få komma till tals i uppsatserna, antingen 
genom intervjuer eller enkäter. Det är ju ungdomarnas egna åsikter vi främst är intresserade 
av. De flesta uppsatserna är också relativt nya eftersom vi ville ha en aktuell bild av den unga 
generationen, men vi har också med en uppsats som har ett decennium på nacken då den kan 
tänkas utgöra en intressant jämförelse över tid.  Vidare har vi valt att ta upp några empiriska 
undersökningar och rapporter som vi fann relevanta för vår studie eftersom de är gjorda av 
personer som arbetar inom området biblioteks- och informationsvetenskap. Vi anser att de 
behövs som komplement till ungdomskulturforskningen i kapitel 2. Det finns en hel del 
forskning som behandlar ungdomar och bibliotek ur olika aspekter i form av 
magisteruppsatser, men inte så mycket övrig forskning som direkt behandlar ämnet. Däremot 
finns det många aktiva debattörer inom biblioteksvärlden i Norden som diskuterar denna 
fråga. I sista delen av kapitlet ger vi plats åt några av dessa. Vi begränsar oss här till 1990-
talet och framåt, på grund av vår uppsats begränsade omfattning.  
 
Kapitel 3.2 ägnas åt folkbibliotekets uppdrag vad gäller ungdomar så som det ser ut i 
Bibliotekslagen och Malmö biblioteksplan. I sammanhanget är det intressant att undersöka 
vilka nationella och lokala mål och ambitioner som finns när det gäller ungdomar och 
bibliotek. De riktlinjer som pekas ut i lagtexter och biblioteksplaner är ju vägledande för hur 
högt eller lågt man lägger ribban när det handlar om ungdomar. Avslutningsvis går vi i kapitel 
3.3 in på planerna för det nya stadsdelsbiblioteket i Malmö. 
 
 
3.1. RÖSTER OM UNGDOMAR OCH BIBLIOTEK 
 
Ann-Louise Ottosson har i sin magisteruppsats På gränsen- en undersökning av 
ungdomsverksamhet på Skara stifts- och landsbibliotek (1996) intervjuat både 
bibliotekspersonal, politiker och ungdomar mellan tretton och sexton år. Hon har undersökt 
vad som görs och vad skulle kunna göras för att få ungdomar att nyttja folkbibliotek i större 
utsträckning. Utifrån sitt empiriska material har hon kunnat peka på några av de problem som 
finns mellan ungdomar och bibliotek och varför biblioteken inte når fram till de unga. Bland 
annat så tycker ungdomarna att bibliotekspersonalen upplever dem som störande och 
högljudda och de känner ett krav på sig att vara tysta på biblioteket, detta krav tar bort en del 
av glädjen med ett biblioteksbesök. De unga ser gärna unga bibliotekarier för de tror att de är 
mer insatta i det som rör dem och förstår dem bättre. En annan anledning till att ungdomarna 
inte besöker biblioteket är att det finns en töntighetesstämpel på det, det är helt enkelt inte 
”inne” att gå på biblioteket och att biblioteket är starkt förknippat med skolarbete. Hennes 
undersökning visar också att ungdomarna var omedvetna om att de hade möjlighet att påverka 
bibliotekets utbud genom att själva ge förslag och författaren trycker på vikten att 
marknadsföra sig. Utan marknadsföring tror hon det blir svårt för biblioteken att nå fram till 
ungdomarna. Ottoson tycker hon har svårt att avgöra om ungdomsverksamhet på bibliotek är 
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någonting som det borde satsas på. Hon känner sig inte riktigt säker på om det finns 
tillräckligt med intresserade ungdomar för att göra den satsningen. 
 
Till skillnad från Ottosson så visar Maria Åberg i sin magisteruppsats Helt borta, vet 
ingenting. Man är helt borta när man kommer dit (2000) att det finns luckor i ungdomarnas 
värld som biblioteket kan fylla. Hon har undersökt om biblioteket skulle kunna betyda något 
mer för ungdomarna utöver det som har att göra med skolarbete. Hon har intervjuat 15 
ungdomar och två bibliotekarier och tycker att hennes empiriska material har visat på att det 
finns ett behov hos ungdomar att få ägna sig åt kulturella uttrycksmedel utan prestationskrav 
och menar att folkbiblioteket skulle kunna vara rätt plats för det. Något som ungdomarna 
påpekat för henne är att en satsning på ungdomsverksamhet på folkbibliotek måste utgå från 
ungdomarna själva. 
 
I magisteruppsatsen Ungdomar om bibliotek (2005) har Lisa Ekman och Birgitta Ekstrand 
gjort en studie liknande vår, med den skillnaden att man använt sig av enkäter (81st). Syftet är 
att studera högstadieungdomars attityder till bibliotek. Genom metodvalet når man ett större 
antal ungdomar än vid intervjuer, men författarna menar att det är till enkätens nackdel att den 
inte ger djupare förståelse för ungdomarnas tankar. Resultatet av undersökningen visar att 
många ungdomar väljer att inte besöka något bibliotek, men av dem som gör det är 
datoranvändning den vanligast förekommande aktiviteten. Användningen av biblioteket som 
social mötesplats bekräftas inte av enkäterna. Tyvärr är det en del av ungdomarna som känner 
sig ovälkomna och illa bemötta av bibliotekspersonalen men det är trots allt över hälften som 
tycker att bibliotek är viktiga. 
 
På väg att bli vuxen: Unga flickors upplevelser och uppfattningar om bibliotek är en 
magisteruppsats från 2006 som undersöker vilken relation sex flickor mellan tretton och 
sexton år har till folkbiblioteket på sin fritid. Författarna har använt sig av kvalitativa 
intervjuer och några av de slutsatser som kan dras är att det är böckerna som är det viktigaste 
för flickorna på biblioteket. Läsning är en viktig fritidsaktivitet och de böcker som lånades på 
biblioteket bidrar till deras identitetsutveckling. Ett något nedslående resultat för 
folkbiblioteken är att flickorna föredrar skolbiblioteket och att de inte besöker folkbiblioteket 
särskilt ofta på sin fritid. En intressant fråga i sammanhanget är alltså vad folkbiblioteket 
fyller för funktion för tonåringarna när det satsas mer än tidigare på skolbiblioteken. 
(Jinnedal, & Sonidsson,  2006) 
 
Lena Fogelberg Carlssons har i magisteruppsatsen, Biblioteket som brann upp – En 
undersökning av en grupp ungdomars uppfattning om bibliotek med branden av Linköpings 
bibliotek som utgångspunkt (1999), undersökt en grupp ungdomars, högstadieelevers, 
uppfattning om bibliotek. Hon har använt sig av en kvalitativ enkät, det vill säga utan fasta 
svarsalternativ (111 st) och 6 kvalitativa intervjuer med ämneslärare på de två 
högstadieskolorna. Författaren konstaterar att det råder brist på undersökningar som tar 
ungdomarnas egna reflektioner som utgångspunkt vid forskning om bibliotekets betydelse för 
unga människor. Några av slutsatserna är att biblioteket, i synnerhet skolbiblioteket, är viktiga 
för ungdomarna. De använder biblioteket för att få lugn och ro, som en reträttplats, men också 
som kunskapsbank och mötesplats dit de går för att träffa folk. I den här undersökningen är 
det få informanter som är helt likgiltiga till bibliotek, men det kanske beror på att här även 
räknas in skolbibliotek. 
 
I en artikel i Barn och Kultur (Bodén & Emanuelsson 1997, s 61ff) går att läsa om en 
undersökning som gjordes 1996 av några studenter vid Högskolan i Borås. De har 
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intervjuat 70 ungdomar i mellan 16 och 20 år om deras inställning till bibliotek. Vidare har de 
jämfört sin studie med en liknande undersökning som gjordes 1988 (inför mässan Bok & 
Bibliotek 88) för att kunna dra slutsatser om huruvida ungdomarnas synsätt förändrats.  
Icke-användarnas inställning till själva upplevelsen av biblioteket var föga förvånande mer 
negativ än hos dem som regelbundet besökte biblioteket. Icke-användarna kände sig inte alls 
hemma i miljön och tyckte det var för lugnt och tyst. I båda undersökningarna ville 
ungdomarna ha bekväma möbler, växter och enklare hylluppställning för att göra biblioteket 
mysigare, samt mer musik att låna. I 1996 års undersökning hade önskemålet om fler datorer 
samt personal med datorkunskaper tillkommit. Vidare var ungdomarna som intervjuades 1996 
mer positivt inställda till personalen och tyckte sig inte bli sämre behandlade på grund av sin 
ålder. En uppenbar skillnad mellan undersökningarna är att önskemålet om ett eget 
ungdomsrum inte alls kom upp 1996, medan det var ett tydligt önskemål 1988. Enligt Bodén 
och Emanuelsson kan detta kanske bero på det ökade utbudet av musik, film och datorer, 
vilket kan ha gjort att ungdomar erövrat mer plats på biblioteken. De diskuterar vidare om hur 
nyare bibliotek, med öppnare planlösning än tidigare, där man inte separerar besökarna i olika 
grupper, kanske medverkat till att det inte finns ett lika stort behov av ungdomsavdelningar 
nu. 
 
Unge på bibliotekerne (2003) ingick i ett sponsrat projekt för att utveckla och synliggöra 
biblioteken i ViborgEgnen, Danmark, i fokus för projektet stod ungdomar. Bibliotekarierna i 
arbetsgruppen ansåg att 15-19-åringar var en grupp svåra att fånga upp och att mer kunskap 
om ungdomars förväntningar och förhållande till bibliotek behövdes. Fokusgruppsintervjuer 
gjordes och det arbetsgruppen kunde se var att tidsbrist var en stor orsak till att ungdomarna 
inte använder biblioteket. Ett annat problem var bibliotekarierna, de köper ofta in ett utbud 
som inte passar de unga och medverkar på det sättet själva till att förlora de unga besökarna. 
De unga känner sig dessutom inte helt hemma på bibliotek och behöver därför mer 
vägledning när de söker efter information och material. Svaren visade även att det är svårt att 
få dem som aldrig använder biblioteket att komma. Fokus borde därför ligga på dem som 
använder biblioteket vid fåtal tillfällen, försöka stärka dem och få dem att besöka biblioteket 
oftare. Efter att man analyserat svaren från fokusgruppsintervjuerna fortsatte projektet med att 
arbetsgruppen skickade ut 4500 enkäter till skolor i 9 kommuner, ungdomar mellan 15-19 år 
var målgruppen och 1900 kom in. Enkäten innehöll bland annat frågor om bibliotekets 
inredning, hur länge man brukade vara på biblioteket, intryck av personalen, utbudet, 
servicen, webbsidan. Några av de slutsatser som kunde dras från enkäterna var att bibliotek 
förknippas med intellektuell verksamhet, att de sällan använder bibliotekets webbsida, att de 
unga inte känner sig speciellt välkomna och en anledning till att de inte använder biblioteket 
mer är att det är annat som lockar. 
 
Rapporten Bibliotekerne og de unge –vil de os og vil vi dem (2004) utfördes av några 
bibliotekarier i Danmark. De träffades för att tillsammans titta på hur de skulle kunna göra 
bibliotek attraktivt och utveckla servicen så att den passar de unga bättre. Förutom 
diskussionerna i projektgruppen har de även haft kontakt med andra personer verksamma 
inom biblioteksområdet. Utifrån det har de sedan kunnat få fram riktlinjer som biblioteken 
och de som jobbar med ungdomar bör tänka på. Projektgruppen tittade bland annat på de 
barriärer som finns mellan ungdomar och bibliotek. Bibliotekets förbudskultur är en sådan 
och bibliotekariernas attityd mot ungdomar en annan. De menar att det är viktigt att de som 
jobbar på bibliotek utvecklar sin kompetens så att de kan möta de unga på rätt nivå. Genom 
kunskap ungdomskultur och nya medier kan de förstå de unga bättre. De unga idag väljer vad 
de har lust till och eftersom trenden idag är att alla vill vara i attraktiva rum så måste 
biblioteket se till att bli ett sådant. Att satsa på ungdomsavdelningar menar projektgruppen är 
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förlegat, istället ska man satsa på riktiga ungdomsbibliotek. Utländska erfarenheter har visat 
att det är en lyckad satsning. 
 
I rapporten Bok til lyst- ungdom og bibliotek (1991) har bibliotekarien Astrid Skjaerseth 
beskrivit resultatet av det treåriga projektet Ungdom og bibliotek som finansierades av Statens 
bibliotekstilsyn i Norge. Målet var bland annat att få insikt i ungdomars önskemål rörande 
bibliotek. Erfarenhet från biblioteksvärlden visar att barn som har varit ivriga 
biblioteksanvändare slutar använda biblioteket när de kommer i tonåren och undersökningar 
visar att barn upp till tretton är storförbrukare av bibliotekens tjänster, men efter det sjunker 
utlånen. Ett av målen för projektet var att undersöka om den fysiska utformningen av 
biblioteket har någon betydelse för ungdomars användning av det. Det bekräftades och både 
ungdomarna och personalen var positiva till ett eget ungdomsrum. Personalen kunde därefter 
jobba mer målinriktat mot denna målgrupp. Tyvärr uppstod problem med disciplinen i 
samband med det egna ungdomsrummet eftersom ungdomar oftast har ett annat sätt att se på 
ljud än andra låntagargrupper. Projektet innehöll även lässtimulering för ungdomar och 
utlånen till ungdomar ökade med nästan 70 procent de tre åren projektet pågick. De ökande 
utlånen var inte det enda positiva, ungdomarna började även använda biblioteket mer. 
De kvällsaktiviteter som ordnades gick inte så bra, trots marknadsföring. Det intryck som 
projektgruppen fick var att ungdomar i Oslo redan har en uppbokad fritid och att arrangemang 
i biblioteket fungerar bäst på dagtid.  
 
I augusti 2006 kom ytterligare en rapport från vårt grannland Danmark, Framtidens bibliotek 
för de unge. Bakom rapporten ligger Team Ung, en specialgrupp inom Köpenhamns 
kommuns bibliotek, som arbetar för att få till stånd ett ungdomsbibliotek i Köpenhamn. 
(Team Ung 2006) Ungdomsgruppen definieras här som mycket bred, människor mellan 
tretton och upp till trettio eller trettiofem år. Motiveringen är att det idag går att ha en ung 
livsstil långt upp i åldrarna. Här pekas på den motstridiga tendensen att ungdomar dels 
använder biblioteket mer än andra befolkningsgrupper på grund av sin utbildning, men att de 
också är den grupp som har mest negativ bild av biblioteket, som beskrivs som en tråkig plats 
med förbudskultur, dåligt material och äldre, negativ personal. (Egebo 2006). Vidare hävdas 
det att biblioteket måste anpassa sig till det nya sätt att bruka många olika medier som är 
typiskt för vår tid. För många unga är mp3-spelaren, den bärbara datorn och mobiltelefonen 
helt livsnödvändiga och naturliga vardagsting. Några av slutsatserna är att om biblioteken ska 
kunna locka denna stora grupp av människor med så kallat ung livsstil, måste de bli bättre på 
att marknadsföra sig samt tänka om när det gäller biblioteksmiljön, materialinköp, 
programverksamhet samt personalens attityd till denna målgrupp. Visionen i den här 
rapporten är att biblioteken i framtiden i högre grad ska utgå från medieanvändning och 
önskemål hos den generation som nu och i framtiden kommer att utgöra en huvudgrupp bland 
bibliotekets besökare. Enligt rapporten tillgodoses denna grupp bäst genom skapande av så 
kallade profilbibliotek, antingen ett helt nytt ungdomsbibliotek eller en ung profil på något av 
de redan existerande biblioteken in om kommunen. (Egebo 2006) 
 
Kerstin Rydsjö, universitetsadjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i 
Borås, menar i texten Mötesplats inför framtiden – Borås 23-25 april 2001 att debatten kring 
ungdomsverksamhet på bibliotek funnits i bibliotekspressen under hela 1900-talet, och att det 
verkar vara samma frågor som väckts gång på gång. Rydsjö frågar sig om även svaren är 
desamma när hon går igenom sex uppsatser, skrivna vid Bibliotekshögskolan i Borås, som 
alla undersöker relationer mellan ungdomar och bibliotek. (Rydsjö 2001, s. 2ff) En av 
slutsatserna är att många fler ungdomar hittar till biblioteket nu än tidigare eftersom fler 
ungdomar studerar längre och på så vis behöver bibliotekets tjänster. Vid en jämförelse med 
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den tidigare biblioteksdebatten ser hon emellertid en tydlig förändring i bibliotekariers 
förhållningssätt när det gäller ungdomars läsning. Biblioteken verkar inte längre prioritera att 
stimulera ungdomar att läsa, utan förlitar sig på andras insatser på det här området. Hon frågar 
sig om detta kan bero på att biblioteken gör andra prioriteringar, att man inte tror att 
ungdomarna är intresserade av att läsa, eller att andra medier tagit över. Rydsjö menar, med 
stöd i uppsatserna, att det finns en tydlig grupp ungdomar som söker läsupplevelser och 
berättelser, men har svårt att hitta sådana på folkbiblioteket. Dessa ungdomars behov blir inte 
sedda idag, och de som redan är läsintresserade får inspirationen från annat håll än biblioteket. 
Vidare kan hon se ett mönster när det gäller hur ungdomarna blir bemötta. Många ungdomar i 
uppsatserna ger uttryck för att de blir sedda som grupp, men inte som individer när de 
kommer till biblioteket, vilket givetvis kan vara förödande för den som vill bekanta sig med 
en obekant miljö. Rydsjö urskiljer ett mönster i uppsatserna som pekar på att biblioteken inte 
längre är speciellt måna om att hålla kvar sina låntagare när de går från barn till ungdom. Hon 
får en bild av att biblioteken inte längre bekymrar sig om det ganska stora antalet ungdomar 
som inte kommer dit. (Rydsjö, s. 11f) 
 
Benthe Buchhave, barnkulturrådgivare och bibliotekskonsult i Danmark, menar i artikeln 
Young people - a topical challenge att ungdomar är en utmaning för folkbiblioteken eftersom 
ungdomsbegreppet är svårbemästrat. Att vara ung idag betyder olika saker för olika individer. 
Trots det menar hon att biblioteken har mycket att tillföra som ungdomar behöver för att 
kunna forma sin identitet. För att de ska lyckas med det måste bibliotekarierna ta hjälp av 
ungdomarna själva, ett bibliotek för ungdomar kan inte skapas utan ungdomar. Genom att ge 
ungdomar inflytande över biblioteksverksamheten kan konkurrenskraftiga bibliotek skapas 
med tydlig ungdomsprofil. (Buchhave 1998, s. 30ff) 
 
I bibliotekstidskriften Ikoner skriver Jens Thourhauge, direktör vid biblioteksstyrelsen i 
Danmark om bibliotekens framtid. Några av de saker han tar upp är att bibliotekarierna i 
framtiden bör syssla mer med interaktiv förmedling istället för dagens passiva. Kreativitet och 
lärande bör stå i fokus och bibliotekens ungdomsverksamhet bör styras av barn- och 
ungdomars önskemål. Han ser bibliotekarierna som kulturkoordinatorer, genom att anta den 
rollen kan de berika ungdomarnas aktiviteter. Nya uppgifter för dem menar han är att få fram 
kreativiteten hos de unga och ordna plats för skapande aktiviteter på biblioteken. (Thorhauge 
2000, s. 23ff)  
 
3.1.1  SAMMANFATTNING 
 
I kapitel 3.1 har vi lämnat den tvärvetenskapliga ungdomskulturforskningen och gått in mer 
specifikt på ämnet folkbibliotek och ungdomar. Då vår egen undersökning är en 
användarundersökning har vi tagit upp några relevanta magisteruppsatser samt rent empiriska 
rapporter och undersökningar vilka är gjorda som användarundersökningar. Dessa anser vi 
kan användas som intressanta jämförelser när vi genomför vår analys.  
 
Den senare delen av kapitlet ägnas åt den debatt som har förts och förs inom biblioteksvärlden 
angående folkbibliotek och ungdomar. Kerstin Rydsjö menar att det skett en förändring när 
det gäller bibliotekariernas förhållningssätt till ungdomars läsning. Jämfört med tidigare 
biblioteksdebatt kan hon se en tendens som pekar på att biblioteken inte längre är speciellt 
måna om att hålla kvar låntagare som går från barn till ungdom, genom att till exempel arbeta 
lässtimulerande eller att försöka ta reda på hur ungdomarna vill bli bemötta. Benthe 
Buchhave, barnkulturrådgivare och bibliotekskonsulent i Danmark, betonar vikten av att ge 
ungdomarna själva inflytande över biblioteksverksamheten, och hon ser ungdomar som en 
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utmaning för biblioteken eftersom att vara ung idag betyder olika saker för olika individer. 
Direktören vid biblioteksstyrelsen i Danmark, Jens Thourhauge, visionerar i tidskriften Ikoner 
2001 om folkbibliotekens framtid, och menar att bibliotekarierna bör fungera som 
kulturkoordinatorer med uppgift att locka fram kreativiteten hos ungdomarna. Han betonar 
vikten av skapande aktiviteter, samt att de unga själva får vara med och påverka.  
 
Det intressanta för vår egen undersökning är att ge ungdomarna en egen röst och ta reda på 
om individualisering, social bakgrund eller något annat påverkar deras inställning till 
folkbiblioteket. I en artikel i tidskriften Barn och Kultur diskuteras till exempel hur 
ungdomars önskemål angående folkbibliotekets utformning och personalens bemötande 
förändrats över tid. En tendens som vi tycker oss kunna se i tidigare användarstudier, 
rapporter om ungdomar och bibliotek samt i biblioteksdebatten om ungdomar och bibliotek 
under 1990-tal och fram till nu är att folkbiblioteken inte riktigt når fram till de unga. 
Biblioteket behöver marknadsföras bättre och personalen utbildas i hur ungdomar ska 
bemötas för att de ska känna sig mer hemma på biblioteket. I flertalet magisteruppsatser och 
rapporter framkommer en bild av att det finns barriärer mellan ungdomarna och 
folkbiblioteket och att skolbiblioteken spelar en större roll i ungdomarnas vardagsliv. Det 
finns också en tendens som pekar på att det kan behövas ett nytt innehåll på folkbiblioteken 
för att locka ungdomar. Biblioteket måste anpassa sig till det nya sätt att bruka många olika 
medier som är typiskt för vår tid, och ett nytänkande när det gäller biblioteksmiljön, 
materialinköp och programverksamhet föreslås till exempel i rapporten Framtidens bibliotek 
för de unge (Egebo 2006). Ungdomarna måste vidare själva få vara med och påverka.  
Dessa resultat är alla intressanta att jämföra med vår empiri. 
 
3.2 FOLKBIBLIOTEKETS UPPDRAG VAD GÄLLER UNGDOMAR 
 
Nationella och lokala målsättningar är ett sätt att närma sig ämnet ungdomar och bibliotek och 
vi har därför gjort en analys av dessa i kapitel 3.2.  I vår undersökning ligger fokus på vad 
ungdomarna själva tycker, men vi anser att en jämförelse med de eventuella mål eller icke-
mål rörande ungdomar i den nationella bibliotekslagen och biblioteksplanen för Malmö är 
högst intressant eftersom det kan belysa eventuella glapp och åsiktsskillnader mellan 
beslutsfattare och ungdomarna själva. I vårt analyskapitel kommer vi att återkomma till hur 
ungdomarnas biblioteksvanor och önskemål stämmer överens med dessa dokument. 
 
3.2.1  BIBLIOTEKSLAGEN 
 
Bibliotekslagen (SFS:1996:1596) med tillägg (2004:1261) ägnar en särskild paragraf åt barn 
och ungdomar: 
 
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. (SFS:1996:1596. § 9) 

Även i § 5 betonas vikten av att det finns lämpligt fördelade skolbibliotek inom grund och 
gymnasieskolan, men här är också syftet att stimulera skolelevernas intresse för läsning och 
litteratur samt att tillgodose deras behov av material för utbildningen. (SFS: 1996:1596. § 5) 
Ungdomar nämns här alltså som en prioriterad grupp, men tonvikten ligger på skolbibliotek 
och medier som främjar språkutveckling och läsande. Här omnämns inte folkbiblioteket i 
termer av kulturcentrum eller kulturarena, och associationer görs inte heller till upplevelser 
eller kreativt skapande. 
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3.2.2  MALMÖ BIBLIOTEKSPLAN 
 
Malmö biblioteksplan revideras vartannat år och den senaste versionen fastslogs 2005. 
Dokumentet är utarbetat av en grupp förtroendevalda och tjänstemän, det vill säga politiker 
samt företrädare för skolbiblioteken och stadsdelsbiblioteken. Planen är giltig för de folk- och 
utbildningsbibliotek som drivs av Malmö stad, alltså folk- och skolbiblioteken. Högskolans 
bibliotek omfattas inte av planen, även om man strävar mot att nästa biblioteksplan även ska 
innefatta dem.  Samverkan är en viktig punkt och det betonas att folkbibliotek, skolbibliotek 
och högskolebibliotek ska fungera som en enhet med gemensamma arenor. (Malmö 
biblioteksplan 2005) Dokumentet är mycket allmänt hållet och nämner inte ungdomar som 
enskild grupp, däremot används ord som kulturcentra/kulturarena och kulturell utveckling för 
den enskilde. Skolbiblioteket får en rad åtgärdspunkter och här betonas av naturliga skäl 
främst det pedagogiska uppdraget med lärande, undervisning i informationssökning samt den 
goda läs- och skrivmiljön. 
 
3.3  NYTT BIBLIOTEK I MALMÖ 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka och bidra till att skapa förståelse för 14-15-åringars 
biblioteksbehov utifrån planerna på ett nytt stadsdelsbibliotek i Malmö. Vi kommer nedan att 
redogöra kort för dessa planer, vilka som är inblandade i projektet och var idéerna till det nya 
biblioteket kom ifrån. 
 
Planerna kring det kombinerade gymnasie- stadsdels- och ungdomsbiblioteket tog sin början i 
Malmö 2005. Hösten 2005 träffades representanter från utbildningsförvaltningen, Fosie 
stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen för att diskutera möjligheterna för ett nytt 
bibliotek i stadsdelarna Fosie och Södra innerstaden. Projektgruppens första mål var att ta 
fram en gemensam färdriktning eftersom biblioteket skulle tillgodose olika intressenter, både 
de boende i området och en stor gymnasieskola. De lokaler som är aktuella för det nya 
biblioteket är idag i ett gymnasiebibliotek som används dagligen av elever och personal på 
Helenholms gymnasium och fungerar som ett traditionellt skolbibliotek. I Fosie och Södra 
innerstaden finns idag inget stadsdelsbibliotek. Området kännetecknas av stor kulturell 
mångfald och det talas många språk. Det finns tre högstadieskolor inom en mycket kort radie. 
I en gammal fabrikslokal, Bryggeriet, finns en utvecklad ungdomsverksamhet med många 
föreningar. (Malmö 2006)   
 
Redan från starten bestämde sig projektgruppen för att biblioteket som ska byggas upp i första 
hand ska rikta sig till unga människor. I Malmö finns idag flera mötesplatser för ungdomar 
men de ansvariga hoppas skapa något helt nytt med det nya biblioteket. Tydlig 
ungdomsprofil, rum för föreställningar och skapande aktiviteter ingår i planerna.  
Bibliotek ska delas upp i tre olika rum. I stillhetens plats ska den traditionelle 
biblioteksbesökaren känna igen sig, här ska böckerna finnas och fokus ligga på läsning och 
studier. Endorfinernas plats är avkopplingens plats där det ska finnas möjlighet för 
framträdanden av olika slag. Synapsernas plats är platsen för möten, skapande och datorer. 
(Malmö 2005) Planen är att det nya biblioteket ska öppnas i november 2007. 
 
För att finna inspiration och titta på hur andra skapat ungdomsbibliotek åkte en liten grupp 
bibliotekarier och representanter från Fosie stadsdelsförvaltning upp till Stockholm i februari 
2006 för att besöka några bibliotek. (Samtal Wijk) Det första biblioteket som besöktes var 
Punktmedis, ett ungdomsbibliotek vid Medborgarplatsen som riktar sig till ungdomar mellan 
tretton och nitton år som öppnade 2005.  Biblioteket har generösa öppettider, med kvällsöppet 
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alla dagar i veckan förutom söndagar och man bjuder ofta in författare, artister, filmare som 
pratar och diskuterar med ungdomarna. Böcker finns men fokus ligger på aktiviteter och 
ungdomarnas egna deltagande. Här finns brädspel, fantasyrum och möjlighet att lyssna på 
musik, allt för ungdomarnas trivsel. (Punktmedis 2006) När intervjuer gjordes med ungdomar 
inför skapandet av Punktmedis uttryckte de en önskan om att biblioteket skulle bli ett ställe 
där det verkligen kände att de hörde hemma, ett bibliotek som bara var deras. (Vad vill de 
unga ha? – en rapport om ungas önskemål och behov gällande Medborgarplatsens 
ungdomsbibliotek 2006) 
 
Nästa bibliotek som besöktes var Rum för barn på Kulturhuset. Biblioteket riktar sig till lite 
yngre barn men det gruppen från Malmö var intresserad av att titta på var hur de byggt upp 
biblioteket med hjälp av tre olika rum, profilerat mot olika åldrar. (Rum för barn 2006) 
Sista besöket i Stockholm gjordes på Dieselverkstaden i Nacka som är ett bibliotek som vill 
utmana det traditionella biblioteksbegreppet och lämna utrymme för aktiviteter och 
upplevelser. Biblioteket har riktat in sig på barn, ungdomar och nya medier. Här finns bland 
annat en välfylld serieavdelning, ishockeyspel, en hörna för musiklyssning och de erbjuder 
också möjligheten att titta på musikvideos på en musikdator i biblioteket. (Dieselverkstaden 
2006) Målet för Dieselverkstaden var vid starten att bli ”ett växthus där kulturen blomstrar 
och barn och unga växer mentalt.” (Hassler 2002, s. 2)  
 
Inför det nya biblioteket har man även sneglat mot de ungdomsbibliotek som öppnat i 
Tyskland de senaste åren. (Samtal Wijk 2006) I Hamburg finns Hoeb4U, även här har 
ungdomar varit med och planerat. Mediebeståndet består av 50 % tryckta medier och 50 % 
elektroniska. Böckerna sorterar man temamässigt efter olika genrer, föreställningar och 
tävlingar ges och en shop finns där det går att köpa saker med Hoeb4U på. I Dresden ligger 
Medien@age, ett bibliotek som riktar sig till 13-25-åringar och som kom till i en tid av 
fabriksdesign och är mycket präglat av detta. Biblioteket planerades tillsammans med 
ungdomar och de önskade ett bibliotek med enkelt material till skolan, många internetplatser 
och en minskning av bokbeståndet. På biblioteket finns avdelningar som Resa & Vandra, 
Jobb & karriär, Rådlös-levnadstips och biblioteket ordnar flirtnätter, tjejkvällar och läsnätter. 
(Resa till tyska ungdomsbibliotek 2005) 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Som teoretisk ram till vårt empiriska material har vi valt att använda oss av både sociologiska 
och biblioteks- och informationsvetenskapliga perspektiv. Valet föll på Thomas Ziehe och 
Pierre Bourdieus teorier men även Henrik Jochumsens och Casper Hvenegaard Rasmussens 
studie Gør biblioteket en forskel? Ungdomskulturforskningen är, som vi visar i kapitlet om 
tidigare forskning, till sin natur tvärvetenskaplig, vilket också bör avspeglas i vår uppsats. 
Avsikten här är inte att verifiera eller förkasta några av dessa forskares resultat, till det är vår 
studie alltför begränsad. Vad vi däremot kan göra anspråk på är att använda några av deras 
begrepp som praktiska verktyg i analysen av vårt eget empiriska material. 
 
I kapitel 4.4 kommer vi att närmare redogöra för hur vi avser att använda oss av dessa teorier i 
analysen av vårt material. Det finns en mängd forskare inom ungdomskulturforskningen som 
vi skulle kunna ha använt oss av, och vars tankar vi också presenterar i tidigare forskning 
samt återkommer till i analysen. Utöver detta behövde vi praktiska redskap som skulle kunna 
hjälpa oss att höja blicken över det vardagliga och uppenbara. Till detta syfte anser vi att de 
ovan nämnda teoretikerna passade bra eftersom de hjälper oss med just sådana verktyg. 
 
4.1 ZIEHE OCH DEN KULTURELLA FRISTÄLLNINGEN 
 
En av de centrala tankarna hos Ziehe är att ungdomar idag inte behöver vara trogna mot sin 
sociala bakgrund och familjens värderingar. Gamla kulturmönster spelar en allt mindre roll i 
samhället och det gäller istället att vara sann mot sig själv. Denna önskan har uppstått på 
grund av den kulturella friställningen i samhället. (Ziehe 1989, s. 9) De många val som finns 
att göra för de unga är inte enbart av godo utan skapar även en osäkerhet hos dem. 
Möjligheterna att förverkliga sig själv utmålas som oändliga och vilket liv och identitet de får 
beror idag lika mycket på den egna kraften och inte enbart på föräldrarnas position i 
samhället. Enligt Ziehe skapas lätt kulturell expropriering när de unga tvingas inse att de 
drömbilder samhället producerar om deras framtid inte alltid går att förverkliga i realiteten. 
(Ziehe, s. 9) Eftersom de unga inte kan förlita sig på den tydliga rollfördelningen som tidigare 
fanns mellan barn och vuxna söker de en annan slags trygghet, känslan för något. Logiska 
beslut ratas av de unga om känslan säger något annat och de ungas behov av att vara berörda 
sätter prägel på tillvaron. (Ziehe 1989, s. 40ff) Ett ökat fokus på känslans betydelse hänger 
samman med ett samhälle i ständig förändring. Vad som gällde igår kanske saknar betydelse 
idag. Att veta att det inte finns något beständigt, någon mall att följa, gör att de unga tvingas 
ompröva sin livssituation efter de rådande förutsättningarna. (Ziehe, s. 53) Ziehe menar att en 
omprövning av livssituationen idag inte behöver innebära något negativt om det leder till ett 
bättre liv. (s. 135) Ziehe tycker sig se tre tongivande kulturella tendenser i samhället. 
Subjektivering, där starka känslor, jagfixering och närhetslängtan är i fokus. Ontologisering, 
längtan efter andlighet och ett ökat intresse för ekologisk naturfilosofi. Estetisering, extrem 
fixering vid yta. (Ziehe 1989, s.158f) 
 
4.2 BOURDIEUS LIVSSTILSTEORI 
 
I Pierre Bourdieus livsstilsteori är människors bakgrund styrande för hur de lever sina liv och 
hur lätt eller svårt de kommer att ha att ta sig fram i livet. Bourdieu menar att den samlade 
livserfarenheten individen har gör att hon har olika sätt att betrakta saker och människor. 
Livserfarenheten, våra existensbetingelser, kommer att avgöra vilka människor vi trivs och 
vill vara tillsammans med. De kommer också att avgöra vad vi tycker är god smak och vilken 
livsstil vi väljer. (Bourdieu 1993  s. 301)  
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Bakom livsstilen kan Bourdieu spåra en genererande princip, en habitus, som är att likna vid 
en gemensam rot för hur olika individer och grupper särskiljer sig från andra. Begreppet 
habitus kan översättas till värde- och normsystem eller kulturella vanor som den enskilde – 
och många enskilda i grupp - orienterar sig efter. När Bourdieu talar om en persons habitus 
menar han samtidigt att det individuella, det personliga och det subjektiva är socialt och 
kollektivt. (Bourdieu & Wacquant 1996, s.111) Med andra ord kan habitus beskrivas som de 
handlingsmönster som uppstår mellan människor som delar en viss sorts kapital. Varje individ 
har en habitus, men det är endast de individers habitus som tillskrivs värde eller erkänns av ett 
socialt fält, en ”marknad”, som fungerar som kapital. En individuell eller kollektiv habitus får 
alltså sitt värde av ett socialt fält. De skillnader som finns mellan människors habitus 
produceras av skillnader i deras existens- och livsvillkor. Habitus kan både betraktas som en 
produkt av objektiva sociala betingelser och en faktor som bidrar till att upprätthålla och 
förändra dessa betingelser, ett slags förkroppsligat kapital. (Bourdieu 1990, s.52ff) Vår 
tolkning av Bourdieus begrepp är att habitus är ett redskap för att klassificera olika 
handlingsrepertoarer och hur dessa reproduceras. 
 
En definition och avgränsning av habitusbegreppet förutsätter en förståelse av kapital- 
begreppen, eftersom begreppen bestäms i relation till varandra. De olika förutsättningar 
individer har bygger på att vissa redan från början haft tillgång till rätt kapital som gör att de 
kan konkurrera på ett helt annat plan än dem som saknar den rätta kapitalformen. Bourdieu 
delar upp kapitalformerna i symboliska, kulturella, ekonomiska och sociala kapital. Kapitalet 
är ett socialt förhållande som inte existerar och producerar sina effekter någon annanstans än 
inom det fält där det producerar och reproducerar sig självt. Värdet av kapitalet beror på 
fältets lagar, vad som är gångbart och efterfrågas på just den marknaden. (Bourdieu 1993, s. 
270) Symboliskt kapital behövs för att kunna konkurrera och uttrycka sin tillhörighet på det 
fält där individen vill in. För att kunna göra det krävs rätt koder och symboler. Kulturellt 
kapital får man genom högre utbildning och genom att behärska den legitima kulturen. 
Ekonomiskt kapital beror på tillgången till pengar. Socialt kapital har individen om hon har ett 
stort socialt nätverk som kan ge henne förmåner i det dagliga livet. (Månson 2003, s. 408) 
Tillgången till de olika kapitalformerna kan förändras, de är inte statiska och gör det möjligt 
för individen att ändra sin position i det sociala rummet genom att öka mängden av ett visst 
kapital.  
 
Bourdieu skriver i Distinksjonen att det finns ett ekonomiskt system av kulturella koder som 
påverkar individernas positioner. (Bourdieu 1979, s. 44) Genom empiriska studier kan dessa 
koder avläsas och gör det möjligt att placera individen i det sociala rummet utifrån värdena på 
hennes kapital. Värdet av kapitalet beror som tidigare nämnt på fältets lagar men också av 
möjligheterna att omvandla till andra kapitalformer. (Bourdieu 1990, s. 122)  
 
Definitionen på kultur och kulturella koder är ingenting som nyligen uppstått. Kampen om 
den legitima kulturen är någonting olika sociala grupper tvistat och fortfarande tvistar om. 
Hittills har de med mest makt i samhället fått avgöra definitionen. Detta hänger samman med 
att utbildningsväsendet använder sig av den kultur som de med makt använder och genom det 
får skolan en stor roll i upprätthållandet av individers positioner i det sociala rummet. 
(Bourdieu 1979, s. 205) Donald Broady, professor vid institutionen för utbildning, kultur och 
medier i Uppsala, pekar på just detta faktum i boken Sociologi och epistemologi där han 
hänvisar till Bourdieu. Broady hävdar att lärarna ofta pekar ut elever med rätt kulturellt 
kapital och språkanvändning som begåvade. Detta för att elevernas kapital stämmer överens 
med lärarnas egna dispositioner. (Broady 1990, s.172) I skolan ges möjligheten för alla att öka 
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sitt kulturella kapital men inte alla elever vill eller klarar av att förvärva det, vilket gör att 
reproduktionen av klassformationer i hög grad sker där. 
 
Utbildningsnivå och social bakgrund spelar stor roll för alla former av kulturell verksamhet 
och vetenskapliga observationer visar att kulturella behov är en produkt av upplärning. Den 
legitima tillvänjningen av kultur går genom familjen och den som tidigt fått tillgång till den 
legitima kulturen genom att växa upp i en kultiverad familj har ett stort försprång. För att 
kunna ta till sig kultur förutsätts att individen har kunskap om kan hur den ska användas, utan 
kulturell kompetens finns det stor risk att upplevelsen uteblir. Konstverket får bara mening 
och blir intressant för den som känner till koden. (Broady 1993, s. 44ff) Inte bara sättet att 
betrakta ett konstverk avslöjar social tillhörighet, utan smaken i allmänhet. Möblering, 
klädsel, språkbruk är tydliga markörer som gör det möjligt att skapa distinktioner, visa vilken 
livsstil man har, skilja individer med olika klassbakgrund från varandra och föra ihop dem 
med individer från samma bakgrund. (Bourdieu 1993, s. 303)  
 
4.3  BOURDIEU PÅ BIBLIOTEKET 
 
Begreppen fält, kapital och habitus som vi nämnt ovan utgör teoretiska verktyg eller redskap 
som har utarbetats för att användas i empiriska undersökningar. I boken Gør biblioteket en 
forskel  har Henrik Jochumsen och och Casper Hvenegaard Rasmussen satt in Bourdieus 
begrepp i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang och deras undersökning 
tolkar och vidareutvecklar Bourdieus begreppsapparat.  
 
Jochumsen och Rasmussen har i sin kvalitativa studie undersökt biblioteksanvändning i 
Helsingörs kommun, Danmark. De har intervjuat 32 användare och icke-användare med olika 
livsstilar. (Jochumsen & Rasmussen 2000, s. 20) Användarna delades in fyra baslivsstilar, 
utformade av sociologen Henrik Dahl. Dahl har använt sig av Bourdieus teorier om 
människors placering i det sociala rummet men arbetat om dem så de passar det danska 
samhället. (Jochumsen & Rasmussen, s. 60) Dessa fyra livsstilar stod som utgångspunkter när 
de försökte se vad det är i människors vardagsliv som påverkar användandet av bibliotek. 
Vardagsliv betecknas i undersökningen som det som sker varje dag. (Jochumsen & 
Rasmussen 2000, s. 54) Jochumsens och Ramussens förväntningar innan undersökningen 
började var att livsstil och vardagsliv påverkar användandet av bibliotek, antaganden som 
visade sig stämma när studien var gjord. Människor med samma kulturellt, ekonomiskt och 
socialt kapital använder biblioteket på liknande sätt. (Jochumsen & Rasmussen 2000, s. 18ff) 
Varför valet föll på att titta på biblioteksanvändning ur ett livsstilsperspektiv förklaras med att 
människor omedvetet eller medvetet skapar sig själva med sina handlingar, med sin livsstil. 
De sammanlagda handlingarna blir till en identitet som berättar för andra vem vi är. 
Användandet eller ickeanvändandet av bibliotek utifrån ett sådant synsätt kan vara en 
medveten handling för att stärka bilden av sig själv. Det gör livsstilsperspektivet intressant 
som utgångspunkt när man ska försöka fånga upp orsaker som påverkar 
biblioteksanvändningen. I undersökningen diskuterar de även vardagslivets barriärer. Dessa 
påverkar i hög grad hur biblioteket används. Barriärerna kan vara allt ifrån vilka läsvanor en 
person har, socialt umgänge, vilka behov ens jobb föder och dylikt. Det Jochumsen och 
Rasmussen kunde konstatera var att dessa barriärer inte kunde sammankopplas med 
biblioteket, utan att vardagslivets barriärer låg utanför bibliotekets räckvidd (s. 139) Det ger 
biblioteket liten möjlighet att påverka dessa barriärer. 
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4.4 VÅR ANVÄNDNING AV DE TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTERNA 
 
I det här kapitlet kopplar vi de teoretiska ansatserna till vår egen undersökning och ger en 
ingång till hur vi kommer att använda oss av de teoretiska verktyg som presenterats. Det är 
inte möjligt för oss att tillämpa Bourdieus teorier om de olika kapitalformerna fullt ut 
eftersom kapitalen han diskuterar främst hör samman med ungdomarnas föräldrar och inte 
med ungdomarna själva. Vi anser därför att det är nödvändigt att se ungdomars användning 
eller ickeanvändning av bibliotek från olika perspektiv. Både perspektiv som fokuserar på 
ungdomarnas sociala bakgrund, kulturella vanor och perspektiv som ser bortom dessa faktorer 
och istället fokuserar på det rådande samhällsklimatet och hur det påverkar de unga idag anser 
vi viktiga för vår studie. Vi tycker Bourdieu och Ziehes teorier kompletterar varandra och ger 
oss de nödvändiga verktyg vi behöver för att kunna få en helhetsbild av vad som påverkar 
ungdomarna.  
 
De nyckelbegrepp vi arbetar efter är identitet, livsstil och vardagsbarriärer. Vårt intresse 
ligger i att försöka förstå hur ungdomar resonerar kring bibliotek. För att komma till klarhet 
med detta tar vi hjälp av forskning om ungdomskultur, Jochumsens & Rasmussens studie och 
de ovan nämnda forskarna. 
 
4.4.1  IDENTITET 
 
Med hjälp av Ziehes begrepp kulturell friställning närmar vi oss frågan om hur ungdomar 
söker sin identitet idag. Det handlar om vem ungdomarna vill vara, vilka val de står inför och 
hur de ser på sin möjlighet till självförverkligande. På vilket sätt kan biblioteket vara en del av 
ett identitetsskapande? Kan biblioteket vara en hjälp för unga människor att hitta och utveckla 
sin identitet? I den uttalade ungdomsprofil som är med i planerna inför det nya 
stadsdelsbiblioteket i Malmö ligger tyngdpunkten på skapande och aktivitet, som kan vara en 
del av en människas sökande efter en identitet. (se kapitel 3.3)    
 
4.4.2  LIVSSTIL 
 
När Jochumsen och Rasmussen talar om livsstil så handlar det om kultursociologen Pierre 
Bourdieus livsstilsteori, där människan har ett visst mått av frihet att utforma sin livsstil men 
samtidigt är predisponerad i sina val genom sin plats i samhällets sociala strukturer. 
Strukturerna bestämmer alltså inte helt, men är definitivt med och påverkar. (Jochumsen & 
Rasmussen 2000, s. 191) Vår undersökning handlar ju inte om vuxna människor, som 
Jochumssen och Rasmussens, men livsstil är något som definitivt är aktuellt även när det 
gäller ungdomar. Vår undersökning är för liten för att kunna dela in ungdomarna i olika 
livsstilar som Jochumsen och Rasmussen gjort med sina informanter. Vi väljer istället att 
fokusera på ungdomarnas vardagsliv ur ett livsstilsperspektiv, utan att dela in dem i olika 
livsstilar. I kapitel 2.1.4 om ungdomars kultur- och fritidsvanor diskuterar vi hur individer och 
grupper med hjälp av stilmarkeringar anger sin identitet. Vilken stil man har eller vill ha 
påverkar givetvis också de platser ungdomar väljer att spendera sin fritid på.  Offentliga rum 
kan här ha stor betydelse menar vi. Ungdomar vill förstås, som vi alla, hitta de platser där de 
känner att de ges möjlighet att vara sig själva och leva ut sin personlighet.  Hur placerar sig 
folkbiblioteket här? Är det ett sådant rum? Skulle det kunna vara det? Hur? Vad talar ett 
användande eller icke-användande av folkbibliotek i vardagslivet om för oss? 
Livsstilsbegreppet blir ett sätt för oss att ta reda på detta. 
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4.4.3  VARDAGSBARRIÄRER 
 
Vi föreställer oss att användandet och behovet av folkbiblioteket ändrar sig mycket beroende 
på vilken fas i livet människor befinner sig i. Under barndomen och ungdomsåren skapas 
säkert läs- och biblioteksvanor som påverkar hur eller om man använder biblioteket som 
vuxen. Bourdieus begrepp kulturellt kapital och habitus är relevanta här. Vilka kulturella 
vanor har ungdomarna med sig hemifrån, och vilka förutsättningar har de att dra nytta av 
bibliotekets utbud? Social bakgrund spelar en roll för de kulturella behov som utvecklas hos 
individen. Barriärer som tid, behov och vanor samt olika sociala nätverk som ersätter 
biblioteksanvändning (till exempel att låna böcker eller få råd och vägledning i olika frågor av 
vänner eller kollegor) är faktorer som Jochumsen och Rasmussen trycker på.  
(Jochumsen & Rasmussen 2000, s. 190) Som vi tar upp ovan (kapitel 4.3) så anser de att de 
barriärer som hindrar människor från att använda biblioteket finns utanför själva biblioteket 
och därför är svåra att påverka. I vår undersökning vill vi ta reda på vilka vardagsbarriärer 
som hindrar ungdomarna från att besöka biblioteket, och hur de har uppstått.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

5. METOD OCH MATERIAL 
 
5.1 VAL AV METOD 
 
Vårt val av metod är direkt kopplat till undersökningens syfte som är att bidra till att skapa 
förståelse för 14-15-åringars biblioteksbehov. Kvalitativa intervjuer är lämpliga när man vill 
få fram människors förståelse av ett fenomen (Widerberg 2002, s. 17) Eftersom vi vill försöka 
få en fördjupad förståelse för en av de målgrupper som det nya biblioteket i Malmö kommer 
att vända sig till, nämligen ungdomarna, så väljer vi en kvalitativ metod. Vi är intresserade av 
att få en djupare insikt i hur biblioteket kan uppfattas snarare än att mäta förekomsten av vissa 
uppfattningar. Den kvalitativa intervjun antas även ge möjlighet till en mer nyanserad bild av 
en företeelse eller ett fenomen, vilket är i linje med vår undersöknings syfte. (Lantz 1993, s. 
31) Vi vill få en helhetsbild av ungdomarna och ha möjlighet att tolka med hjälp av 
kroppsspråk och röstlägen, och det skulle vi inte ha om vi valde en kvantitativ metod som mer 
handlar om exakta mätningar. (Eggeby & Söderberg 1999, s. 20)   
 
Den kvalitativa metodens många ingångar till tolkningar av olika slag anser vi vara en av 
metodens styrkor men det är viktigt att se upp med de fallgropar som följer med denna frihet. 
Repstad skriver i Närhet och distans att en risk med kvalitativa metoder är om forskarens 
egna åsikter tar över analysen, att det är hans åsikter som skiner igenom, inte informanternas. 
(Repstad 1999, s. 104) Detta måste vi bära med oss under hela analysprocessen så att vi ser 
till att vara kritiska till våra egna uppfattningar och tolkningar av empirin. Att inte övertolka 
och låta våra tidigare upplevelser påverka för mycket.  
 
5.2 LITTERATURSÖKNING:  
 
För att få en överblick över vårt ämne valde vi att börja med att försöka hitta relevanta 
magisteruppsatser som kunde ge oss tips inför vår egen kommande studie. Vi ville försöka få 
en överblick för att se vad som avhandlats rörande ungdomar och bibliotek så att vi kunde 
hitta en egen vinkel av ämnet. Magisteruppsatserna vi hittade sökte vi på Semsekwebben som 
finns på Bibliotekshögskolan i Borås hemsida. Litteraturförteckningarna i uppsatserna var en 
bra start när vi sedan letade vidare i LIBRIS efter relevanta böcker. Vi gick sedan vidare till 
att leta på våra lokala bibliotek. Malmö stadsbibliotek och Malmö högskolas bibliotek 
Orkanen har varit till stor hjälp när vi letat efter böcker som handlat om ungdomar och 
ungdomskultur. Även böcker som behandlar de teoretiska perspektiv vi valt till vår uppsats 
har vi till stor del kunnat hitta på dessa två bibliotek. Bibliotekstidskrifterna Biblioteksbladet 
och BiS och Nordiskt BDI-index har varit användbara när vi letat efter relevanta artiklar. Vi 
har även sökt på Internet, mest på Google. Eftersom det vi ska skriva om handlar om svenska 
förhållanden har vi inte använt oss i någon högre grad av utländska databaser, vi har gjort 
några sökningar i LISA men tycker inte det vi funnit varit användbart för vår studie.  
Till största del bygger uppsatsen på nordiskt material och förhållanden, med några avvikelser.  
 
5.3 URVAL 
 
För att hitta informanter att skickade vi ut mejl till rektorer och biträdande rektorer och 
bibliotekarier på de skolor vi var intresserade av. Valet av skolor skedde utifrån två 
utgångspunkter. Den första utgångspunkten handlar om närheten till det nya biblioteket. 
Meningen är att biblioteket i första hand ska rikta sig till och bli en mötespunkt för dem som 
bor i området omkring och valet föll därför på två skolor som ligger alldeles i närheten. Den 
andra utgångspunkten var att vi ville ha så stort utrymme för olika uppfattningar och 
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önskemål som möjligt. Detta kunde vi givetvis löst genom att söka oss till olika klasser inom 
en och samma skola, men det finns viss skillnad mellan skolorna som gav oss anledning att 
hoppas på större bredd i materialet om vi sökte oss till två olika miljöer. Skillnaden mellan 
skolorna är att den ena högstadieskolan har en särskild musikprofil. I kapitel 1.1 skriver vi att 
uppväxtmiljö, familj, vänner, livsstil och skola är faktorer som vi tror kan påverka ungdomars 
sätt att använda bibliotek. I kapitel 2.1.3 skriver vi om begreppet kultur, att de värderingar och 
livsstilar som ungdomarna ger uttryck för säger något om deras kulturella kapital. Vad vi är 
intresserade av att se är om skolornas olika miljöer påverkar ungdomarnas användning av 
kultur. Kan vi märka att de ungdomar vi intervjuar som går på skolan med musikprofil har ett 
större kulturellt kapital och därmed lättare att ta till sig biblioteksmiljön? Vår avsikt är härmed 
inte att göra en generell jämförelse mellan de olika skolorna med avseende på kulturella 
förutsättningar. Med tanke på vår studies begränsade omfattning låter sig det sig ej göras här. 
  
Mejl skickades i två omgångar till rektorer eftersom vi inte hörde något från dem efter första 
utskicket. (se bilaga 2) Då de inte svarade försökte vi ringa men utan resultat, personerna 
verkade vara helt omöjliga att få tag i. Nästa steg blev att gå till skolorna men även det visade 
sig svårt. På den ena skolan var rektorerna upptagna och på den andra var det tydligt att vi inte 
var speciellt välkomna. Detta gjorde att vi valde att byta ut den skolan mot en annan skola i 
närheten av det nya biblioteket. Vi tyckte inte att vårt byte av skola ledde till några problem 
eftersom den nya skolan ansågs ha ungefär samma status som vårt förstahandsval.  
 
Ganska nedslagna beslöt vi oss för att än en gång besöka de skolor vi valt men den här gången 
försöka få tag i bibliotekarierna och se om de kunde hjälpa oss. Det visade sig vara rätt väg att 
gå, bibliotekarierna på de båda skolorna hjälpte oss att snabbt få kontakt med lärare. Vi 
bokade sedan in oss hos fyra niondeklassare. Urvalet av informanter skedde genom att vi kom 
in i klasserna, presenterade oss lite kort och frågade sedan om det var någon som var 
intresserad av att ställa upp på en intervju. Responsen från ungdomarna var stor vilket gjorde 
att vi slumpmässigt valde ut vilka vi skulle intervjua men försökte se till att hålla en jämn 
könsfördelning. Några av lärarna frågade oss om vi ville att de skulle välja ut elever åt oss, 
men vi bedömde att det finns en stor risk att man som lärare i ett sådant här sammanhang 
tenderar att välja de ungdomar som anses välformulerade och väluppfostrade. Då vi ville ha så 
stor bredd som möjligt i vårt material avböjde vi alltså detta förslag.  
 
Som intervjuare är vi förstås medvetna om att vi inte heller själva väljer informanter helt 
förutsättningslöst, eftersom de som ivrigast anmälde sitt intresse i klassrummet lättare fick vår 
uppmärksamhet. Det blev också tydligt för oss att de som var mest framåt i detta avseende var 
pojkarna. Det föll sig naturligt för oss att välja de som själva anmälde sitt intresse, vilket 
påverkat vårt urval så att vi säkert missat de lite blygare elevernas åsikter. Vår tanke är 
emellertid att det är viktigt för kvaliteten på intervjuerna att våra informanter själva har ett 
intresse av att prata om ämnet, så att det inte blir ett tvång. 
 
5.4 FORSKNINGSETIK 
 
Informanterna informerades om vår tystnadsplikt och om att de och skolorna kommer att 
avidentifieras i uppsatsen. Alla personer får fiktiva namn. Vi ville att de skulle känna sig fria 
att ge uttryck för sina åsikter utan att behöva oroa sig för vad någon kommer att tycka i 
efterhand. Vår önskan var att spela in intervjuerna, eftersom vi anser att det är lätt att missa 
något viktigt om man dels ska intervjua och dels ska anteckna. Innan intervjuerna startade 
berättade vi för var och en om intervjuernas syfte. Vi frågade också om de kunde tänka sig att 
bli inspelade på band. Ingen hade något att invända mot detta.  
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5.5 INTERVJUMALLENS UTFORMNING  
 
När vi planerade hur vår intervjumall skulle se ut utgick vi från de områden som vi ansåg 
viktigast efter att vi gjort vår litteraturstudie. Identitet och livsstil är begrepp som vi snart 
märkte är och har varit viktiga i ungdomskulturforskningen, och som därför fick ett eget 
kapitel 2.1.5 samt återkommer i vårt teoriavsnitt under kapitlet Vår användning av de 
teoretiska utgångspunkterna (4.4.1 och 4.4.2) Det intressanta för oss är att sätta in 
ungdomarnas tankar i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang och det blev 
därför naturligt att fundera över vad biblioteket har och kan ha för roll i ungdomars 
identitetsskapande och livsstil. Rubriken bibliotek lades alltså till, och här ställdes också 
frågor som behandlade de vardagsbarriärer (se teoriavsnittet, kapitel 4.4.3) som eventuellt 
kan vara anledningar till att ungdomarna inte kommer till biblioteket.  Malmös nya bibliotek 
fick en egen avdelning eftersom det är något aktuellt och relativt konkret för ungdomarna att 
ta ställning till, vilket vi anser hjälper oss att besvara uppsatsens tredje frågeställning: Hur ska 
ett folkbibliotek vara utformat för att passa ungdomars behov? 
 
5.6 INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE 
 
Innan de riktiga intervjuerna gjorde vi en provintervju med en flicka på femton år för att se 
hur väl frågorna föll ut. Vi upptäckte att den största svårigheten var att hålla nere tempot, att 
inte ställa frågorna för fort och låta henne ta den tid hon behövde för att svara. På det stora 
hela verkade det i alla fall som om våra frågor fungerade bra och vi beslöt därför att behålla 
intervjumallen som den var. Vi har använt oss av den riktat öppna intervjuformen som ger 
intervjuaren möjlighet att gå vidare utifrån den ursprungliga frågan och fördjupa sig i det hon 
finner meningsfullt. (Lantz 1993, s. 21) Anledningen till detta val var att vi inte ville styra 
ungdomarna för mycket. Vi intervjuade åtta ungdomar på två högstadieskolor i Malmö, fyra 
informanter från varje skola. Varje intervju tog mellan 20 och 30 minuter.  
 
Vi var två intervjuare, vid varje tillfälle, men delade upp våra roller så att den ene ställde 
frågorna enligt intervjumallen, medan den andre lyssnade och kom med spontana följdfrågor 
samt antecknade eventuella iakttagelser som inte framkommer på banden. Denna form tycker 
vi fungerade utmärkt eftersom den ene hade mer tid att lyssna och lägga märke till 
kroppsspråk och ansiktsuttryck hos informanterna. En risk med att vara två intervjuare är att 
den intervjuade kan känna sig obekväm, det vill säga att det blir lite av en situation med två 
mot en eller ett förhör. Vi kan inte säkert veta om de intervjuade upplevde det så, men de 
verkade inte som om de var rädda för att prata.  Alla intervjuer spelades in på band och 
genomfördes på de respektive skolorna i små grupprum för att vi skulle vara helt ostörda. 
Samma intervjumall användes vid alla tillfällen. Vid ett tillfälle blev vi avbrutna av två lärare 
som behövde använda grupprummet, vilket upplevdes som störande eftersom vi var mitt i en 
fråga och fick stoppa bandet för någon minut. Något större inflytande på slutresultatet 
bedömer vi däremot inte att händelsen fick. 
 
5.7 DATABEARBETNING OCH ANALYS 
 
När intervjuerna var klara började arbetet med att bearbeta materialet. Vi valde att 
transkribera alla intervjuerna eftersom vi bedömde att det skulle ge oss en bra överblick över 
vårt material. Det var ett relativt tidsödande arbete som vi emellertid fick igen när vi skulle 
analysera vår empiri. Att lyssna upprepade gånger på inspelningarna och kunna jämföra med 
utskrifterna, samt anteckningar från intervjutillfället rörande kroppsspråk till exempel, visade 
sig vara en ovärderlig hjälp i senare skeden av uppsatsarbetet.  
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Kvalitativa metoder går ut på att karaktärisera och försöka se framträdande drag hos ett 
fenomen. (Repstad 1999, s. 9) I vår uppsats är fenomenet ungdomars biblioteksbehov. 
Repstad menar vidare att målet med kvalitativa studier ofta är att undersöka ”avgränsade och 
specifika miljöer” samt att målet är att ”ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i 
dessa miljöer”. (Repstad 1999, s. 16) Den miljö vi undersöker är ungdomarnas värld, det vill 
säga det som är viktigt och oviktigt i deras liv och hur de ser på tillvaron. Vi vill alltså så långt 
det är möjligt försöka ge en helhetsbild av ungdomarnas livssituation och på så sätt kunna 
förstå deras förhållande till folkbiblioteket. Analysprocessen gick ut på att försöka förstå de 
processer som leder till en positiv eller negativ inställning till folkbiblioteket. Vi har jämfört 
och lagt märke till mönster, men också försökt se skillnader i ungdomarnas utsagor.  
Till hjälp i detta arbete hade vi uppsatsens frågeställningar samt begreppen identitet, livsstil 
och vardagsbarriärer.  
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6. RESULTATREDOVISNING 
 
I denna del ger vi en bild av våra informanter utifrån intervjumallens tre delar, 
Identitet/livsstil, Bibliotek, Malmös nya bibliotek. Vi har i resultatredovisningen försökt att 
göra en sammanställning av det som sades vid intervjutillfällena. Att gå igenom intervjuerna 
grundligare anser vi inte är möjligt i en uppsats av denna storlek.  
 
För att ge en så klar bild som möjligt av informanterna och deras livsstil har vi valt att 
presentera dem var för sig i kapitel 6.1. I kapitel 6.2 går vi in på deras tankar om bibliotek i 
allmänhet och i kapitel 6.3 för vi fram deras åsikter rörande Malmös nya bibliotek. Efter varje 
del i resultatredovisningen sammanfattar vi och ger vår egen tolkning av informanternas 
utsagor. De namn vi använder är uppdiktade så att informanterna inte ska kunna identifieras. 
 
6.1  VÅRA INFORMANTER 
 
Här följer en presentation av informanterna med betoning på identitet och livsstil. 
 
6.1.1 MIRKO 14 ÅR 
 
Mirko är uppvuxen i trakterna kring Malmö och bor nu en bit utanför Malmö centrum.  
Han är en pratsam, gladlynt pojke som trivs mycket bra med att vara fjorton år. Som han själv 
uttrycker det ”det är nu allting händer”. 
 
Mirko tycker skolan är jobbig, matte speciellt, och han har inga favoritämnen. Han anser sig 
vara en energisk och snäll person, ”jag har ett stort hjärta” och ”jag tycker om att stå i 
centrum”. Han tror att hans vänner skulle beskriva honom som en person som pratar för 
mycket och kanske som lite störig: 

 
Kläder är viktiga. jag skulle ju inte vilja gå omkring i punkkläder 
eller så.  Jag föredrar stiliga  kläder. 

 
Hans förebilder är sångaren Eminem och fotbollsspelaren Rinaldo. När vi frågar honom vem 
han skulle vara om han inte var sig själv är det de två han nämner. Musik är hans stora 
intresse, han lyssnar på hiphop, går på konserter och rappar och spelar in själv: 

 
Min dröm är att bli lika bra som Eminem! Jag är uppvuxen i en 
musikalisk familj och min pappa spelar piano. 

 
Förutom med musik tillbringar Mirko helst fritiden med att spela tv-spel och hänga med 
kompisar. Han spelar även fotboll en gång i veckan. När Mirko ser på film blir det oftast 
komedier som utspelar sig i ghetton, helst med mörkhyade för att de är så roliga. Hans 
favoritprogram på TV är Prison break, OC, fotboll och att kolla på musikkanalen MTV. 
 
Mirko har bott i både lägenhet och i villa. I hemmet lyssnar alla på musik, båda föräldrarna 
läser böcker men Mirko själv läser inte speciellt ofta. När han var mindre brukade hans 
föräldrar låna böcker på biblioteket åt honom men nu blir det inte så ofta. Familjen har många 
tidningar hemma, Mirko läser dem sällan men brukar kolla ibland för att se om det finns något 
intressant att läsa om, som musik till exempel. Radio är det ingen i familjen som lyssnar på. I 
framtiden vill Mirko bli rappare men han tror det kommer att bli svårt. Hans andra drömyrke 
är polis, eftersom han gärna vill ta hand om ungdomar. 
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6.1.2 FRESHTA 15 ÅR 
 
Freshta är uppvuxen i Malmö och har bott i lägenhet hela sitt liv. Freshta tycker att hon är en 
glad och trevlig person och tror att det är så hennes vänner skulle beskriva henne. Att vara 
femton tycker hon inte är helt enkelt:  
 

Att vara femton är ganska jobbigt. Det är småsakerna som händer  
som gör att det blir jobbigt hela tiden. 

 
Freshta tycker det är roligt att gå i skolan, hennes favoritämne är engelska för att hon tycker 
det är så lätt med språk. Hennes klädstil beskriver hon som vanlig, jeans och tröja är hennes 
favoritplagg. När vi frågar henne vem hon skulle vilja vara om hon inte var sig själv vet hon 
inte vad hon ska svara men tror att hon skulle vilja vara sig själv. Som förebild har Freshta sin 
pappa, ”för han är bäst”. Någon sport håller inte Freshta på med men planer finns på att börja 
gympa på Friskis och Svettis. Hennes favoritmusik är hiphop och R & B och det händer att 
hon går på musikkonserter och andra typer av föreställningar ibland. TV tittar hon på varje 
kväll, mest komediserier. När hon ser på film ser hon helst på äventyrsfilmer: 

 
När jag är ledig vill jag helst vara med mina kompisar eller gå på 

  sta´n. Det är roligt! 
 
Hemma hos Freshta är musik på jämt. Familjen tycker mycket om musik och de lyssnar på 
allt, från R & B till dansband. Freshta själv lyssnar mycket på radiokanalerna Energy och The 
Voice. Tidningar finns inte i Freshtas hem men gott om böcker. När Freshta var liten brukade 
hennes föräldrar ofta läsa för henne och nu läser hon mycket själv. Hon tycker mycket om 
böcker som har ett budskap, gärna sanna historier. Om hon inte läser böcker läser hon gärna 
Kalle Anka tidningar. Hennes drömyrke är veterinär för att hon vill kunna hjälpa djur. ”Det 
har jag alltid velat” säger hon bestämt. 
 
6.1.3 CISSI 15 ÅR 
 
Cissi är uppvuxen i Malmö och har alltid bott i lägenhet. Hon är mycket positiv till skolan och 
hennes favoritämnen är hemkunskap och engelska. Hon beskriver sig själv som rolig och snäll 
men är osäker på hur hennes vänner skulle beskriva henne. Cissi tycker det är rätt okej att 
vara femton men att det är stressigt med alla läxor. Cissi tycker inte att hon har någon speciell 
klädstil utan föredrar jeans och en vanlig tröja. Hennes förebild är en rysk sångare som var 
med i melodifestivalen 2006 men någon annan än sig själv vill hon inte vara. När hon lyssnar 
på musik blir det mest R & B: 
 
                     Jag skulle väldigt gärna vilja gå på musikkonserter också men just nu har jag inte tid! 
 
När hon är ledig brukar hon vara ute med kompisar, lyssna på musik och dansa. Cissi tittar 
inte speciellt ofta på TV, om hon gör det blir det mest på helgerna. När hon gör det ser hon på 
tv-serierna Smallville och Förhäxad. Hon tycker också mycket om att se på film, speciellt 
science fiction och rysare.Hemma hos Cissi lyssnar man alltid på musik, R & B och hiphop är 
favoriterna. Radio lyssnar Cissi på ibland, oftast The Voice, som är en reklamradiokanal med 
inriktning på hiphop och R & B. Cissis föräldrar är från Grekland och de lyssnar mycket på 
grekisk musik. Familjen har ingen dagstidning hemma men Cissis mamma brukar köpa 
tidningar om barn och om mat och Cissi läser själv de gratistidningarna som delas ut, till 
exempel Metro. Familjen har jättemycket böcker hemma och Cissi har alltid läst, mest själv. 
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Just nu läser hon jättemycket och tycker det är väldigt kul. Spännande böcker tycker hon bäst 
om. I framtiden vill Cissi bli flygvärdinna eller skådespelerska:  
 
 Flygvärdinna vill jag bli för att jag älskar att resa och skådespelerska för pengarnas skull. 
  
6.1.4 NICOLA 15 ÅR   
 
Nicola är uppvuxen i Malmö och har alltid bott i villa. Han tycker det är mycket roligt att gå i 
skolan: 

 
Visst kan det hända jobbiga saker och så men det är roligt att alla känner alla  
och att vi har så kul gemensamt! 

 
Nicola tycker alla lektioner är roliga. Han beskriver sig själv som snäll och hjälpsam och tror 
att hans kompisar skulle säga samma sak och att de har roligt ihop. Han tycker femton är en 
bra ålder, eller som han uttrycker det:  
                    
    Man är bara femton en gång i livet och man gör många saker. 
 
Han beskriver sin klädstil som sportig, föredrar Nike- och Adidaskläder. Hans förebild är 
Zlatan och om han inte vore sig själv skulle han vilja vara fotbollsspelaren Rinaldo. R & B är 
hans favoritmusik och det lyssnar han ofta på. Konserter däremot går han sällan på för Nicola 
tycker det är jobbigt att bara stå och titta. När han är ledig spelar han helst fotboll och träffar 
kompisar. Fotboll är något han ägnar sig åt varje vecka. När han tittar på TV ser han helst på 
Simpsons, Las Vegas och sportkanaler. Nicola ser aldrig på SVT för han tycker de kanalerna 
är så tråkiga. När han ser på film så kan han tänka sig att se på allt möjligt. I hemmet lyssnar 
alla på musik och eftersom familjen kommer från Turkiet så blir det mycket turkiska låtar 
men Nicola lyssnar även på engelska låtar och R & B. Ingen i familjen lyssnar på radio. Två 
dagstidningar finns i hemmet: 

 
Jag brukar läsa de sidorna som handlar om kultur och nöjen och så 
brukar jag läsa sporttidningar!  

 
Familjen har inga böcker hemma och Nicola läste nästan aldrig när han var liten. Nu läser han 
bara om han åker på semester och inte har något annat att göra. Böckerna ska helst bygga på 
sanna historier. Hans drömyrke är fotbollsproffs för att det är så roligt och för att man inte 
behöver anstränga sig så mycket för att tjäna ihop pengar. Nicola har velat bli fotbollsproffs 
ända sedan han var liten. Eftersom hans pappa spelade fotboll och var Nicolas stora förebild 
så föll det sig naturligt för honom att det var det han skulle bli. 
 
6.1.5 ROBIN 15 ÅR 
 
Robin beskriver sig själv som en rolig och pratsam person. Ibland kan han prata lite för 
mycket, men ” jag brukar aldrig tråka ut folk”. Han tror att kompisarna skulle beskriva honom 
på ett liknande sätt. Han säger sig vara nöjd med att vara den han är och har inga speciella 
förebilder. Robin är uppväxt i Malmö och bor i lägenhet. Att vara i den ålder han är nu tycker 
han är helt ok, men han verkar gilla att bli äldre: 
 

Ja det är helt ok. Jag fyllde år nu i november så jag har precis blivit 
byxmyndig, så då får man se hur det känns. 
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Han har gått på samma skola sedan tredje klass och trivs där. Favoritämne är idrott, medan 
SO inte alls är populärt. Robin beskriver sin klädstil som sportig, eller bara jeans och en 
snygg tröja. Föräldrarna lyssnar inte så mycket på musik hemma, själv lyssnar han en del, 
men har ingen speciell favoritartist. Huvudsaken är att man inte får ont i huvudet av den 
menar han, och syftar på dödsmetal till exempel. Klassisk musik och dansbandsmusik står inte 
heller högt i kurs. Han säger sig aldrig gå på musikkonserter, är inte speciellt intresserad. Bio 
går han på ibland och gillar actionfilmer och komedier. Teater går Robin aldrig på. Radion är 
inte speciellt populär hemma, men han lyssnar gärna i bilen, på kanalen Energy 106,1. Robin 
tittar på tv ungefär 2-3 timmar varje dag och då främst fotbollsmatcher eller Simpsons. 
Föräldrarna prenumererar inte på någon tidning, men ibland brukar Robin läsa 
kvällstidningar. På fritiden umgås Robin helst med kompisar och idrottar. Varje vecka spelar 
han innebandy. Robin är ingen flitig bokläsare: 
 
  Vi har böcker hemma, lite grann, mamma läser ibland, jag läser nästan aldrig. 
 
Om han ändå läser så tycker han att en bra bok ska vara spännande som en deckare. När det 
gäller framtiden säger sig Robin inte ha något speciellt drömyrke, men han vill ändå gå 
elprogrammet och prova på elektrikeryrket eftersom hans mammas före detta man är 
elektriker och pratat en del om yrket. 
 
6.1.6 REBECKA 15 ÅR    
 
Rebecka kommer från Iran, men familjen flyttade till Sverige när hon var tio år och bor nu i 
lägenhet i Malmö. Som person är hon glad och positiv och säger sig skratta mycket. Hon 
menar att vännerna säkert skulle beskriva henne som envis och det håller hon själv med om. 
Femton är en jättebra ålder enligt Rebecka eftersom man får göra mer saker än innan. Skolan 
trivs hon väldigt bra med:  
 
   Skitbra! Jag trivs här alltså, man känner sig välkommen och man har många kompisar. 
 
 
NO är favoritämnet: 
 
  det är roligt för informationen tar aldrig slut, man kan få hur mycket som helst. 
 
Matte däremot beskrivs som ”jättetråkigt”.  Sin klädstil beskriver hon som blandad, rock och 
punk. Att lyssna på musik är ett stort intresse inte bara för Rebecka utan även för föräldrarna:  
 

Vi lever på musik! Jag kan inte plugga eller koncentrera mig utan  
musik.  

 
Hon lyssnar mycket på lugn musik, kärlekslåtar, men också på modern dansmusik. 
Föräldrarna lyssnar bland annat på hiphop. Rebecka lyssnar också mycket på musik på radion. 
Varje år vid nyår går Rebecka på iranska konserter med persisk sång. I hemmet finns mycket 
böcker eftersom föräldrarna läser en del, men Rebecka säger att läsa böcker det är ingenting 
hon gör frivilligt. Inte heller läste hon när hon var yngre. När vi ber henne förklara hur en bok 
ska vara för att hon ändå skulle vilja läsa den svarar hon att det ska vara: 
 
 en riktig berättelse som har hänt på riktigt och det ska sluta hemskt. 
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Rebecka älskar film och favoriter är skräck och romantiska filmer. Steven Segal är en 
favoritskådespelare. På tv gillar hon serier såsom OC och Ugly Betty. Dagstidningar och 
kvällstidningar läser hon varje dag och nämner Sydsvenskan, Kvällsposten och Aftonbladet. 
Modetidningar gillar hon också. Rebecka har alltid gillat fotboll och varje vecka i fem år har 
hon tränat fotboll. På frågan vad hon gör när hon är ledig menar hon att hon aldrig är ledig, 
eftersom hon antingen pluggar eller tränar, men låter inte speciellt ledsen för det. Framtida 
önskeyrken är polis eller barnpsykolog. 
 
6.1.7 SANDRA 15 ÅR 
 
Sandra är uppväxt i Malmö och har bott i samma villa hela sitt liv. Hon beskriver sig själv 
som sprallig, livlig och oftast glad men lättirriterad. Hon tror även att vännerna skulle 
beskriva henne så, med tillägget att hon pratar mycket.  
 
Sandra har en kluven inställning till den ålder hon är i nu eftersom det ställs större krav på 
henne i skolan, hemma och överallt: 

 
När jag började här (menar högstadiet) så har jag varit rätt skoltrött  
faktiskt. Det är rätt jobbigt att gå i skolan tycker jag…speciellt nu i 
nian, mycket prov. 

 
På ett sätt menar hon att det var lättare att leva när hon var yngre, men samtidigt har hon 
större frihet nu när hon blivit äldre. I skolan gillar hon idrott och hemkunskap men inte alls 
matte och NO. Sandra vill nog helst vara sig själv men den äldre systern är något av en 
förebild för henne. Hon gillar mode och märkeskläder, och klär gärna upp sig när hon går ut, 
men hon har mest har jeans i skolan och kjol på sommaren. Sandra lyssnar en del på musik 
men ingen speciell stil eller favoritartist. Hon tycker inte om opera.  Konserter besöker hon 
aldrig eftersom hon tycker det är jobbigt med så mycket folk, däremot har hon varit på 
musikalen Grease nyligen, och tyckte den var jättebra. Föräldrarna lyssnar inte så mycket på 
musik hemma, däremot finns rätt så mycket böcker. Mamman läser en del och Sandra läste 
barnböcker när hon var liten, men säger att hon aldrig varit så intresserad av att läsa:  

 
… det var väl i så fall om man hade det i skolan, för jag har aldrig  
varit så förtjust i att läsa. 

 
Sandra tycker att hon har svårt att hitta en bok som hon verkligen tycker är bra. Det blir mest 
till skolan, men enligt henne ska en bra bok vara spännande och gärna en sann historia. Radio 
lyssnar hon mest på när hon åker bil. Sandra ser gärna skräckfilmer och kärlekskomedier och 
går rätt ofta på bio. Da Vinci koden tyckte hon var bra. Hon ser inte så mycket på tv, bara när 
det är något speciellt hon vill se, som t ex serierna OC och Prison Break. Familjen 
prenumererar på Sydsvenskan, men hon läser den oftast inte. Ibland köper hon Solo 
(tjejtidning). 
 
Ridit har Sandra gjort sedan hon var tre år gammal och nu blir det två till tre gånger i veckan. 
Tills för två år sedan tränade hon även voltige. På fritiden är Sandra helst med sina kompisar 
eller är i stallet. Hon går gärna på sta’n och tittar på kläder. Polis är Sandras framtida 
drömyrke eftersom hon gillar när det händer saker:    
 

 …jag är en rätt aktiv människa egentligen…inte bara sitta hemma,  
det är roligare när det händer något spännande. 
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6.1.8 ADAM 14 ÅR 
 
Adam har bott i ett område utanför Malmö när han var liten men bor nu i en villa i Malmö. 
Han beskriver sig själv som snäll och omtänksam: ”Jag gillar att hjälpa folk.” 
 
Skolan trivs Adam med, framförallt för att kompisarna finns här och för att han lär sig mycket 
och har något att göra på dagarna. Favoritämnena är NO för laborationernas skull och svenska 
eftersom det är bra att lära sig hur man ska prata. Ämnet musik gillar han inte. Adam tycker 
det är roligt att vara i den ålder han är nu: 

 
Det är roligt! Man får göra mycket mer än när man var liten. Köra  
moped och allt så´nt. Det är roligare. 

 
Han tycker om att vara den han är och har inga speciella förebilder. Mode intresserar honom 
inte speciellt men om han går på sta’n vill han gärna ha lite snyggare kläder än i skolan.  
Adam lyssnar gärna på musik, alla möjliga stilar. När vi ber honom nämna någon artist eller 
band som han tycker är bra tänker han en stund och säger sedan Beatles. Han lyssnar inte 
speciellt mycket på radio och den brukar inte vara på hemma. Ibland går Adam på konserter 
och nämner som exempel en bra konsert med Anastacia för ungefär ett år sedan. (popartist) 
Musikalen Grease som han sett nyligen tyckte han också var bra.  
 
Böcker finns det många i hemmet, mamman läser allra mest. När Adam var liten läste han 
småbarnsböcker, men verkar gilla att läsa nu också och nämner en bok på engelska som de 
hade som uppgift att läsa i skolan. En bra bok ska vara spännande och det ska hända saker.  
Adam brukar läsa Sydsvenskan, som familjen har hemma, och då framförallt Malmödelen. 
Han är som han säger ”ingen sportsperson” och läser därför inte sportsidorna. Ibland läser han 
lite i Kvällsposten. Adam säger sig inte titta så mycket på tv, gillar inte att slötitta utan ser i så 
fall något han verkligen vill se, som till exempel programmet Kustbevakarna som följer 
svenska kustbevakningen.  Adam tycker om film och då helst filmer som handlar om brand 
eller krigsfilmer. Han nämner en favoritfilm ”Firestorm” som handlar om en pyroman. 
Fritiden verkar inte vara till för ledighet i Adams liv, han kan inte komma på något som han 
helst gör när han är ledig. Ett stort fritidsintresse förstår vi är juniorbrandkåren som han går på 
varje vecka. Adam beskriver entusiastiskt:  
 
 Vi gör ju precis som brandkåren gör fast vi gör det mycket lättare och på övning. 
 
Det framtida drömyrket är givet: brandman. 
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6.1.9  SAMMANFATTNING 
 
Våra informanter bor i bostadsområden i en del av Malmö som inte hör till de traditionellt 
mest välbeställda. Nicola Sandra och Adam bor i villa, och de andra i lägenhet. Ungefär 
hälften är inte födda i Sverige eller har åtminstone en förälder med utländsk härkomst. Alla 
ungdomarna ger i sin beskrivning av sig själva uttryck för en positiv självbild även om de kan 
ha ett tillägg av någon negativ egenskap på slutet. De säger sig alla vilja vara den de är, vilket 
ju i och för sig inte är detsamma som att man är nöjd med sig själv. Möjligtvis är det också så 
att det svar man ger i en intervjusituation till en viss del är något inlärt, det vill säga att man i 
vårt samhälle uppmuntras till att ge en bra bild av sig själv. I många situationer i livet krävs 
det att individen framhäver, hävdar och marknadsför sig själv. 
 
När det gäller förebilder nämner Nicola fotbollsspelaren Zlatan och rappartisten Eminem. 
Mirko nämner fotbollsspelaren Rinaldo. Freshta har sin pappa som förebild och Sandra sin 
äldre syster. Vår bild av hur det upplevs att vara i den ålder ungdomarna befinner sig just nu 
är kluven. Speciellt killarna är positiva och pekar på fördelarna med att bli äldre, att det är en 
spännande tid, att det händer mer och de får göra mer än när de var yngre. Tjejerna betonar 
även de den större friheten, men menar dessutom att det också är en stressig tid, eftersom det 
ställs högre krav nu, både i skolan och hemma. Sandra menar att det på ett sätt var enklare att 
leva när hon var liten. 
 
Det är tydligt att skolan fyller en viktig social funktion för våra informanter även om inte alla 
har en positiv inställning till den. Sandra, Cissi och Mirko ger uttryck för att det är stressigt 
och jobbigt i skolan nu i nian, men det märks att det är deras värld, och Freshta, Cissi, Nicola, 
Robin, Rebecka och Adam poängterar särskilt att de trivs, och att det är roligt att träffa sina 
kompisar på dagarna. Flera informanter har åsikter om vilka kläder de vill bära, de kan inte 
tänka sig att ta på sig vad som helst, klädstilarna de föredrar är dock olika. Mirko vill ha 
stiliga kläder och menar att han till exempel aldrig skulle klä sig i punkkläder. Freshta och 
Cissi säger sig inte ha någon speciell klädstil, utan föredrar jeans och tröja. Nicola och Robin 
beskriver sin stil som sportig och nämner flera kända sportmärken. Rebecka beskriver sin stil 
som rockig och punkig. Sandra gillar mode, och att klä upp sig när hon går ut, men i skolan 
har hon mest jeans och tröja. Adam är inte speciellt intresserad av mode, men vill ändå ha lite 
snyggare kläder när han inte är i skolan. 
 
När det gäller musiklyssnandet är det uppenbart att musik har en stor plats i så gott som allas 
liv. R & B och hiphop är populärt hos Mirko, Freshta, Cissi och Nicola, medan Robin, Sandra 
och Adam inte säger sig ha någon speciell favoritmusik. Mirko kommer från en musikalisk 
familj, där pappan spelar piano. Rebecka föredrar lugn musik och kärlekslåtar, men gillar 
också modern dansmusik. Dansband och klassisk musik, men också dödsmetal beskrivs av 
Robin och Sandra som musik de absolut inte gillar. Att föräldrarna också lyssnar mycket på 
musik, och då även musik från sina hemländer, går igen både i Cissis, Rebeckas och Nicolas 
berättelser.  När det gäller radio så föredrar de som brukar lyssna, det vill säga Freshta, Cissi, 
Robin och Rebecka, de kommersiella radiokanalerna, till exempel The Voice och Energy, där 
det spelas mycket musik. Sandra lyssnar mest på radio när hon åker bil. 
 
Film upptar en del av informanternas fritid och även här skiljer sig smaken. Den ende som 
inte säger sig föredra en viss typ av film är Nicola.  Mirko och Robin gillar komedier, Freshta 
föredrar äventyrsfilmer, Cissi ser på Science fiction-filmer och rysare, medan Rebecka och 
Sandra förutom rysare även gillar romantiska filmer. Adam föredrar krigsfilmer eller 
katastroffilmer om bränder. När det gäller tv-tittande har informanterna lite olika 
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inställningar. Cissi, Sandra och Adam ser inte så mycket på tv, medan till exempel Robin 
tittar två till tre timmar varje dag.  Även vad de ser skiljer sig: Mirko ser på serier såsom 
Prison Break och OC men också sport och musikkanalen MTV. Freshta föredrar 
komediserier, Cissi återkommer till serierna Smalville och Förhäxad medan Nicola och Robin 
gillar Simpsons och sport. De svenska public sevice-kanalerna ser Nicola aldrig på, deras 
program anses tråkiga. Rebecka gillar serierna OC och Ugly Betty.  
 
Konserter och föreställningar av annat slag som till exempel teater verkar inte vara något som 
informanterna prioriterar, de verkar tycka att det finns andra saker som är viktigare att hinna 
med.  Robin går aldrig på teater, Rebecka går på persiska konserter en gång om året, Adam 
och Sandra har nyligen varit på musikalen Grease, som de tyckte om, men säger sig inte gå 
speciellt ofta på konserter. Det finns ingen av våra informanter som uttalar ett intresse för 
teater eller kulturell skapande verksamhet. Undantaget är Mirko som rappar själv och spelar 
in egen musik. 
 
Några av tjejerna tycker om att läsa böcker. Freshta och Cissi läser gärna spännande böcker 
och sanna historier med ett budskap, men det övervägande intrycket är att de flesta inte är 
speciellt förtjusta i att läsa böcker. Nicola, Rebecka och Robin är mest negativt inställda, och 
menar att de inte läser frivilligt. Sandra tycker det är svårt att hitta böcker hon verkligen gillar. 
Skillnader finns mellan informanterna i hur nära tillgång de haft till böcker under sin uppväxt, 
Mirko, Freshta, Cissi, Robin, Rebecka, Sandra och Adam har alla någon förälder som läser, 
och böcker har funnits på hyllorna i deras hem, medan Nicola vuxit upp i hem där litteratur 
saknats och ingen läst. Dagstidning har en del tillgång till i sina hem men även här finns en 
skillnad mellan informanterna. Nicola, Rebecka, Sandra och Adam har föräldrar som 
prenumererar på en morgontidning medan andra ibland läser kvällstidningar och de 
gratistidningar som delas ut. När det gäller hur ungdomarna spenderar sin fritid har vi ett 
intryck av att de allra flesta är mycket aktiva. Mirko, Nicola, Robin, Rebecka och Sandra har 
sportaktiviteter som de ägnar sig åt en eller flera gånger varje vecka. Andra favoritaktiviteter 
är att vara med kompisar, ”gå på sta’n”, lyssna på musik och spela tv-spel. Alla har 
önskningar när det gäller framtida yrkesval. Polis återkommer både hos tjejer och killar 
medan skådespelare, flygvärdinna och barnpsykolog nämns uteslutande av tjejer, och 
elektriker, rappare, brandman och fotbollsproffs av killarna. 
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6.2 BIBLIOTEK 
 
Mirkos beskrivning av ett bibliotek är ett hus med mycket böcker och känslan han får är 
någonting tråkigt. Han menar att visst finns det intressanta saker med det är inte hans grej att 
vara på bibliotek. Skolan han går på har ett eget bibliotek och som används ofta när de letar 
fakta. Andra bibliotek besöker han sällan, i så fall blir det stadsbiblioteket. Mirko har andra 
saker han hellre gör och att vara på bibliotek känns inte så lockande utan förknippat med 
något jobbigt, skolarbete: 
 

Jag går inte dit speciellt ofta, det orkar jag inte. Om jag går dit är det för att jag måste, till exempel 
för att jag behöver låna en bok till skolan… 

 
Han tycker inte att han känner sig hemma på bibliotek och det tror han beror på att han är där 
så sällan. Mirko tycker dock att de flesta bibliotek han varit på är fina och stadsbiblioteket i 
Malmö tycker han ser ut som ett slott. Han kan inte svara på om han tror att bibliotek gör 
något speciellt för ungdomar, verkar snarare tycka vår fråga är konstig. Enligt Mirko är 
bibliotekets viktigaste uppgift att låna ut böcker, det är det som bibliotek är till för. 
 
Freshtas beskriver också ett bibliotek som ett hus med böcker. Skolan hon går på har ett 
skolbibliotek som de använder mycket och där känner hon sig hemma. Freshta har inga 
problem att hitta det hon letar efter där, till skillnad från stadsbiblioteket där hon inte har en 
aning om var hon ska börja. Freshta tycker stadsbiblioteket är trevligt men hon går aldrig dit 
mer än två gånger om året. Trots att Freshta besöker andra bibliotek så sällan så uttalar hon 
sig väldigt positivt: 

 
Bibliotek är så mysiga, själva stämningen gör att man känner sig  
som man är hemma. Jag tycker om dem. 

 
Freshta tror att det som biblioteken gör för ungdomar är att ordna tävlingar och att deras 
viktigaste uppgift är att få ungdomar att läsa böcker. 
 
Även Cissi förknippar bibliotek med böcker och känslan hon får när hon tänker på bibliotek 
är ”helt okej”. Skolan har ett skolbibliotek som hon använder flitigt. När hon vill läsa böcker 
som hon inte kan hitta där går hon till sitt stadsdelsbibliotek istället.  Andra bibliotek, till 
exempel stadsbiblioteket, är hon skeptisk till: 

 
Stadsbiblioteket går jag sällan till. Det är för stort och så är det så  
långt borta, det tar för mycket tid. 

 
Hon tycker däremot väldigt mycket om att gå till sitt stadsdelsbibliotek. Där är det tyst, lugnt 
och varmt och Cissi vet hur man ska leta där. Skulle hon inte hitta det hon söker så frågar hon. 
Personalen tycker hon är välkomnande och det gör att hon vågar fråga dem. Hon tror inte 
biblioteken gör något för ungdomar, ”vad skulle det vara?” I Cissis ögon har bibliotek en 
uppgift, att låna ut böcker. Hon tycker det är viktigt med bibliotek för att folk ska kunna lära 
sig läsa och få tag i fakta. 
 
Nicolas bild av ett bibliotek är ett hus med mycket böcker. På skolan har det de ett 
skolbibliotek som de använder, där kan de slappa och ta det lugnt. Ibland när han ska skriva 
en uppsats eller något liknande går han till stadsbiblioteket, men han går bara dit för att han 
behöver något till skolan, aldrig annars, det är för jobbigt:  

 
Jag känner mig inte hemma på bibliotek. De känns så svåra. Jag vet  
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ju inte hur man letar heller...Då måste jag ju be personalen. 
  
Han tror inte att biblioteken gör något för dem i hans ålder, ”nej vad skulle det vara?”  
Enligt Nicola är bibliotekens viktigaste uppgift att utveckla elevernas läskunskap. Nicola 
tycker även att det borde finnas fler datorer på biblioteken, inte för att man ska kunna chatta 
utan för att människor ska kunna leta efter information. 
 
Robins bild av ett bibliotek är ett lugnt ställe fullt med böcker: 
 
  Bibliotek är tysta och tråkiga, det är ingen som pratar… 
 
Skolbiblioteket brukar han besöka om det gäller en skoluppgift, men till ett folkbibliotek går 
han inte till frivilligt. Han går ändå till Malmös huvudbibliotek ibland men då är det i sällskap 
med en förälder: 

 
Jag brukar gå dit med mamma oftast. Hon brukar få dit mig. Då  
lånar vi oftast till henne. Ingenting jag gör frivilligt, men hon  
lyckas övertala mig ibland. Jag gillar ju inte att läsa så mycket… 

 
Robin känner sig inte hemma på bibliotek, dels på grund av den tråkiga miljön och dels vet 
han inte hur man letar reda på böcker eller fakta. Oftast frågar han personalen. 
Stadsbiblioteket upplever han som ”stort och kaos”. Han tror att stadsbiblioteket kanske har 
en speciell avdelning med böcker för ungdomar och kanske datorer, men är inte riktigt säker. 
Bibliotekets viktigaste uppgift enligt honom är att hjälpa barn att lära sig läsa:  
 
 De som lånar böcker från biblioteket har lättare att läsa. 
 
Robin är osäker på vad som skulle kunna få honom att uppskatta bibliotek men kanske om 
han kunde låna filmer eller ljudböcker. 
 
Rebecka förknippar ett bibliotek med något positivt, ett ställe där hon kan plugga och där det 
finns fakta om allt man vill ha. Miljön på Malmös huvudbibliotek upplever hon som lugn och 
trivsam, men har bara varit där en gång eftersom hon tyvärr inte hinner, och för att det är så 
långt bort. Hon skulle gärna sitta där och göra något arbete till skolan annars.  Rebecka vet 
inte om hon känner sig hemma på biblioteket, men påpekar att det finns ju människor där som 
kan hjälpa en att leta. Skolbiblioteket använder hon inte så mycket för just skolarbete, men 
ibland går ungdomarna in där på raster för att prata. Hon känner inte till om folkbiblioteket 
gör något speciellt för ungdomar i hennes ålder, men tycker att bibliotekets viktigaste uppgift 
är: 
 
  att de har just den boken man letar efter. Fakta. 
 
Sandra tänker på bibliotek som en lugn plats med mycket böcker att låna. Hon tror att det 
finns datorer att låna på huvudbiblioteket, men förknippar främst bibliotek med böcker. Såhär 
säger hon om sina erfarenheter av Malmös huvudbibliotek: 
 

Jag har varit på stadsbiblioteket någon gång och det var stort, lugnt  
och fint, men jag kände mig inte riktigt hemma där. 

 
Bibliotek är alltså ingen plats Sandra är van vid och hon kan tycka att det är lite svårt att hitta 
böcker även om hon vet att hon ska titta efter bokstäver och författarens namn. Personalen 
beskriver hon som trevlig, och hon tycker oftast att de är hjälpsamma, lugna och försiktiga. 
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När hon besöker bibliotek gör hon det enbart för att låna böcker, men eftersom mamman 
köper en del böcker som finns hemma och Sandra även lånar böcker av sin farmor, så blir det 
inte så ofta. Hon besöker inte heller det närmsta stadsdelsbiblioteket, har bara varit där en 
gång. Skolbiblioteket använder hon en del, de har en del intressanta böcker, men hon tycker 
inte att det har ett jättebra utbud. Bibliotekets viktigaste uppgift tycker Sandra är att låna ut 
böcker: 
 

…för det är kanske inte alla som har råd att köpa böcker, så kan man  
ju låna om man nu vill läsa, och det är ju bra för det utvecklar ju  
språket. 

 
Adams bild av ett bibliotek är en lugn plats, många böcker framförallt. Det finns boktips lite 
överallt.  Hans bild av biblioteket är positiv, men:  
  
 ibland  kan det vara lite sådär jobbigt… att bara se böcker överallt. 
 
Varken skolbiblioteket eller stadsbiblioteket får besök av Adam speciellt ofta, eftersom han 
brukar köpa eller ta böcker hemifrån. Han har varit på stadsbiblioteket kanske fyra gånger det 
senaste året, och då lånar han böcker, oftast för att förbättra sig i svenska. Musik eller film 
lånar han inte. Adam gillar miljön på stadsbiblioteket eftersom han tycker det är stort, fint och 
luftigt. Personalen beskriver han som trevlig, och han tycker alltid att det finns någon att 
fråga. Adam tror att stadsbiblioteket har verksamhet som riktar sig speciellt till ungdomar: 
 

Ja för de brukar ha mycket reklam för ungdomar om böcker och så,  
och lästips och läskampanjer. Och att man får lånekort gratis. 

 
Ett biblioteks viktigaste uppgift är enligt Adam att låna ut böcker, eftersom många kanske inte 
har råd att köpa sina egna böcker, men ändå vill läsa. 
 
6.2.1  SAMMANFATTNING 
 
För våra informanter är bibliotek starkt sammankopplat med böcker. I deras ögon är bibliotek 
ett hus med böcker som har som uppgift att få människor att läsa och låna, att bibliotek skulle 
kunna tillhandahålla andra saker än böcker verkar ungdomarna inte reflekterat speciellt 
mycket över. De verkar snarast brydda när vi berättar för dem om andra saker som bibliotek 
kan erbjuda.  
 
Freshta, Cissi och Rebecka säger sig vara positiva till bibliotek även om Freshta och Rebecka 
sällan befinner sig där. Cissi är den enda av dem som ofta går till bibliotek. För Sandra, 
Robin, Mirko, Nicola och Adam är det tidsbrist och andra saker som lockar som kommer i 
vägen för ett besök. Vi får även en känsla av att informanterna till viss del idealiserar 
bibliotek och vad de står för. Mirko, Freshta, Adam och Robin säger att de uppskattar 
stämningen, lugnet och att bibliotek ofta är så fina. Idealiseringen tror vi kan bero på att de 
sällan kommer i kontakt med bibliotek och när vi väl ber dem beskriva känslan de får av att 
vistas på bibliotek känns det lite som om det är en fantasibild de målar upp för oss, inte den 
verklighet de mött. Trots den delvis positiva bild som ungdomarna målar upp av bibliotek så 
tycker Nicola, Robin, Rebecka och Sandra inte att de känner sig hemma där. De känner sig 
istället vilsna och är i behov av hjälp från personalen. Robin, Rebecka och Nicola säger att de 
brukar be om hjälp när de är på bibliotek och Cissi, Sandra och Adam tycker personalen där 
är hjälpsamma och tillgängliga. De svaren är vi intervjuare lite förvånade över. Vår personliga 
erfarenhet och den forskning om ungdomar och bibliotek vi läst visar en helt annan bild. 
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Bibliotekarier som inte når fram till ungdomar, ungdomar som är tveksamma till att be 
bibliotekspersonalen om hjälp och så vidare. Detta stämmer inte på våra informanter. Vi 
ställer oss därför frågan om våra informanter utgör ett undantag eller vågar de inte svara 
annorlunda av rädsla av att stöta sig med oss, representanter för biblioteksvärlden? 
 
Alla informanter har tillgång till ett eget skolbibliotek som de besöker ofta. De pratar om sina 
skolbibliotek på ett annat sätt än när frågan om folkbibliotek dyker upp. De har av naturliga 
skäl ett närmare förhållande till den egna skolans bibliotek, även om det används mest för 
skolarbete eller uppehållsrum, och många av dem påpekar att där vet de hur de ska leta till 
skillnad från folkbiblioteket, där de är tvungna att be om hjälp. Freshta och Adam har lite 
olika idéer om vad bibliotek gör speciellt för ungdomar, men verkar lite konfunderade när vi 
ställer frågan, som om det aldrig fallit dem in att biblioteken gör något extra för just 
ungdomar. Den gemensamma nämnaren som de alla återkommer till när vi diskuterar 
bibliotek är böcker, på alla sätt och vis. 
 
6.3 MALMÖS NYA BIBLIOTEK 
 
Mirko är positiv till planerna för det nya biblioteket. Speciellt tanken på konserter på 
biblioteket, och han tror att han skulle gå dit ofta. Han vill att det ska finnas mycket cd-skivor 
och filmer, men uttalar sig såhär entusiastiskt om hur hans önskebibliotek skulle se ut: 
 

Biblioteket borde vara som en katedral! Det ska vara stort och så får     
det gärna finnas böcker från golv till tak. 

 
Färgerna ska vara ljusa, gärna ljusblått som han tycker är en positiv färg. Mirko menar att 
detaljer påverkar en människa och för att få en positiv stämning ska det var ljusa färger. Han 
vill gärna att personalen ska vara ung. 
 
Freshta är rätt skeptisk i början när det nya biblioteket kommer på tal men ändrar sig efter ett 
tag och säger att hon tror att hon skulle gå oftare på bibliotek om man bygger ett sådant 
bibliotek i Malmö. Hon tycker att det verkar spännande. Hon vill att biblioteket ska vara ljust 
och det är viktigt att personalen är kunnig så att det kan hjälpa ungdomar som inte är så bra på 
att leta material själva. 
 
Cissi tycker planerna för det nya biblioteket verkar bra, mycket bättre än ett helt vanligt 
bibliotek. Hon är inte riktigt säker på hur hon vill att ett bibliotek ska se ut men ljusa färger är 
viktigt. Cissi ser gärna att man satsar extra mycket på manga- och vampyrböcker, det tror hon 
skulle locka ungdomar att läsa mer. Följande reflektion har hon när det gäller 
bibliotekspersonalen:  

 
Det är viktigt att personalen är trevliga och det är viktigt att de är  
schyssta och coola. Om personalen är tråkiga och stränga vågar  
ungdomar inte be om hjälp.  

 
Nicola är också positiv till utformningen av det nya biblioteket men tycker att biblioteket ska 
satsa på andra typer av aktiviteter än konserter. Konserter tycker han inte passar på ett 
bibliotek. Han har inga åsikter om hur man bör inreda och måla biblioteket, bara det är stort 
och att det finns massa böcker spelar inredningen ingen roll:  
 
 Det viktiga med ett bibliotek är att det ska vara roligt att gå dit och så... 
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Nicola tycker att personalen betyder mycket för hur stämningen på biblioteket är. De ska vara 
hjälpsamma och snälla, inte arga. 
 
Robin är först inte speciellt intresserad av det nya biblioteket, men när vi nämner att det även 
ska finnas plats för föreställningar av olika slag säger han sig ändå vara positiv och tycker att 
det verkar ”lite roligare än ett vanligt trist bibliotek”. Han vill gärna ha en färgglad 
biblioteksmiljö, inte mörk. Han tycker att personalen ska vara lite mer utåtriktad: 
 

Personalen ska kunna gå fram till de som tittar och fråga om de  
behöver hjälp, kunna göra det mer. När jag är på bibliotek så händer  
det aldrig! Ibland står de där och tittar som om de är osäkra på om de  
ska gå fram och fråga eller inte. 

 
Rebecka är positiv till planerna på det nya biblioteket, och tycker det ska finnas ett särskilt 
rum där ungdomar kan träffas, med soffor och musik att lyssna på. Färgerna ska vara många 
och glada. När det gäller personalen har Rebecka följande reflektion: 
 

Personalen ska tänka som ungdomar. Man behöver inte vara ung  
för att tänka så, man kan vara gammal också. 

 
Sandra tycker att planerna för det nya biblioteket låter som en bra idé, men verkar måttligt 
intresserad för egen del:  
 

 …nä men det är väl bra det också, vissa folk kanske vill ha det, och  
jag hade nog kunnat tänka mig att gå dit någon gång i alla fall 

 
Sandra tror däremot att det är många i hennes ålder som skulle uppskatta det nya biblioteket 
och vilja gå dit. När hon ska beskriva sitt idealbibliotek så blir det ungefär som nu, med 
böcker, datorer och bord där man kan sitta och läsa. Hon föredrar en blå färg, och personalen 
ska vara lugn. 
 
Adam ställer sig lite frågande när vi berättar om planerna för det nya biblioteket och tycker 
till exempel att det verkar konstigt att man förknippar scener med bibliotek. Han tror inte att 
han skulle gå dit. Adam verkar föredra traditionella bibliotek: 

 
Mitt idealbibliotek är stort, högt i tak och med många spännande  
och bra böcker, helst deckare. Färgerna får gärna vara ljust bruna  
café latte -färger. Personalen ska vara snälla och vilja hjälpa folk. 

 
Att det finns musik och film tycker han inte är så viktigt, och när vi nämner nymodigheten tv-
spel till utlån menar han att det inte lockar honom eftersom han är rädd att det ska bli en repa i 
skivan och att han ska behöva betala nästan dubbelt så mycket som spelet kostar i ersättning 
till biblioteket. 
 
6.3.1 SAMMANFATTNING 
 
Några av ungdomarna yttrade sig positivt om det nya biblioteket på en direkt fråga från oss, 
men vi tyckte att de sände ut dubbla signaler. De påstod sig finna det nya biblioteket 
spännande och försökte verka positiva men verkar snarast förvirrade över tanken på ett 
bibliotek fullt av olika aktiviteter och att böckerna inte längre skulle vara det centrala. 
Mirko, Cissi, Nicola och Adam återkom, precis som i föregående kapitel, till böcker. Det 
verkade som om de inte riktigt fick ihop att ett bibliotek både skulle kunna vara ett ställe dit 



 42 

de kan gå och låna böcker och samtidigt kunna rymma annan verksamhet. Uppfattningen vi 
fick var att de ville att böckerna skulle vara det centrala, men det kan även vara ett uttryck för 
att de inte är vana att tänka på bibliotek i dessa termer. Själva ordet bibliotek verkar ha en så 
tydlig innebörd för dem att det helt enkelt inte sammankopplas med annat än böcker.  
I sammanhanget är det intressant att notera att många av ungdomarna faktiskt tagit upp att 
folkbiblioteket som det ser ut nu inte är ett ställe där de känner sig speciellt hemma.  
(se kapitel 6.2.1) 
 
Flera av informanterna sade sig tro att de skulle gå till det nya biblioteket och både Cissi och 
Robin tyckte att det verkade roligare än ett vanligt bibliotek. Trots det fick vi en känsla av att 
några var skeptiska till ett bibliotek med betoning på kreativitet och tydlig profil. Vi tyckte 
deras munnar sa en sak medan deras kroppsspråk och tonfall visade oss något annat.  Det är 
viktigt att komma ihåg att för informanterna var vi representanter för denna idé vid 
intervjutillfället och vi inbillar oss att de i mesta möjliga mån försökte hålla sig på god fot 
med oss.  
 
När det gäller bibliotekets miljö så märkte vi att informanterna hade väldigt samstämmiga 
åsikter om hur man gör ett bibliotek trivsamt. Alla, förutom Nicola som inte hade någon åsikt, 
ville ha ett stort luftigt bibliotek målat i ljusa, glada färger, ett bibliotek som andas positiv 
energi. Personalen och deras bemötande tyckte de också betydde mycket för hur stämningen 
på biblioteket blev. Unga, kunniga, snälla, och utåtriktade var ord som dök upp när 
informanterna beskrev dem som de vill möta på det nya biblioteket. 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Här nedan kommer vi att analysera våra resultat utifrån tidigare forskning och våra teoretiska 
utgångspunkter, identitet, livsstil och vardagsbarriärer. Vägledande för oss vid utformningen 
av detta kapitel har varit uppsatsens syfte, det vill säga att undersöka och bidra till att skapa 
förståelse för 14-15-åringars biblioteksbehov utifrån planerna på ett nytt stadsdelsbibliotek i 
Malmö. Vår förhoppning är att få fram svar som kan bidra till att öka förståelsen för 
ungdomars biblioteksbehov. Dispositionen av detta kapitel utgår från uppsatsens 
frågeställningar. 
 
7.1 HUR SER UNGDOMARNAS UPPFATTNINGAR OM FOLKBIBLIOTEK UT? 
 
De ungdomar vi har intervjuat har åtskilliga gemensamma drag när det handlar om 
upplevelsen av och inställningen till folkbibliotek. Samtidigt är de såklart olika individer med 
skilda livserfarenheter och uppfattningar. Hur ser det ut i verkligheten? Vad har ungdomarna 
för bild av bibliotek och hur används det? 
 
Det vi kunnat se är att informanterna har en tydlig och förenklad bild av folkbibliotek, det är 
en plats de besöker när de behöver låna en bok. För dem är bibliotek ett hus med böcker.  
Det är genom böcker de kommit i kontakt med bibliotek, både i skolans egna bibliotek och på 
andra typer av bibliotek. Jinnedal och Sonidsson har i sin uppsats om unga flickors 
upplevelser och uppfattningar om bibliotek kommit till samma slutsats, att det är böckerna 
som är det viktigaste för de unga flickor de intervjuar. (2006, s. 55) Det är egentligen inte 
förvånande anser vi, att både våra och Jinnedal och Sonidssons informanter resonerar så 
eftersom böcker traditionellt utgjort ryggraden i biblioteksverksamheten.  
 
Både Mirko och Nicola tycker det är jobbigt att gå till biblioteket men besöker det då de 
måste, det kan handla om att de behöver någonting till skolan som inte finns på det egna 
skolbiblioteket. Robin är inte heller speciellt förtjust i att gå till bibliotek. Han tycker de är 
tysta och tråkiga och när han väl går dit är det för han anser att han måste, ofta i sällskap med 
en förälder. Mirko säger att det inte är hans grej att gå till biblioteket och det är tydligt att 
bibliotek inte är någonting som han prioriterar.  
 
Mirko, Nicola och Rebecka förknippar bibliotek med skolarbete, vilket kan göra att ordet 
bibliotek lätt får en negativ klang över sig. Även om skolbibliotek och folkbibliotek är två 
skilda saker så upplever vi att våra informanter inte riktigt kan skilja på de två olika 
biblioteksformerna. Skolan och de krav som ställs gör att de besöker sitt stadsdelsbibliotek 
och Malmös huvudbibliotek. Det tror vi gör att folkbiblioteket i lika hög grad sammankopplas 
med någonting tungt och kravfyllt, precis som det egna skolbiblioteket. I uppsatsen På 
gränsen- en undersökning av ungdomsverksamhet på Skara stifts- och landsbibliotek menar 
författaren att ungdomar inte besöker bibliotek för att de inte är speciellt ”inne” och 
förknippat med skolarbete. (Ottosson 1996, s. 98) Det är en uppfattning vi även sett hos våra 
informanter, att det roliga med bibliotek försvinner på grund av krav som egentligen inte har 
med själva biblioteket att göra, utan med skolarbete. Det menar vi dödar ungdomarnas lust att 
besöka bibliotek vid andra tillfällen. Det blir helt enkelt inte attraktivt att gå till bibliotek på 
grund av den starka kopplingen till skolan. Informanternas uppfattning är att biblioteket är en 
”nyttoanstalt” det vill säga att dess främsta uppgift är att låna ut böcker, och i förlängningen 
hjälpa ungdomar att öva upp språket och läsa mer, som Freshta också påpekar. I 
informanternas tankar handlar bibliotek alltså inte alls om upplevelser eller skapande 
aktiviteter (jfr med planerna på Malmös nya stadsdelsbibliotek kapitel 3.3)  
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Vi anser inte att det är speciellt förvånande att det inte är naturligt för dem att spendera sin 
fritid på bibliotek, färgade som de är av bilden av biblioteket som en ”nyttoanstalt”. 
 
Det finns idag en trend i samhället som gör att de unga i hög utsträckning väljer vad de har 
lust till och eftersom trenden idag är att alla vill vara i attraktiva rum så måste även biblioteket 
vara ett sådant för att ungdomarna ska vilja gå dit. (Bibliotekerne og de unge- vil de os og vil 
vi dem 2005) Efter vad våra informanter sagt om att vistas på bibliotek så blir det uppenbart 
att det inte är ett attraktivt rum för dem. Vid en jämförelse med Bibliotekslagen (3.2.1) 
stämmer ungdomarnas uppfattning väl med lagtexten, som tar upp främjandet av barn och 
ungdomars språkutveckling och stimulerandet till läsning. Malmö biblioteksplan (3.2.2) 
nämner inte ungdomar som särskild grupp, men intressant är betoningen av samverkan mellan 
folkbibliotek, skolbibliotek och högskolebibliotek, där de föreslås fungera som en enhet med 
gemensamma arenor. Frågan är vad folkbiblioteket får för roll när det satsas på skolbibliotek 
och högskolebibliotek?  
 
Vi tycker att vårt material talar sitt tydliga språk när det gäller folkbibliotekets suddiga profil. 
För ungdomarna i vår undersökning har folkbiblioteket ingen given plats i deras vardag. Det 
kan naturligtvis bero på en mängd olika faktorer som vi för en närmre diskussion kring i nästa 
kapitel. Sandra och Adam framhåller bibliotekets möjligheter att bidra till social utjämning i 
samhället, när de påpekar att människor som inte har råd att köpa böcker ändå får tillgång till 
dem genom biblioteket. Viktigt att lägga märke till är att de här pratar om andra människor, 
det vill säga de som påpekar detta är en pojke och en flicka som själva anser sig ha tillgång till 
köpta böcker genom hemmet.  
 
Freshta och Rebecka är positivt inställda till bibliotek, även om de sällan befinner sig där. 
Cissi är den enda av informanterna som verkar besöka bibliotek ofta. Cissi, Rebecka, Adam 
och Sandra upplever bibliotek som ett lugnt rum. Ett ställe för avkoppling. Vår uppfattning är 
att den stillsamma miljö man kan finna på bibliotek värdesätts högt av en del ungdomar, 
möjligtvis för att tystnad är en bristvara i deras liv. Biblioteket kan då bli en lugn motpol till 
deras egna stressade liv. Lena Fogelberg Carlssons har i sin magisteruppsats också kunnat se 
att de högstadieelever hon intervjuat använder bibliotek för att få lugn och ro, som en 
reträttplats. (Fogelberg Carlsson 1999, s. 63 ) Robin tycker däremot att tystnaden på bibliotek 
är någonting negativt och gör det tråkigt att gå dit. En intressant iakttagelse, är att de 
egenskaper som återkommer när ungdomarna ska beskriva hur de upplever biblioteket, det 
vill säga lugnt och tyst, både kan fungera som negativt och positivt omdöme. Ungdomarna är 
som sagt individer och det är viktigt att inte falla för frestelsen att placera dem alla i samma 
fack.  
 
Flera av ungdomarna säger att de inte känner sig hemma på stadsbiblioteket, som är det 
bibliotek de flesta av informanterna går till när de väl går till biblioteket. Detta verkar bero på 
att de inte riktigt verkar veta var de ska ta vägen när de väl kommer dit. Robin menar att det är 
stort och kaos för honom när han kommer dit. Ungdomar idag vill hitta platser där de ges 
möjlighet att vara sig själva, där de kan få leva ut sin personlighet och där har offentliga rum 
stor betydelse. (Fornäs 1989, s. 30) Blir det för stort och svårt att överblicka så tänker vi oss 
att ungdomar skräms bort, de kan inte identifiera sig med miljön och väljer då hellre något 
annat ställe att vistas på, en egen plats. Cissi har hittat sin plats på sitt stadsdelsbibliotek där 
hon känner sig bekväm och välkommen eftersom hon hittar mycket bättre än på 
stadsbiblioteket. Freshta säger att hon tycker mycket om bibliotek, men brukar endast vara där 
två gånger om året. Även Adam är positiv men har varit på bibliotek ungefär fyra gånger det 
senaste året. Freshta och Adams positiva bild av bibliotek blir för oss lite motsägelsefull, de 
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uttalar sig positivt men väljer ändå bort bibliotek och det är tydligt att de hellre gör andra 
saker än att besöka bibliotek. Det kan finnas många olika orsaker till det. I Rum och rörelse 
om ungas inre och yttre livsrum kan man läsa om att vilken stil och identitet man har eller vill 
ha påverkar de platser ungdomarna väljer att spendera sin lediga tid på. (Lieberg 1989, s. 85) 
Bourdieu menar att den samlade livserfarenheten individen har gör att hon har olika sätt att 
betrakta saker och människor. Livserfarenheten, våra existensbetingelser, kommer att avgöra 
vilka människor vi trivs och vill var tillsammans med. De kommer också att avgöra vad vi 
tycker är god smak och vilken livsstil vi väljer. (Bourdieu 1993, s. 301) De här faktorerna 
anser vi kan vara en orsak till att Freshta och Adam väljer bort bibliotek trots sin positiva bild, 
det är helt enkelt inte deras stil att vistas där.  
 
Det finns många osynliga gränser mellan ungdomar som påverkar deras vanor. Det är inte 
bara de ärvda, geografiska, könsmässiga, etniska eller klassbetingade gränser som spelar roll, 
ungdomar väljer även att markera sig genom att anamma olika stilar. Med hjälp av 
stilmarkeringar anger grupper och individer sin identitet. (Fornäs 1989, s. 30) Stil och smak är 
viktiga markörer i ungdomsåren och ungdomar är oftast väldigt rörliga och lättpåverkade. Vi 
kunde tydligt märka att informanterna hade bestämda uppfattningar om vad som är snygga 
kläder och vad de vill ha på sig. Mirko menar att kläder är viktiga och att det finns klädstilar 
han aldrig skulle kunna anamma, Nicola vill helst bära sportkläder av ett speciellt märke, 
Robin tycker kläder ska vara snygga, Rebecka föredrar rock- och punkkläder, Sandra tycker 
om märkeskläder och Adam säger att när han visar sig ute på staden vill han gärna ha snygga 
kläder. Även genom sin musiksmak signalerar de till omvärlden vilken stil de föredrar, R & B 
och hiphop är den musik lyssnar de flesta på. Estetisering och en extrem fixering vid yta blir 
allt vanligare i samhället (Ziehe 1989, s. 159) och våra informanter verkar inte vara något 
undantag. Med hjälp av sin stil kan man skilja ut sig från mängden och distansera sig från 
grupper man inte vill tillhöra. (Fornäs 1989, s. 279) Smak i allmänhet avslöjar också social 
tillhörighet. Möblering, klädsel, språkbruk är tydliga markörer som gör det möjligt att skapa 
distinktioner, visa vilken livsstil man har, skilja individer från olika klasser från varandra och 
föra ihop dem med individer från samma bakgrund. (Bourdieu 1993, s. 303) 
 
Vi tänker oss att på samma sätt som ungdomarna distanserar sig från grupper de inte vill 
tillhöra, kan de även distansera sig från platser, i detta fall bibliotek, de inte tycker stämmer 
överens med den egna personligheten och den livsstil de har. 
 
Personalen på biblioteket anser vi spelar en viktig roll för hur ungdomarna uppfattar och trivs 
på bibliotek. Att personalen på Cissis stadsdelsbibliotek är så välkomnande gör att hon vågar 
fråga dem och gärna återvänder dit. Ottosson skriver i sin uppsats att hennes informanter 
tyckte att det vore bättre med unga bibliotekarier som är mer insatta i det som rör dem och 
förstår dem bättre (Ottosson 1996, s. 93f) Det är en egenskap som även Rebecka vill se hos 
personalen, att de tänker som ungdomar.  
 
Att bibliotek bara är ett hus med böcker för informanterna blir ännu tydligare när vi inser att 
nästan ingen av dem tänkt tanken att bibliotek gör andra saker för ungdomar än att bara låna 
ut böcker till dem. De ställer sig mycket frågande till att de verkligen skulle göra något 
speciellt för ungdomar i deras ålder. Endast Freshta och Adam har idéer om vad det skulle 
vara. Freshta tror att biblioteken ordnar tävlingar för ungdomar och Adam tror sig veta att 
stadsbiblioteket i Malmö har reklam för böcker, lästips och läskampanjer, samt att ungdomar 
får gratis lånekort. Planerna för det nya biblioteket gör dem konfunderade och det tror vi beror 
på precis samma sak, att de är så vana att tänka på bibliotek i boktermer att de blir förvirrade 
när vi berättar för dem om annat de skulle kunna använda bibliotek till.  
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7.2 VILKA BARRIÄRER FINNS DET MELLAN UNGDOMARNA OCH 
FOLKBIBLIOTEK? 
 
Under barn- och ungdomsåren skapas läs- och biblioteksvanor som påverkar hur individen 
använder biblioteket när hon blir lite äldre. Dessa vanor skapas inte förutsättningslöst utan 
beror på vilken miljö en människa växer upp i. Bourdieu menar att de olika förutsättningar 
individer har bygger på att de redan från början haft tillgång till rätt kapital. (Bourdieu 1993, 
s. 270) Att växa upp i en familj där hög utbildning och kultur prioriteras ger barn de rätta 
förutsättningarna för att få ett stort kulturellt kapital med sig. (Månson 2003, s. 408) Barn som 
kommer från medel- och överklasshem har ofta ett försprång med kulturella aktiviteter som 
teater, konst, musik och litteratur. (Skola-fritid-framtid 1993, s. 12) Ungdomars val av 
fritidsaktiviteter påverkas också av de sociala förhållanden som de växer upp i. Så länge de 
går i skolan är aktiviteterna dock relativt jämnt fördelade bland de olika samhällsgrupperna 
(Ungdom och makt, om ungdomars delaktighet, inflytande och jämlikhet på 1990-talet 1993, 
s.12) vilket gör det svårt att utläsa vilken social bakgrund ungdomar har utifrån perspektivet 
fritidsaktiviteter. För att kunna utröna vilka barriärer det finns mellan bibliotek och de 
ungdomar vi intervjuat vill vi försöka reda ut hur deras inställning till kultur ser ut. Vad har 
ungdomarna för kulturellt kapital med sig? 
 
Ur vårt empiriska material har vi kunnat utläsa att kulturella aktiviteter, konserter och 
föreställningar inte är något som prioriteras hos informanterna. Sandra och Adam varit på 
musikalen Grease men förutom det så är informanternas erfarenhet av teater, musikaler, 
dansföreställningar och dylikt inte speciellt stor. När det gäller musikkonserter finns det 
skillnader mellan dem. Nicola, Robin och Sandra är överhuvudtaget inte intresserade, Cissi 
skulle gärna gå på musikkonserter men tycker inte att hon har tid. Rebecka, Freshta och Adam 
går någon gång då och då. Mirko som har en pappa som spelar piano, lyssnar själv på 
Eminem och drömmer om att bli rappare. Konserter går han gärna på om det är hiphop och  
R & B. Musiksmaken skiljer sig mellan informanterna, hip hop och R & B verkar vara 
favoritstilarna, även rock- och punkmusik nämns. Robin uttalar sig negativt om klassisk 
musik, dödsmetal och dansband och föredrar lättlyssnad musik. Sandra vill absolut inte lyssna 
på opera, men annars lyssnar hon på det mesta. När det gäller radio så föredrar de som brukar 
lyssna, det vill säga Freshta, Cissi, Robin och Rebecka, de kommersiella radiokanalerna, till 
exempel The Voice och Energy, där det spelas mycket musik. P1 och P2 nämns inte alls av 
informanterna. Dagstidning har en del tillgång till i sina hem men även här finns en skillnad 
mellan informanterna. Nicola, Rebecka, Sandra och Adam har föräldrar som prenumererar på 
en morgontidning medan andra ibland läser kvällstidningar och gratistidningar. Överlag så 
verkar det som om informanterna tycker om och är intresserade av att läsa tidningar. 
 
Våra informanter är fortfarande väldigt unga och befinner sig i en ålder då de vill prova sig 
fram, försöka hitta en egen identitet och smak. Robin, Rebecka, Sandra, Adam och Mirko ser 
väldigt positivt på att växa upp och bli äldre men Sandra tillägger att hon känner sig lite 
stressad över det som väntar och drömmer sig tillbaka till när hon var mindre och kraven 
lägre. Att Sandra känner så är inte alls konstigt. Som ung idag förväntas man själv ta ställning 
och bestämma vilken riktning livet ska ta, detta kan skapa enorma förväntningar på den egna 
personen (Ungdom, identitet og uddannelse 2002, s. 27) De är mitt uppe i det som Ziehe 
kallar kulturell friställning. (se kapitel 3.1) vilket innebär att de kan välja bort det som inte går 
ihop med deras nuvarande livsstil, till exempel musik som inte passar dem.  
 
Fornäs anser att ungdomar är kulturellt orienterade och uttrycker sig ovanligt mycket i text, 
bild, musik och stil. (1992, s. 23) Delar av detta har vi också kunnat se hos våra informanter, 
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de flesta av dem har ett brinnande musikintresse som många gånger delas av deras föräldrar. 
Intresse och nyfikenhet anser vi vara en viktig del för att kunna utveckla kulturellt kapital. 
Dessa egenskaper tror vi i framtiden kommer att underlätta för dem att ta till sig saker som 
idag känns främmande för dem, och göra det möjligt för dem att vidareutveckla sitt habitus 
samt få ett större kulturellt kapital än det de har idag. 
 
Synen på böcker och läsning är inte alltför positiv hos informanterna, det är bara Freshta, 
Cissi och Adam som tycker det är roligt. De andra verkar se det som någonting som är 
nödvändigt, men inte roligt. Läsa böcker är någonting de gör när det verkligen inte finns 
någonting annat att roa sig med. Nicola läser till exempel bara när han åker iväg på semester, 
aldrig annars. Trots det svala intresset hos flera av våra informanter när det gäller läsning så är 
flera av dem uppväxta med läsande föräldrar, och då är det i flera fall mödrarna som pekas ut 
som den läsande föräldern. Även om böcker finns i många av hemmen har få haft föräldrar 
som läste för dem när de var små. Vi anser att det kan ha skapat hinder till böcker även om de 
funnits fysiskt nära informanterna. Broady menar att den legitima tillvänjningen av kultur går 
genom familjen och den som tidigt fått tillgång till den legitima kulturen genom att växa upp i 
en kultiverad familj har stort försprång. (1990, s. 46) Vi anser att om föräldrarna inte 
uppmuntrar sina barn att läsa får de inte inpräntat i sig att det är viktigt, även om det står 
böcker på hyllorna. Inte heller bibliotek är något som barn kommer i kontakt med på ett 
naturligt sätt om inte skolan de går på har ett bibliotek, så föräldrarnas syn på bibliotek är 
viktiga för att barnen ska få upp ett eget intresse. Finns inte intresset hos föräldrarna anser vi 
att det skapas en barriär som barnen själva måste ta sig över när de växer upp.  
 
Både Freshta och Adam är uppvuxna i hem med mycket böcker och föräldrar som läste för 
dem när de var små. Det gör att avståndet till bibliotek minskar och att det lättare kan bli en 
naturlig del av deras liv. Tillvänjning behöver dock inte per automatik betyda att man kommer 
att uppskatta läsning och bibliotek när man blir äldre. Mirkos föräldrar brukade låna böcker 
till honom på biblioteket och läsa för honom när han var liten och han har ändå inte fått upp 
ett intresse för att läsa böcker. Till skillnad från Mirko så läser Cissi jättemycket nu trots att 
hennes föräldrar inte läste för henne. Föräldrarnas inställning till bibliotek och hur ofta de 
besöker biblioteket kan påverka barns uppfattning om bibliotek. Barn vill gärna vara som sina 
föräldrar, speciellt när de är små. Både Freshta och Nicola beundrar sina pappor och har dem 
som förebild. Nicola säger att anledningen till att han vill bli fotbollsproffs är att hans pappa 
spelade fotboll och han vill bli som honom. Förändringarna i samhället har emellertid skapat 
ett behov hos de unga att tolka världen utifrån nya referensramar, vilket innebär att 
föräldrarna inte längre måste bli de ungas förebilder. (Ziehe 1989, s. 37) Vi tror att många av 
våra informanter känner sig friställda från habitus, de låter inte föräldrarnas livsstil och 
kapitaltillgång påverka de egna besluten i samma utsträckning som unga gjorde förr. 
Erfarenheter från biblioteksvärlden visar dessutom att många ungdomar slutar använda 
biblioteket när de kommer upp i tonåren. Undersökningar visar att barn upp till tretton är 
storförbrukare av bibliotekens tjänster men efter det sjunker utlånen. (Skjaerseth 1991, s. 9) 
Här finns ytterligare en förklaring till varför de informanter med föräldrar som besökt 
bibliotek ändå väljer bort det nu, att de befinner sig i en ålder då bibliotek bortprioriteras.  
 
När Kerstin Rydsjö undersökte ett antal magisteruppsatser som behandlar relationen mellan 
ungdomar och bibliotek (se kapitel 3.1 s 15-16) är en av slutsatserna att bibliotekariernas 
kunskaper om vad ungdomar använder biblioteket till och vad de önskar av biblioteket inte är 
tillräcklig. Många ungdomar kommer till biblioteket, men biblioteken verkar inte så måna om 
de som blir icke-användare när de går från barn till ungdom. Vi tänker oss att biblioteken 
kanske inte ser det som ett problem att vissa ungdomar är icke-användare? Kanske räknar 
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man med att de ska komma tillbaka som låntagare senare i livet? De barriärer mellan 
ungdomar och bibliotek som blir tydliga i Rydsjös text är till exempel bemötandet och att de 
grupper som söker läsupplevelser inte blir sedda. Några av våra informanter, till exempel 
Sandra, ger också uttryck för att hon har svårt att hitta bra böcker som hon verkligen gillar. 
Adam däremot är den enda som beskriver biblioteket som en plats där det finns boktips och 
läskampanjer riktade till ungdomar.  
 
Dagens unga har redan från barndomen blivit matade med att det är viktigt att välja det som 
känns rätt för dem. (Ungdom, identitet og uddannelse 2002, s. 58) Känns det inte rätt att 
besöka bibliotek så kommer det att väljas bort. Folkbiblioteket har, för våra informanter, en 
image av något som inte riktigt hör till deras värld. Det är ingen naturlig mötesplats eller en 
offentlig plats där de kan vara sig själva. (se diskussionen ovan 6.1) Våra resultat bekräftar till 
stor del den bild som ges av förhållandet ungdomar och bibliotek i de magisteruppsatser som 
vi tar upp i kapitel 2.2.1. Det är helt enkelt inte ”inne” att gå till biblioteket och bibliotek är 
oftast förknippat med skolarbete. Likaså bekräftas vår bild av att ungdomarna är omedvetna 
om att de själva har möjlighet att påverka bibliotekets utbud. I flera fall vet de inte heller om 
biblioteket gör något speciellt för ungdomar, även om någon nämner att det finns en speciell 
avdelning för ungdomar på stadsbiblioteket. Vi valde åldersgruppen 14-15- åringar just för att 
de är i en ålder som hamnar mittemellan barn och unga vuxna (se kapitel 1) och vi hade en 
tanke om att det är en åldersgrupp som är lite bortglömda på folkbiblioteken. Resultatet kan 
inte annat än bekräfta denna tanke.  
 
Eftersom informanterna starkt sammankopplar bibliotek med böcker anser vi att ungdomarnas 
negativa syn på läsning skapar en barriär mellan dem och folkbibliotek. De förknippar läsning 
med något jobbigt och då blir även bibliotek någonting tråkigt i deras ögon. Ungdomar 
premierar saker på fritiden de finner intressanta, möjligheten att uttrycka sig själva, umgås 
med andra och att det man håller på med ska vara roligt. (Nilsson 2003, s. 116) Detta anser vi 
gälla för våra ungdomar också. Alla utom Freshta och Cissi är väldigt aktiva på sin fritid och 
har någon fast fritidsaktivitet som de utövar minst en gång i veckan. Deras fritidsaktiviteter är 
i många fall lagsporter. Mycket tid går också åt till att vara med kompisar.  
 
Våra informanter befinner sig i en ålder då det händer mycket och deras liv är relativt inrutat. 
Skulle de få lite tid över så upplever vi att bibliotek inte kommer först på deras lista över 
saker de vill göra. De går i skolan hela dagarna och den tid de får över använder de till läxor, 
kompisar, fritidsintressen och övriga saker som intresserar dem. Vi tycker oss kunna se att 
tidsbristen är ständigt närvarande hos informanterna. I rapporten Unge på bibliotekerne 
(2005) kunde man se att tidsbrist var en stor orsak till att ungdomar inte använde biblioteket 
vilket också bekräftas av vår egen undersökning.  
 
Personalen på bibliotek kan också bli en barriär som hindrar ungdomarna från att besöka 
biblioteket. I rapporten Bibliotekerne og de unge- vil de os og vil vi dem? framkommer att det 
är viktigt att de som jobbar på bibliotek utvecklar sin kompetens så att de kan möta de unga 
på rätt nivå. (2005) Våra informanter resonerar på ett liknande sätt, de vill ha bibliotekarier 
som förstår dem. Cissi tycker det är viktigt att personalen är trevliga, schyssta och coola och 
Robin tycker att personalen ska gå fram till dem som tittar och fråga om de behöver hjälp. 
Robin verkar inte uppskatta bibliotek för att de är tysta, tråkiga och att ingen pratar där precis 
som Ottosson skriver i sin uppsats. Hennes informanter tycker att bibliotekspersonalen 
upplever dem som störande och högljudda och de känner ett krav på sig att vara tysta på 
biblioteket och att detta krav tar bort en del av glädjen med ett biblioteksbesök. (Ottosson 
1996, s. 93) Vi tror att bristande kommunikation mellan ungdomar och personal på bibliotek 
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lätt kan skapa hinder och göra att de inte förstår varandra. Det är intressant att liknande 
uppfattningar och önskningar om bibliotekspersonalen fortfarande finns kvar hos ungdomar 
trots att Ottossons magisteruppsats skrevs för tio år sedan. Vi anser att det pekar på vikten av 
att man från bibliotekshåll försöker konsultera ungdomarna mer om deras önskemål och göra 
dem mer delaktiga i verksamheten så att de inte känner sig i vägen på biblioteket. (jfr även 
Rydsjös resultat angående bemötande ovan s. 16 och 47) 
 
I Jochumsens och Rasmussens undersökning Gør biblioteket en forskel (2000, s.139) 
diskuterar författarna de olika vardagsbarriärer som hindrar människor från att besöka 
folkbiblioteket. Det kunde var tid, behov, vanor och olika sociala nätverk som fungerade som 
ersättare för biblioteksanvändning. Alla dessa barriärer har även vi identifierat hos våra 
informanter. 
 
7.3 HUR KAN ETT FOLKBIBLIOTEK VARA UTFORMAT FÖR ATT PASSA 
UNGDOMARNAS BEHOV?  
 
I kapitel 2.1.5 tar vi upp Thomas Ziehes begrepp kulturell friställning. (Ziehe 1989, s. 37) 
Han menar att i dagens samhälle gäller inga på förhand givna regler för identitetsskapande. 
Den trygghet, men också boja som tidigare generationer hade i sin av klassförhållanden redan 
utstakade väg finns inte längre. Idag måste var och en utveckla sin egen identitet. Förr var en 
stor del av identitetsskapandet centrerat till arbete och produktion, medan den nu något 
förenklat centreras kring konsumtion. Du kan köpa dig en identitet, och konkurrerande 
personlighetsutkast förmedlas inte minst via media. Det gäller att vara öppen, våga prova och 
hela tiden omformulera sin identitet. Bilderna som samhället målar upp är att alla kan 
konkurrera på samma område och att det är upp till individen vem hon vill bli och vad hon 
vill göra. Vi märker också på våra informanter att de lever i ett samhälle där gamla 
kulturmönster spelar allt mindre roll och det gäller att vara sann mot sig själv. (jfr Ziehe 1989, 
s. 9) Känslan är idag viktigare än allt annat. Ziehe menar att logiska beslut ratas av de unga 
om känslan säger något annat och deras behov av att vara berörda sätter sin prägel på deras 
tillvaro. (s. 43) Den uppfattning vi fått om våra informanter är också att de inte har speciellt 
hög tolerans för det som är tråkigt, de vill göra saker om ger dem något. När Freshta läser 
böcker vill hon att de ska ha ett budskap och Sandra vill bli polis för då kommer det att hända 
mycket saker hela tiden menar hon, hon slipper ha tråkigt. Både Freshtas och Sandras åsikter 
om böcker och karriärsval visar att de behöver stimulans, de behöver bli berörda. Freshta 
genom att hitta budskap i böckerna hon läser och Sandra genom att vara i en miljö där hon 
hela tiden får uppleva nya saker.  
 
Möjligheterna att förverkliga sig själv utmålas som oändliga för de unga idag och vilket liv 
och identitet en människa får framställs som att det beror på hennes egen kraft, inte på 
föräldrarnas sociala eller ekonomiska position i samhället. (Ziehe 1989, s. 9) Hos våra 
informanter kan vi tydligt se förhoppningar om vad som komma skall och att deras liv just nu 
innehåller många spännande saker som de uppskattar. Mirko menar att det är i denna ålder 
allting händer, Sandra tycker friheten har blivit större sedan hon blev äldre, Nicola säger att 
femton är man bara en gång i livet och att man gör många saker, Robin har precis blivit 
byxmyndig och verkar ha stora förväntningar på det. Ziehe tycker sig se tre kulturella 
tendenser i samhället, en av dem är subjektivering där starka känslor, jagfixering och och 
närhetslängtan är i fokus. (Ziehe 1989, s. 155) Denna jagfixering blir tydlig hos informanterna 
när vi ber dem beskriva sig själva. De målar upp en mycket positiv självbild för oss och även 
om de flikar in en liten negativ egenskap i slutet så försöker de allihop övertyga oss om att de 
är väldigt nöjda med sig själva, har en positiv framtidstro och flera av dem vill utbilda sig till 
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yrken som kommer att kräva mycket av dem. Brandman, barnpsykolog, polis och veterinär är 
några. Trots att våra informanter kommer från områden i Malmö som inte räknas till de mest 
välbeställda så har de flesta ändå stora drömmar om sin framtid. Detta kan bero på att det idag 
finns en väldigt stor frihet, ungdomar intalas att det är möjligt att spränga gränser och skapa 
sig en egen livsform. (Larsson 2005, s. 15) Att växa upp i ”fel” område blir då inget hinder för 
de unga eftersom de är av den uppfattningen att de själva kan forma sin framtid. Våra resultat 
i jämförelse med tidigare forskning visar tydligt, menar vi, att det i dagens samhälle är 
individen och den enskildes möjligheter som står i centrum.  Individualiseringen i samhället 
är också av stor betydelse för de val ungdomar gör rörande kultur- och fritidsvanor och deras 
möjligheter att iscensätta sig själva. ( jfr Nilsson 2003, s. 115f) 
 
Frågan är var folkbiblioteket kan komma in i ungdomarnas liv? De rapporter och 
undersökningar som vi tar upp i kapitel 3.1 bekräftar den tanke vi får när vi analyserar vår 
empiri, det vill säga att många ungdomar i tidiga tonåren inte längre kommer till biblioteken, 
det är annat som lockar och biblioteket upplevs inte som ett attraktivt offentligt rum. En väg 
att gå tror vi är att personalen på bibliotek skaffar sig bättre kunskap om ungdomskultur och 
nya medier för att bättre kunna möta ungdomarna på deras nivå. Benthe Buchhave, direktör 
vid biblioteksstyrelsen i Danmark, påpekar att ungdomar är en utmaning för folkbiblioteken, 
just på grund av att ungdomskulturbegreppet är svårbemästrat. Att vara ung idag betyder helt 
enkelt olika saker för olika individer. (Buchhave 1998, s. 30) När våra informanter ska 
beskriva hur ett idealbibliotek skulle vara enligt deras åsikter landar många ändå i att det ska 
finnas mycket böcker. Några lägger till musik, filmer och datorer men vissa ställer sig uttalat 
skeptiska till konserter och teater. Buchhave menar vidare att biblioteken har mycket att 
tillföra som ungdomar behöver för att kunna forma sin identitet men för att klara av det måste 
biblioteken ta hjälp av ungdomarna själva. (1998, s. 31) 
 
När vi intervjuade våra informanter om deras tankar runt planerna för det nya biblioteket i 
Malmö kunde vi se att det fanns ett behov hos ungdomarna av att kunna identifiera sig med 
personalen för att de ska kunna känna sig hemma där. Mirko tyckte att personalen skulle vara 
ung och Rebecka tyckte att personalen skulle tänka som ungdomar men menar att man inte 
behöver vara ung för att tänka så. Våra informanter önskar sig personal som är mer personliga 
i sin framtoning mot dem. Adam vill att de ska vara snälla och vilja hjälpa folk, Cissi menar 
att om personalen är tråkiga och stränga vågar ungdomar inte be om hjälp. Nicola vill ha 
hjälpsam, snäll personal som inte är arga. Informanternas åsikter om aktivare personal är helt i 
linje med Jens Thorhauges bild av framtidens bibliotek. Han anser att bibliotekarierna i 
framtiden bör syssla mer med interaktiv förmedling istället för dagens passiva. (Thorhauge 
2001, s. 23) Informanternas åsikter stämmer också med den jagfixering Ziehe diskuterar runt. 
(se ovan) Ungdomarna vill helt enkelt bli sedda och bekräftade av personalen. 
 
Thorhauge menar att även kreativitet och lärande bör stå i fokus i framtidens bibliotek.  
(2001 s. 23f) Kreativitet är något som det nya biblioteket i Malmö tänker fokusera på, men 
när vi frågar våra informanter om deras åsikter kring det så verkar de förvirrade. Några 
försöker verka positiva och säger att de gärna skulle besöka det nya biblioteket men det verkar 
återigen som om de inte riktigt får ihop att bibliotek både skulle kunna vara ett ställe att låna 
böcker och ett ställe för skapande verksamhet. För våra informanter verkar det vara så viktigt 
att det finns böcker på bibliotek att allt annat hamnar i skymundan. Mirko ser gärna att det är 
böcker från golv till tak, Cissi vill ha mycket vampyr- och mangaböcker och Nicola är nöjd 
bara det finns mycket böcker. Att ungdomarna återkommer till böcker hela tiden trots att vi 
berättat om andra saker man skulle kunna ha bibliotek till tror vi kan ha att göra med att de är 
så vana att tänka samman böcker och bibliotek att allt annat verkar otänkbart. En annan 
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anledning kan vara att de upplever de biblioteksplaner vi berättar om som väldigt abstrakta än 
så länge. Det kan vara svårt att i en intervjusituation ta ställning till något som de dels aldrig 
har reflekterat över tidigare och dels inte har upplevt ännu.  
 
I Skjaerseths rapport Bok til lyst- ungdom och bibliotek kom hon fram till att bibliotekets 
fysiska utformning har betydelse för ungdomars användning av det. (1991 s. 58) Även våra 
informanter bekräftar att inredning är viktigt. Mirko ser gärna att man målar biblioteket i en 
ljusblå färg eftersom han förknippar det med någonting positivt, även Sandra ser gärna att 
man målar biblioteket i en blå färg. Robin vill ha en färgglad miljö som inte är mörk och 
Adam och Freshta vill att man använder sig av ljusa färger. Rebecka tycker att det ska finnas 
ett särskilt rum där ungdomar kan träffas där det ska finnas soffor och musik att lyssna på.  
Vi tycker oss se att biblioteket de beskriver för oss är ett bibliotek som andas positiv energi 
och som de blir glada av att besöka. Är inte känslan de får när de kommer dit rätt så finns 
risken att de unga väljer bort biblioteket.  
 
7.4 METOD- OCH TEORIDISKUSSION 
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i vår undersökning. En av anledningarna 
till att vi valde denna metod var att vi ville få en så fördjupad och helhetstäckande bild av våra 
informanter som möjligt.  Så här i efterhand kan vi konstatera att vi borde ha ställt lite fler 
frågor rörande uppväxtmiljö, familj, vänner, livsstil och skola. Det tror vi hade gjort det 
enklare för oss att se vissa mönster i uppsatsens analysdel. Vi valde att begränsa 
intervjumallens frågor för att vi inte ville styra ungdomarna för mycket utan hoppades att de 
själva skulle föra fram intervjuerna med sina egna tankar. Några av de ungdomar vi 
intervjuade var dock inte speciellt talföra och trots att vi försökte ställa följdfrågor så var det 
ibland svårt att få dem att prata. I efterhand kan vi märka att många pratade mer obehindrat 
när det gällde sina egna intressen, musiksmak och personliga egenskaper än biblioteksfrågor. 
Vi blev något förvånade eftersom vi trodde att det kanske skulle upplevas som känsligt att 
prata om den egna personen med vilt främmande människor som dessutom inte är i deras 
ålder. Nu kan vi emellertid se att också detta är en del av vårt resultat. Ungdomarna pratar 
såklart gärna om saker som är viktiga för dem, och eftersom folkbiblioteket inte ingår i de 
flestas vardagsliv kan det upplevas som svårare att ha åsikter om. 
 
Vi har använt oss av den riktat öppna intervjuformen. (se kapitel 5.6) Fördelen med att 
använda denna form tycker vi var att intervjuerna med våra informanter blev mer som samtal 
än rena utfrågningar, vilket vi upplevde som en fördel eftersom informanterna slappnade av 
mer. Vi märkte också att vi blev bättre och bättre på att intervjua, ju fler intervjuer vi hade 
genomfört eftersom vi blev säkrare i vår egen roll som intervjuare. Möjligtvis kan detta 
faktum ha bidragit till en något ojämn kvalitet i det empiriska materialet. Då vi i 
informanternas ögon är representanter för biblioteksvärlden kan man anta att vissa av svaren 
de gett oss är delvis tillrättalagda, det vill säga att de kanske ibland har gett oss de svar de tror 
vi vill ha, inte vad de själva tycker. Vi har försökt ha detta i åtanke när vi analyserat vårt 
material. I sammanhanget är också den förförståelse vi har med oss från våra egna yrkesliv (se 
kapitel 1.4 s. 4) en faktor som skulle kunna påverka hur vi analyserar vårt material. Vi har så 
långt det är möjligt eftersträvat att undvika fallgropen att göra våra egna tolkningar till 
ungdomarnas. Däremot har vi försökt dra nytta av att vi faktiskt har erfarenheter och 
upplevelser av hur ungdomar kan bete sig på bibliotek. 
 
Vårt eget beteende under intervjuerna har säkert påverkat ungdomarna, det vill säga hur vi 
hanterade intervjusituationen och de signaler vi sände ut till dem. Ingen av oss hade någon 
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större erfarenhet av att intervjua ungdomar och under de två första intervjuerna kände vi oss 
lite osäkra.  Då dessa avlöpte bra, trots vår nervositet, gav det oss större självförtroende. Vårt 
intryck av ungdomarna var att de kände sig lugna och avslappnade i vårt sällskap och det 
hoppas vi har påverkat vårt resultat i positiv riktning. 
 
Att applicera de valda teorierna på vår uppsats tycker vi fungerat bra och hjälpt oss att 
strukturera upp vårt empiriska material. Vi valde Ziehe, Bourdieu och Jochumsen och 
Rasmussen studie Gør biblioteket en forskel  eftersom vi hoppades att deras teorier skulle 
kunna hjälpa oss att ringa in ungdomarnas livsvärld och förstå vad som påverkat ungdomarnas 
syn på bibliotek och hur de använder bibliotek. Bourdieu har gett oss användbara redskap för 
vår empiriska undersökning i form av begrepp såsom kulturellt kapital och habitus, vilka har 
hjälpt oss till en större förståelse av hur människors bakgrund kan spela en roll för hur de kan 
tillgodogöra sig ett kulturellt utbud. Ziehes begrepp kulturell friställning har varit en stor hjälp 
för oss när det gäller att ringa in hur ungdomar kan söka sin identitet idag. Gør biblioteket en 
forskel har spelat rollen som intressant jämförelse och spegel till vår egen studie. Från början 
hade vi en tanke om att kunna använda oss av deras fyrfältsmodell som delar in människor i 
olika livsstilar och utifrån dem drar slutsatser om deras förhållande till biblioteket, men det 
var en tanke vi ganska snart fick ge upp på grund av vår uppsats begränsande storlek. Det 
empiriska materialet räckte helt enkelt inte till för en sådan undersökning.  Jochumsen och 
Rasmussens studie är på många sätt inte jämförbar med vår egen undersökning, med avseende 
på till exempel omfång och urval av informanter, men huvudfrågan, om och hur 
folkbiblioteket spelar någon roll i människors liv kan kopplas direkt till vår egen uppsats. 
Vidare har vi haft nytta av deras begrepp vardagsbarriärer vid analysen av ungdomarnas 
utsagor. Identitet, livsstil och vardagsbarriärer som vi har använt som nyckelbegrepp i 
uppsatsen tycker vi varit mycket användbara och relevanta för vår undersökning eftersom de 
ringar in hur ungdomarna lever sina liv och vad som hindrar dem från att besöka biblioteket. 
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8. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
I detta kapitel kommer vi att knyta ihop våra slutsatser, samt ge förslag till ytterligare 
forskning som kan belysa vårt problemområde. I vår uppsats har vi försökt förstå ett antal 
ungdomar och deras biblioteksbehov, men även försökt komma till klarhet med vilka barriärer 
det kan finnas mellan de olika ungdomarna och folkbiblioteket, samt vad som kan tänkas 
ligga bakom dem.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och bidra till att skapa förståelse för 14-15-åringars 
biblioteksbehov utifrån planerna på ett nytt stadsbibliotek i Malmö.  
 
De frågeställningar vi har valt för att uppfylla detta syfte är: 
 
- Hur ser ungdomarnas uppfattning om folkbibliotek ut? 
- Vilka barriärer finns det mellan ungdomarna och folkbibliotek? 
- Hur kan ett folkbibliotek vara utformat för att passa ungdomarnas behov? 
 
Som vi redogjort för ovan så anser vi att ungdomarnas uppfattning om folkbibliotek delvis får 
läsas mellan raderna i det de säger. Några yttrar sig positivt, men få känner sig hemma på 
folkbiblioteket eller besöker det med någon större regelbundenhet. Vi valde åldersgruppen 14-
15- åringar just för att de är i en ålder som hamnar mittemellan barn och unga vuxna (se 
kapitel 1 Inledningen) och vi hade en tanke om att det är en åldersgrupp som är lite 
bortglömda på folkbiblioteken. Resultatet bekräftar denna tanke. Flera av de ungdomar som vi 
intervjuat har ingen egen relation till folkbiblioteket som sträcker sig utanför skolarbetet. 
Folkbibliotek står för fakta, lästräning och ett lugn som kan kopplas till en positiv känsla, men 
lika ofta till tråkighet. Folkbiblioteket förknippas i första hand med skolarbete, inte med fritid 
eller nöjen. Det finns visserligen nyanser och skillnader i ungdomarnas upplevelser av eller 
uppfattningar om folkbiblioteket. Många känner sig inte hemma i miljön och upplever det 
som svårt att hitta material på egen hand. Den lugna och tysta miljön och alla böckerna 
beskrivs av vissa som mysig men av andra som tråkig. De som upplever biblioteket som något 
positivt förknippar det ändå mest med böcker, fakta och att plugga. Den övervägande delen av 
våra informanter väljer inte att läsa böcker på sin fritid, vilket förstås hindrar dem att gå till 
biblioteket eftersom det är så nära förknippat med böcker.  
 
Det är intressant att jämföra med Jochumsen och Rasmussens studie, även om vår är så 
mycket mindre att vi inte har möjlighet att dela in våra informanter i olika livsstilar. I sin 
undersökning kunde de konstatera att vardagsbarriärerna låg utanför bibliotekets kontroll.(se 
kapitel 4.3) För oss är det tydligt att biblioteket i sig självt fungerar som en barriär för vissa 
ungdomar. Några av de ungdomar vi intervjuat beskriver biblioteket som kaos, svårt och 
tråkigt. I Jochumsen och Rasmussens undersökning var intervjupersonerna generellt mycket 
välvilligt inställda till biblioteket vilket en del av våra informanter också var. Skillnaden, och 
problemet, anser vi är att biblioteket inte spelar någon större roll i ungdomarnas praktiska 
vardagsliv, snarare menar vi att det i dagsläget existerar nästan enbart i deras 
föreställningsvärld. De vet ungefär vad de kan använda biblioteket till och somliga har en 
slags idealiserad bild av det fina huvudbiblioteket, men det är tydligt för oss att det inte är en 
plats som de räknar som sin. Extra tydligt blir det när flera ungdomar säger sig inte tro eller 
känna till om biblioteket har någon egen avdelning eller verksamhet riktad till ungdomar.  
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När vi har frågat ungdomarna vad de tycker om planerna för Malmös nya stadsdelsbibliotek 
har det fungerat som ett exempel för oss på hur ett ungdomsanpassat bibliotek skulle kunna se 
ut. Vi har använt det för att kunna urskilja vad det är de uppskattar respektive saknar hos 
folkbiblioteket idag, och hur ungdomarnas önskemål inför framtiden ser ut. Flera av 
ungdomarna ställer sig också mer positiva till planerna för det nya ungdomsprofilerade 
stadsdelsbiblioteket än vad de är till det traditionella folkbiblioteket. Några uppskattar tanken 
på en scen för konserter och framträdanden liksom fokus på skapande verksamhet och fler cd-
skivor och filmer, men flera är också uttalat negativa eftersom de inte tycker att denna typ av 
verksamhet passar ihop med bibliotek. Nästan alla betonar vikten av att ha kvar böckerna. 
 
Vi menar att det finns en tydlig motsägelsefullhet som blir synlig i vårt material och som 
kanske också är den verkliga utmaningen för folkbiblioteket inför framtiden. Det som 
attraherar en del av ungdomarna idag är lugnet, stämningen och tystnaden, samt att 
folkbiblioteket är en plats där det finns fakta om allt och mycket böcker. Samtidigt är det just 
detta som avskräcker andra.  Ett av folkbibliotekets viktigaste värden ligger enligt oss i att det 
ska finnas något för alla, men hur ska biblioteken göra när vissa grupper inte kommer? 
Jochumsen och Rasmussen menar (2000, s. 161) att folkbibliotekets värde ligger just i dess 
allsidighet, det vill säga att det är både informationscentral, kunskapscentra, kulturcentra och 
inte minst en av de få icke-kommersiella mötesplatser som finns kvar i lokalsamhället, men vi 
kan konstatera att folkbiblioteket i dagsläget inte riktigt lever upp till detta när det gäller 
ungdomarna i vår åldersgrupp. Det är i sammanhanget en intressant fråga om det 
överhuvudtaget går att behandla ungdomar som en enhetlig grupp, när gruppen i själva verket 
är så mångfacetterad. Det finns onekligen en fara i att dela in människor i alltför stora grupper 
och sedan generalisera utifrån det. Begreppet ungdomskultur är som vi har sett i tidigare 
forskning inget enhetligt begrepp, och människor kan dessutom ha en ungdomlig livsstil långt 
upp i åldrarna. Enligt oss är detta faktum viktigt att ta hänsyn till när det planeras för 
ungdomsanpassade bibliotek.  
 
De barriärer mellan ungdomarna och folkbiblioteket som vi ser i vår studie ligger dels i yttre 
faktorer såsom till exempel tidsbrist eller att de får behovet tillfredsställt genom 
skolbiblioteket, familjen eller bekanta, men också inom ungdomarna själva. Ungdomar är 
olika beroende på att de är individer, men vi tror också att individernas livsstil, sociala 
bakgrund och kulturella kapital påverkar biblioteksanvändningen. I vår uppsats har vi försökt 
visa vad livsstil har med uppfattningen om bibliotek att göra genom att visa på att den stil och 
identitet ungdomarna har eller vill ha också påverkar de platser som de väljer att spendera sin 
lediga tid på. (se kapitel 2.1.4) De vill hitta platser där de känner att de ges möjlighet att vara 
sig själva och leva ut sin personlighet och här har offentliga rum stor betydelse. Våra 
informanters livsstilar skiljer sig inte så mycket från varandra och av vårt empiriska material 
har vi dragit slutsatsen att de har habitus som ligger nära varandra. Visst finns det skillnader, 
både när det gäller musik- och filmsmak, klädstilar och synen på böcker och läsning men i 
förhållandet till folkbibliotek så är skillnaderna hårfina. I nuläget är folkbiblioteket ingen plats 
som synkroniserar med informanternas livsstil vilket gör att folkbibliotekets värde för 
ungdomarna inte blir speciellt stort. Att ungdomarna som vi intervjuat inte har något nära 
förhållande till folkbiblioteket, kan också bero på den period i livet de befinner sig i. De är 
unga nu och det är mycket som ska hinnas med och provas på som konkurrerar med 
biblioteket.  
 
Enligt Ziehes teori om den kulturella friställningen (se kapitel 4.1) behöver ungdomar idag 
inte längre vara trogna mot sin sociala bakgrund och sin familjs värderingar, utan är mer fria 
än tidigare att göra sina egna val. I förlängningen borde det innebära att ungdomarna inte är 
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lika beroende av vad föräldrarna har för kulturvanor när de ska forma sina egna. Det ligger en 
sanning i detta, men vi anser inte att det handlar om en total friställning. Alla ungdomar har 
inte samma förutsättningar att ta till sig böcker eller kulturell verksamhet såsom teater eller 
konserter. Ett barn som växer upp med böcker och tidningar hemma eller föräldrar som själva 
läser mycket, läser för barnet och tar med det till biblioteket, har större förutsättningar att 
kunna ta till sig dessa vanor senare i livet eftersom det då redan är välkänd mark. Dessa 
individer har ett klart försprång vad gäller kulturellt kapital. När vi drar slutsatser utifrån vår 
empiri är det svårt att se tydliga skillnader mellan ungdomarna baserade på kulturellt kapital 
eftersom våra informanter på grund av sin ungdom inte har hunnit införskaffa så mycket 
kapital än. Det har också varit svårt att se några tydliga skillnader mellan informanterna 
utifrån perspektivet att den ena skolan har en särskild musikprofil. Överlag så verkar musik 
spela en mycket stor roll i informanternas liv oavsett skola, och deras inställning till kulturell 
verksamhet är också liknande. Däremot kan vi se att de som har en positiv inställning till 
studier och läsning ofta också har en mer positiv uppfattning om biblioteket.  Några skillnader 
i uppfattning om folkbibliotek mellan ungdomarna på de två olika skolorna vi valde kan vi 
emellertid inte urskilja. För att kunna dra så långtgående slutsatser hade vi behövt ett större 
empiriskt underlag. 
 
Om verkligheten ser ut som vi med stöd av tidigare forskning beskrivit, det vill säga att 
många ungdomar i tidiga tonåren inte kommer till biblioteket av olika anledningar, är en 
naturlig slutsats för oss att dagens folkbibliotek inte marknadsförs eller utformas för att passa 
dessa ungdomars behov. Marknadsföring är alltså en viktig fråga inför framtiden för 
folkbiblioteken, men för att kunna marknadsföra något måste det tydliggöras vad man vill 
med verksamheten. Räcker det att nå de ungdomar som redan idag uppskattar biblioteket eller 
är det viktigt att få med dem som idag tycker att biblioteket är tråkigt och absolut inte går dit 
frivilligt på sin fritid?  
 
När vi läser den tidigare forskning och de rapporter som skrivits om ungdomar och bibliotek, 
samt jämför med vår egen empiri så står det klart att ungdomarna själva måste få vara med 
och påverka bibliotekets utformning för att det ska kunna bli en plats som de ser som sin 
egen. Enligt oss är det viktigt att också få med dagens icke-användare i den här processen. Vi 
tycker att folkbiblioteket bör vara en plats där mängden kulturellt kapital inte är en 
förutsättning för att ungdomar ska känna sig hemma, men också ett ställe där det finns 
möjlighet att tillägna sig kulturellt kapital. Motsägelsefullt – javisst, men är det inte just denna 
förmåga att kunna attrahera många olika grupper av människor som är en av folkbibliotekets 
absolut viktigaste funktioner i ett demokratiskt samhälle? Vad som är intressant att notera för 
oss när det gäller vår egen studie, och som kan vara bra att tänka på inför kommande 
ungdomssatsningar på bibliotek, är att kulturell skapande verksamhet, konserter och teater i 
bibliotekssammanhang inte är ett medvetet och uttalat behov hos flera av de ungdomar vi 
intervjuat. Vi tror alltså inte att det kan tas för självklart att alla ungdomar direkt tilltalas av 
dessa aktiviteter. Med det menar vi inte att de inte skulle kunna uppskatta dem, men det finns 
ibland ett antal hinder på vägen i form av kulturellt kapital och livsstil som bibliotekarier bör 
vara medvetna om när de planerar och marknadsför ungdomsverksamhet. 
 
Ett nytt innehåll behövs uppenbarligen för att göra folkbiblioteket attraktivt för de ungdomar 
som idag är icke-användare. Det finns säkert grupper av ungdomar som alltid kommer att 
besöka biblioteket och känner sig hemma i den världen, men kanske måste man kunna de 
kulturella koderna för att känna så?  Flera av de ungdomar vi intervjuat känner inte till dessa. 
Det är verkligen en utmaning för folkbiblioteken att öka ungdomarnas intresse för att besöka 
biblioteket, för om skolbiblioteket i huvudsak tar hand om behov som är relaterade till 
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skolarbetet borde väl folkbiblioteket spela en roll under fritiden? Folkbiblioteket kan 
naturligtvis inte vara både kulturarena, informationscentral, mötesplats och kunskapscentral 
för varenda ung människa, men vi anser att det skulle kunna betyda så mycket mer för fler 
ungdomar än det gör idag. 
 
Av våra informanters utsagor kan vi sluta oss till att idealbiblioteket är ett ställe med högt i 
tak både bokstavligt och bildligt talat. Det ska andas positiv energi och personalen ska vara 
mer ungdomlig och utåtriktad än idag. Ungdomarnas osäkerhet inför hur de ska bete sig på 
biblioteket ställer stora krav på personalens uppmärksamhet och tillgänglighet. Bemötandet är 
alltså något som bör diskuteras när det gäller ungdomsverksamhet på bibliotek. Bilden av den 
stränga och lite arga bibliotekarien är förhoppningsvis på väg bort, flera av ungdomarna 
uttalade sig positivt om den personal de mött, men vi kan också urskilja en önskan om ett mer 
aktivt bemötande, att personalen ska se ungdomarna och själva ta initiativ att hjälpa. Om 
behovet av att bli sedd tillgodoses bättre så tror vi också att ungdomarna skulle känna sig mer 
hemma när de väl är på biblioteket. 
 
Vi är förvånade över hur lite ungdomarna pratar om vikten av andra medier än böcker. 
Kanske beror det på att de ännu är för unga för att få låna de flesta cd-skivor, filmer och tv-
spel på huvudbiblioteket i Malmö. Det krävs i dagsläget vuxenkort för att kunna ta del av 
dessa medier, utöver barnavdelningens utbud, och vuxenkort kan ungdomarna få först när de 
fyllt sexton. En annan orsak kan vara att det numera finns ett alternativ till att köpa eller låna 
dessa medier, genom laglig eller olaglig nerladdning via Internet. Det är viktigt att biblioteket 
är med i den tekniska utvecklingen när det gäller nya medier, inte minst så att det också kan 
erbjuda ungdomarna alternativ till den musik och film som får mest utrymme i media. 
Biblioteket har möjlighet att hjälpa människor till fördjupning och vidareutveckling inom 
många olika områden. Flera av de ungdomar som vi intervjuat har ett stort musik- och 
filmintresse som de i dagsläget inte alls kopplar till biblioteksverksamhet. Samtidigt anser vi 
att det är viktigt att folkbiblioteket inte fjärmar sig helt från det som traditionellt varit dess 
ryggrad, nämligen böckerna. Om folkbiblioteken bara blir kulturarenor där det måste hända 
något hela tiden eller ersätter fritidsgårdarna missar vi att förmedla den chans till menings- 
och identitetsskapande som lustfylld läsning kan ge. Människor växer och utvecklar sin 
identitet genom läsning, samtidigt som de lär sig förstå andra människor och sätta in sig själva 
i ett större sammanhang. Flera av de ungdomar som vi intervjuat betonar som vi har sett 
vikten av böcker. Spännande böcker, vampyrböcker och manga är några typer av böcker som 
de gärna ser mer av på ett ungdomsanpassat bibliotek. 
 
Kanske är lite tråkighet inte heller att förakta i det allmänna bruset av intryck? Några av våra 
informanter beskriver ju faktiskt lugnet och stämningen på biblioteket som något positivt.  
Frågan om hur ett folkbibliotek kan vara utformat för att passa ungdomarnas behov går 
följaktligen inte att ge något enkelt svar på, vilket vi tycker att vi bekräftar genom vår uppsats. 
Ungdomar har olika förutsättningar i livet och är individer liksom vi alla. 
 
Under vårt arbete med uppsatsen har vi fått idéer och tankar om fortsatt forskning inom vårt 
problemområde. Det hade varit intressant att göra en jämförande studie från två socialt sett 
olika bostadsområden i Malmö, och då också komplettera med enkäter för att få ett större 
underlag och möjlighet till generaliseringar. I vår relativt begränsade undersökning har vi 
däremot valt att koncentrera oss på en liten grupp ungdomar för att få den fördjupade 
förståelse som vi eftersträvat. 
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I vår uppsats har vi använt oss av Jochumsen och Rasmussens vidareutveckling av Bourdieus 
livsstilsbegrepp. Begreppet har fungerat som en hjälp för oss att ringa in de olika faktorer i 
ungdomarnas vardagsliv som påverkar om, hur och varför de använder folkbiblioteket på sin 
fritid. En intressant infallsvinkel, om vi hade haft tillgång till ett större material, skulle ha 
varit att vidareutveckla livsstilsbegreppet och se om det är möjligt att urskilja olika 
ungdomsstilar som kan kopplas till olika uppfattningar och önskemål rörande folkbiblioteket. 
Även eventuella könsmässiga skillnader i uppfattningar om bibliotek hade varit intressant att 
följa upp. Till sist har vi funderat över hur det kan vara för unga tonåringar som är invandrare 
eller andra generationens invandrare att förhålla sig till folkbiblioteket. Givetvis beror en 
persons förhållande till bibliotek på en mängd andra faktorer förutom utländsk härkomst, men 
i vissa fall finns det andra kulturmönster och traditioner i familjerna, som härstammar från att 
de kommer från andra länder.  Hur kan det påverka ungdomarnas biblioteksanvändning? Är 
biblioteket en mer främmande plats för dessa individer, eller är det kanske tvärtom, att den 
fria tillgången till information och böcker uppskattas mer om man till exempel kommer från 
ett land som inte har ett demokratiskt samhällsskick? 
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9. SAMMANFATTNING 
 
Inför vår magisteruppsats var vi intresserade av att ta reda på hur ungdomars förhållande till 
folkbibliotek ser ut. Specialdesignade bibliotek för ungdomar verkar vara något av en trend på 
senare år både i Sverige och utanför landets gränser. I Malmö började planerna för ett nytt 
kombinerat stadsdels- och gymnasiebibliotek, profilerat mot ungdomar, att ta form under 
våren 2006. Ungdomar är en viktig målgrupp för biblioteken, men ju mer forskning vi läste 
desto tydligare framstod bilden av att ungdomarna idag inte kommer till biblioteket i så hög 
grad som önskas, samt att folkbiblioteken mest gjort satsningar på äldre ungdomar, så kallade 
unga vuxna, medan de yngre tonåringarna förväntas känna sig hemma på barnavdelningen.  
Vårt syfte blev därför att undersöka och bidra till att skapa förståelse för 14-15-åringars 
biblioteksbehov utifrån planerna på ett nytt stadsdelsbibliotek i Malmö. För att uppfylla syftet 
valde vi tre frågeställningar: 
 
- Hur ser ungdomarnas uppfattningar om folkbibliotek ut? 
- Vilka barriärer finns det mellan ungdomarna och folkbibliotek? 
- Hur kan ett folkbibliotek vara utformat för att passa ungdomarnas behov? 
 
Avgränsningar gjordes i form av att vi valde att koncentrera oss på ungdomarnas egna åsikter, 
inte de vuxnas, liksom att vi valde ut elever i årskurs nio från två högstadieskolor som ligger i 
det område där det nya stadsdelsbiblioteket planeras. Vi valde också att koncentrera oss på 
ungdomarnas upplevelser och behov av bibliotek på fritiden och inte i samband med 
skolarbetet. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, med riktade öppna intervjuer eftersom 
vår avsikt är att få en fördjupad förståelse för en av de målgrupper som det nya biblioteket ska 
vända sig till. Undersökningen bygger på intervjuer med åtta ungdomar. Samtliga intervjuer 
genomfördes i små grupprum på skolorna, med båda uppsatsförfattarna närvarande. Alla 
intervjuerna bandades. 
 
Uppsatsens första del består av tidigare forskning, där vi genom att presentera en del av den 
omfattande tvärvetenskapliga forskningen om ungdomskultur, försöker ge en bild av 
ungdomskulturforskningen i Sverige och Norden, samt dess rötter internationellt. Ungas 
kultur- och fritidsvanor får ett eget kapitel eftersom vi är intresserade av biblioteksanvändning 
på fritiden. Här konstateras att dessa vanor påverkas från många håll, till exempel massmedia. 
Inte minst säger de något om vilken social bakgrund ungdomar har. I kapitlet Ungdomar och 
identitetsskapande tar vi upp Thomas Ziehes teori om kulturell friställning och diskuterar hur 
sökandet efter identitet förändras när samhället förändras.  
Eftersom vår egen empiriska undersökning är en användarundersökning har vi valt att ta med 
några sådana i form av relevanta magisteruppsatser och empiriska rapporter som handlar om 
ungdomar och bibliotek. När vi går in på övrig forskning om ungdomar och folkbibliotek 
börjar vi se att relationen mellan ungdomar och folkbibliotek lämnar en del övrigt att önska. 
Ungdomsbegreppet är komplicerat eftersom gruppen ungdomar är så heterogen. Att vara ung 
betyder olika saker för olika individer. 
 
De nationella och lokala mål och ambitioner som finns när det gäller ungdomar och bibliotek 
tjänar naturligtvis också som riktlinjer när folkbiblioteken planerar ungdomsverksamhet, och 
därför diskuterar vi vad som skrivs om ungdomar och bibliotek i Bibliotekslagen samt Malmö 
biblioteksplan. Vidare beskriver vi planerna för det nya stadsdelsbiblioteket i Malmö, som är 
tänkt att bli ett kombinerat gymnasie- och stadsdelsbibliotek med en tydlig ungdomsprofil. 
Här redogörs även för några ungdomsbibliotek i Sverige och Tyskland som fungerat som 
inspirationskällor. 
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I våra teoretiska utgångspunkter har vi ett sociologiskt samt ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv. Vi använder oss av sociologen och ungdomsforskaren 
Thomas Ziehes teorier om kulturell friställning samt Pierre Bourdieus livsstilsteori. För att 
kunna sätta in vårt resultat i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang har vi 
även använt oss av en dansk studie gjord av Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmussen, verksamma som lektorer vid Danmarks biblioteksskola: Gør biblioteket en 
forskel? I studien undersöks biblioteksanvändningen i Helsingörs kommun, och författarna 
tolkar och vidareutvecklar Bourdieus livsstilsteori. I vår uppsats använder vi oss av tre 
nyckelbegrepp: identitet, livsstil och vardagsbarriärer. Dessa begrepp hjälper oss att ringa in 
hur ungdomarna använder och ser på bibliotek. 
 
Resultatredovisningen inleds med en presentation av våra informanter utifrån intervjumallens 
tre delar, identitet/livsstil, bibliotek och Malmös nya bibliotek. Vi har valt att redovisa 
informanterna var för sig och de olika delarna avslutas med en sammanfattning där vi 
försöker tydliggöra det centrala i vårt material. I analys och diskussionsavsnittet utgår vi från 
uppsatsens frågeställningar samt återknyter till tidigare forskning och de teoretiska 
nyckelbegrepp vi arbetat efter i uppsatsen. Uppsatsens analysdel avslutas med en metod- och 
teoridiskussion där vi självkritiskt reflekterar över den valda metoden och teorin, vad vi kunde 
ha gjort annorlunda och vad som varit bra. 
 
I det avslutande kapitlet går vi igenom våra slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 
Vad vi sett är att flera av informanterna inte känner sig speciellt hemma på bibliotek eller har 
någon speciell relation till det, förutom när det handlar om skolarbete. Det gör att de 
förknippar biblioteket med någonting tråkigt och kravfyllt, inte med fritid och nöjen. Det finns 
emellertid en motsägelsefullhet i vårt material. Lugnet och tystnaden på biblioteket upplevs av 
vissa som positiv. Samtliga informanter förknippar bibliotek först och främst med böcker. En 
del av informanterna tror inte att biblioteket gör så mycket för ungdomar och det är tydligt att 
bibliotek inte är en plats de vill kalla sin. Vi tycker oss se att dagens folkbibliotek inte 
marknadsförs eller utformas för att passa ungdomarnas behov. Marknadsföring är enligt oss 
en viktig faktor inför framtiden om biblioteken vill nå de ungdomar som i dagsläget inte 
kommer till biblioteket. 
 
Barriärerna mellan ungdomar och bibliotek handlar dels om yttre faktorer som tidsbrist och att 
de får sitt biblioteksbehov tillfredställt på annat sätt. Att ungdomar väljer att inte läsa böcker 
på sin fritid blir en barriär eftersom de då inte ser någon anledning att besöka biblioteket, som 
för dem är starkt förknippat med böcker. Ungdomarna pratar väldigt lite om andra medier än 
böcker, vilket också är en del av vårt resultat. En annan barriär finns inom ungdomarna själva, 
biblioteket passar inte in i många ungdomars livsstil och väljs därför bort. Vi anser att 
folkbiblioteket kan spela en viktig roll för de unga när det gäller deras identitetsskapande men 
den vi bild vi fått är att biblioteket inte riktigt når fram till flera av dem. Det har säkert många 
orsaker, men vi tror att ungdomarnas kulturella kapital kan spela in här, att de unga inte riktigt 
vet hur de ska förhålla sig till bibliotek. Vi har även kunnat märka att en del av våra 
informanter vill att personalen på bibliotek ska vara mer ungdomlig och utåtriktad än idag. Vi 
konstaterar att frågan om hur ett folkbibliotek kan vara utformat för att passa ungdomars 
behov inte går att ge något enkelt svar på, men att ungdomar själva måste få vara med och 
påverka utformningen. Ungdomsgruppen är stor och heterogen. Vi har till exempel kunnat se 
att kulturell skapande verksamhet inte är ett medvetet och uttalat behov hos flera av 
informanterna.  
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Personalens bemötande urskiljer vi som en viktig faktor när det gäller hur ungdomarna 
uppfattar biblioteksmiljön, och i våra intervjuer kan vi se en önskan om ett mer aktivt 
bemötande. Vi tror att det är viktigt att folkbiblioteken anpassar sig till förändrade tider och 
nya medier, men samtidigt inte överger det som alltid varit det centrala i verksamheten, 
nämligen böckerna. Folkbiblioteket bör vara en plats där stort kulturellt kapital inte är en 
förutsättning för att känna sig hemma, men samtidigt en plats där det finns möjlighet att 
tillägna sig kulturellt kapital. 
 
Som fortsatt forskning inom ämnet hade det varit intressant att välja två skolor där 
ungdomarna har föräldrar med akademikerbakgrund eller att göra en jämförande studie från 
två socialt sett olika bostadsområden i Malmö och då även inkludera enkäter. Om vi haft mer 
tid och mer material hade det också varit intressant att försöka urskilja olika ungdomsstilar 
eller könsmässiga skillnader och se hur de påverkar ungdomars åsikter om folkbibliotek. Vi 
tycker också att det vore relevant att genomföra en studie med unga tonåringar som är 
invandrare eller andra generationens invandrare. Vilka skillnader kan det finnas i hur 
ungdomar som kommer från länder med andra kulturmönster och traditioner förhåller sig till 
folkbibliotek? 
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BILAGA 1 
 
 
INTERVJUMALL 
 
Berätta om oss själva och om undersökningen 
 
Bandspelare 
 
Konfidentialitet 
 
Intervjuutskrift 
 
Identitet/Livsstil 
 
-Ålder? 
 
-Var är du uppväxt? 
 
-Lägenhet/hus? 
 
- Hur har det varit att gå i skolan tycker du? Några favoritämnen? 
 
-Musik, böcker, radiolyssnande, är det något som förekommit i det hem där du växte upp? 
 
-Läste du böcker när du var mindre? Hur ska en bok vara för att du ska vilka läsa den? 
 
-Hur skulle du beskriva dig själv som person? 
 
-Hur tror du dina vänner skulle beskriva dig? 
 
-Hur tycker du det är att vara i den ålder du är i nu? 
 
-Hur vill du se ut? Hur skulle du beskriva din klädstil? 
 
-Har du några förebilder? Någon du beundrar? 
 
-Vem skulle du vilja vara om du inte var dig själv? 
 
-Brukar du lyssna på musik? Vilken musik föredrar du? 
 
-Går du på musikkonserter eller föreställningar av annat slag? 
 
-Tycker du om att se på film? Vilka filmer gillar du? 
 
-Tittar du på TV? Vilka program? 
 
-Tidningar? Vilka? Dags/vecko/skvaller? 
 
-Vad gör du helst när du är ledig? 
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-Har du någon aktivitet som du går på varje vecka? Vad? 
(typ sport/spela instrument/annan föreningsverksamhet) 
 
-Vilket är ditt drömyrke? Varför? 
 
Bibliotek 
 
-Hur skulle du beskriva ett bibliotek? Vad förknippar du bibliotek med? 
 
-Har ni något skolbibliotek? Brukar ni använda det mycket? 
 
-Besöker du andra typ av bibliotek? Vad gör du där?  
 
-Känner du dig hemma när du kommer in i ett bibliotek? Vet du hur man letar där? 
 
-Tror du biblioteket gör något speciellt för dig och andra i din ålder? 
 
-Vad tycker du bibliotekets viktigaste uppgift är? 
 
Malmös nya bibliotek 
 
Vi berättar kortfattat om planerna för det nya biblioteket 
 
-Hur skulle ditt idealbibliotek se ut, t ex inredning, medier, personal? Vad skulle man kunna 
göra på biblioteket? 
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BILAGA 2 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på bibliotekshögskolan i Borås som just nu skriver vår avslutande 
magisteruppsats om ungdomar och bibliotek.  
 
Ett värdefullt bidrag till vår undersökning är intervjuer med ungdomar i 14-15-årsåldern, och 
det skulle vara till stor hjälp för oss om vi med din, eller några av dina lärares hjälp, skulle 
kunna få kontakt med 4 ungdomar i nionde klass på din skola som skulle kunna tänka sig att 
ställa upp på en intervju. Vi kommer att intervjua var och en för sig under ca en halvtimmes 
tid. 
Intervjuerna är konfidentiella och inga riktiga namn kommer att användas i uppsatsen. 
 
Vi är tacksamma om du hinner svara oss så fort som möjligt. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 Med vänliga hälsningar, 
 
Teresia Palander (teresiapalander@spray.se)  
 
Kajsa Wictorin (kajsa.wictorin@malmo.se)  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


