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Abstract The aim of this master thesis is to find out if young people
and librarians think that reference groups can support public
libraries to meet the needs of young people, and if the
reference groups, which the librarians describe, differentiates
from the young people’s requirements. I have made a
qualitative study with a questionnaire to six librarians who
have experience from reference groups and ten interviews
with teenagers. The result showed that young people have
many interests and needs which can be met from the library.
The teenagers were positive to the library and many of them
showed interest in having more influence on the library.
Many would like to join a reference group, but on the
condition that they would be offered real influence. The
librarians were also positive to the groups, the contact with
young adults and their reality where of great value for the
librarians in their work. Problems that were mentioned were
how to form a representative group and how to keep the
young adult’s devotion to the work. Young people and
librarians agree to that reference groups can support libraries
to serve young people’s needs. Two big problems that arise
are what kind of influence the group can have and how or if
it is possible to have a group which is both representative
and committed to the work. The groups in the libraries were
mostly advisory, but young people want to take decisions
and make their own initiatives. I found that without such
possibilities of real influence, it will be hard to engage young
people in reference groups in the library.
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När jag skulle börja med mitt uppsatsarbete frågade jag på några olika bibliotek om de
skulle vilja ha någonting särskilt undersökt. Jag ville gärna hitta någonting att skriva om
som var efterfrågat på något bibliotek. Under denna fas av uppsatsarbetet så träffade jag
chefen på huvudbiblioteket i en av Sveriges större städer (som jag i fortsättningen kallar
Storstad för anonymitetens skull). Vi samtalade, bl a om vad ungdomar kan ha för
åsikter om och behov av biblioteket. Hon berättade att detta är något som de ofta
diskuterar inom personalen, men att ingen har någon klar uppfattning om vad
ungdomarna egentligen tycker.

Bibliotekschefen gav mig några artiklar från Biblioteksbladet som handlade om
ungdomsverksamhet på bibliotek och attityder till ungdomar på bibliotek. Den ena
artikeln (Rabe 2000, s 24f) ledde mig vidare till en 5-poängsuppsats från
Bibliotekshögskolan i Borås, där ungdomsverksamheten vid tre olika bibliotek
studerats. I denna undersökning hade författarna intervjuat bibliotekarier om deras
ungdomsverksamhet. Författarnas slutsats blev att de tyckte att man på biblioteken
behövde bli bättre på att lyssna på ungdomarna. Författarna menade att man borde skapa
ungdomsreferensgrupper för att öka möjligheten för biblioteken att höra ungdomarnas
åsikter (Ramstedt et al 1999, s 17).

Den andra artikeln handlade om hur dåligt representerad ungdomarnas kultur är på
biblioteken i landet. Även här fokuserade författaren, Dag Jonasson (2000, s 25), på hur
viktigt det är att lyssna på ungdomarna. Han avslutar artikeln så här:

Det saknas helt enkelt en övergripande tanke och strategi när biblioteken försöker
närma sig ungdomarna och deras kultur. Utbilda personalen, starta referensgrupper,
gör enkätundersökningar – börja helt enkelt lyssna på ungdomarna. De svenska
folkbiblioteken behöver uppdateras för att komma i takt med sin samtid. Biblioteken
måste även få tillhöra ungdomarna! (Jonasson 2000, s 25)

Jag har också lite egen erfarenhet av en referensgrupp. Jag arbetade under en period
som lärare på en låg- och mellanstadieskola (0-5) och hade då ansvar för
skolbiblioteket. Jag hade en grupp elever, två stycken från varje klass i årskurserna fyra
och fem, som hjälpte till att hålla ordning i biblioteket, vid inköp av nya böcker mm.
Min erfarenhet är att det fanns intresse och vilja från barnens sida att jobba med
biblioteket, men att det ibland var svårt att hitta de rätta formerna, då jag, på grund av
tidsbrist, inte hade möjlighet att stötta eleverna på det sätt jag skulle velat. Dessutom var
biblioteket för trångt och möjligheterna att förändra rummet minimala. Jag upplevde att
de barn som var med i biblioteksgruppen kände att de utförde ett viktigt arbete, att de
tyckte om att ta ansvar och att deras intresse för böcker ökade. Jag lärde mig också själv
om vad barnen hade för behov av biblioteket.
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Samtalen med bibliotekschefen, artiklarna samt uppsatsen och min egen erfarenhet blev
drivkrafter för mig att utföra min uppsats och ta reda på hur biblioteken bättre ska kunna
möta ungdomarnas behov och vad delaktighet i bibliotekets arbete kan medföra för
biblioteken och ungdomarna. Särskilt intresserad blev jag av att studera fenomenet
referensgrupper eftersom det var något som återkom i artiklarna och eftersom jag själv
har lite erfarenhet och tror att det kan vara ett bra sätt att göra ungdomar delaktiga.

�����6W\U��RFK�PnOGRNXPHQW

Styrdokument är de dokument som ligger till grund för hur olika myndigheter ska utföra
sitt arbete. Styrdokumenten kompletteras av lokala dokument utifrån styrdokumentens
målsättningar. Här behandlar jag fyra olika dokument av stor vikt för det område som
handlar om ungdomar, bibliotek, kultur och delaktighet. Dokumenten är FN:s
konvention om barnets rättigheter, den nya ungdomspolitiska propositionen På
ungdomars villkor (Prop 1998/99:115) samt kulturpropositionen Kulturpolitik inklusive
Bibliotekslagen (Prop. 1996/97:3). Med måldokument menar jag dokument som inte är
av bindande karaktär, men som finns för att ge vägledning på olika områden. Det jag
här anser vara måldokument är demokratiutredningen ”En uthållig demokrati” och
IFLA:s ”Guidelines for literary service for young adults”.

1.2.1. FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter, är ett av de styrdokument som ligger till grund
för all myndighetsutövning i Sverige. Biblioteken utgör en del av dessa myndigheter,
och är därför också skyldiga att följa konventionens artiklar. Artiklar som särskilt kan
komma i fråga när det gäller delaktighet och bibliotek är Artikel 12 om barns rätt till att
uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på när det gäller frågor som rör dem, Artikel 17
om barns rätt till information efter sina behov samt Artikel 31 om barns rätt till vila och
fritid samt deltagande i det kulturella livet.

Barnkonventionen måste beaktas i alla nya rekommendationer och alla nya lagar som
stiftas. Konventionen gäller alla som räknas som barn, enligt konventionens lydelse de
som är mellan 0 och 18 år (Artikel 1). Efter 18 år räknas man som vuxen och omfattas
av den allmänna konventionen om mänskliga rättigheter.

1.2.2. På ungdomars villkor (Regeringes proposition 1998/99:115)

Sverige har antagit en ny ungdomspolitik, propositionen 1998/99:115 som trädde i kraft
i december 1999. De tre stora målen i denna politik är (På ungdomars villkor 1999, s
30):

• ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv
• ungdomar ska ha reella möjligheter till inflytande och delaktighet
• ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande ska tas till vara

som en resurs.
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Regeringen vill underlätta för ungdomar att bli självständiga vuxna, genom att
underlätta möjligheterna att få ett arbete och kunna försörja sig själva och genom att
förbättra möjligheten för ungdomar att skaffa egen bostad. Regeringen anser att det är
viktigt att ungdomar får vara delaktiga i samhället, eftersom delaktighet är en del av
grunden för ett demokratiskt samhälle. Det kan innebära en fara för demokratin om inte
ungdomar får vara med och känna sig delaktiga. Detta inflytande gäller både samhällets
utveckling i stort och inflytande över deras egna liv och verksamheter. Ungdomar är för
dåligt representerade i beslutande organ. Regeringen menar att de beslut som tas inom
många myndigheter riskerar att vara sämre än de skulle kunna varit om ungdomars
kunskaper hade tagits till vara. Ungdomar har ny kunskap, t ex inom IT, media och
språk samt nya sätt att tänka. Detta måste tas tillvara i en alltmer globaliserad värld
(ibid, s 31f).

1.2.3. Kulturpolitik (Regeringens proposition 1996/96:3)

I den nya kulturpropositionen (Kulturpolitik), som till stora delar antogs den 19:de
december 1996, finns regeringens förslag till nationella mål för kulturpolitiken. Målen
gäller yttrandefrihet, jämlikhet, kulturell mångfald, kulturarvets bevarande samt
internationalisering (Kulturpolitik 1996, s 27).

I de skäl som regeringen framfört för målen betonas att yttrandefrihetsmålet innefattar
barnen.  För att detta mål ska kunna nås krävs att alla har tillgång till ett språk samt till
kunskap, information och arenor, som är tillgängliga för alla (ibid, s 28).

I förklaringarna till jämlikhetsmålet betonas att man särskilt ska ta hänsyn till ovana
deltagare i kulturlivet, samt att grunden läggs hos de unga. Det som hindrar människor
att delta i kulturlivet ska brytas ner. Man betonar att man måste sträva efter jämlikhet
mellan könen, samhällsklasserna samt en regional jämlikhet när det gäller kulturutbudet
(ibid, s 28f).

Det behövs en kulturell mångfald. När det gäller barn och ungdomar betonas i
mångfaldsmålet  deras behov av mötesplatser och tillfällen till eget skapande (ibid, s
29). När det gäller ungdomar så läggs särskild vikt vid deras behov av att själva vara
kulturproducenter (ibid, s 22). Att ta tillvara ungdomars intresse att skapa, musik, teater,
dans mm är en viktig kulturpolitisk uppgift. Kommunerna har här en stor uppgift,
särskilt när det gäller att ordna lokaler till ungdomarna (ibid, s 64).

Kulturarvet innefattar mycket. Språket, de konstnärliga uttrycksformerna samt den
fysiska kulturmiljön ingår i detta. Vi behöver vår historia, särskilt i dessa tider av snabb
utveckling på många områden. Barn och ungdomar behöver bygga upp en egen
historisk identitet (ibid, s 30).

I skälen för internationaliseringsmålet betonas att det finns en ”mångetnisk och
mångkulturell generation som inte passar in i traditionell kategorisering av kulturell och
etnisk identitet”. Min uppfattning är att det med detta menas ungdomar och unga vuxna,
särskilt från en del storstadsområden. Dessa grupper ses som en möjlig potential till en
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ny kreativitet. I övrigt handlar detta mål om samarbete och kulturutbyte över gränserna
samt mellan olika etniska och kulturella grupper inom landet (ibid, s 30).

1.2.4. Bibliotekslagen (ingår i regeringens proposition 1996/97:3)

I bibliotekslagen betonas att alla medborgare ska ha tillgång till folkbibliotek samt att
detta biblioteks uppgift är att främja intresse för litteratur, information, utbildning samt
övrig kulturverksamhet. Biblioteket ska särskilt uppmärksamma barn och ungdomar i
detta arbete. De ska erbjudas böcker, informationsteknik och andra medier anpassade
till deras behov (Kulturpolitik, s 206f).

1.2.5. Demokratiutredningen - En uthållig demokrati! (SOU 2000:1)

Demokratiutredningen företräder, i sin slutrapport ”En uthållig demokrati!” (SOU
2000:1), en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter. I en deltagardemokrati är
medborgarnas deltagande i smått och stort det grundläggande. Idealet är att alla ska
delta aktivt i gemensamma beslut. I en deliberativ demokrati står det fria samtalet i
centrum. Alla aktuella frågor ska prövas genom att de diskuteras offentligt. Dessa
demokratiteorier bygger på en människosyn där alla människor har lika värde, är unika
och ska respekteras som de är (En uthållig demokrati 2000, s 14ff).

Ungdomar är en grupp som ska prioriteras när det gäller deltagande, inflytande och
delaktighet. Demokratin måste hela tiden återerövras, därför är barn och ungdomar en
viktig målgrupp för demokratiarbetet. Ungdomsarbetslösheten, sociala problem som
orsakats av att föräldrar förlorat sina jobb samt lagstiftning som missgynnar ungdomar
kan vara några orsaker till att många ungdomar känner sig åsidosatta och inte engagerar
sig. Dialogen med ungdomar i olika grupper måste utvecklas. Ungdomar ska, enligt
demokratiutredningen, ses som en tillgång och deras unika kunskaper tas till vara (ibid,
s 227).

Skolans särskilda ansvar för demokratin fastslås i betänkandet. Skolan ska både lära ut
kunskaper om demokrati och erbjuda möjligheter att omsätta dessa i praktiken.
Biblioteken nämns också som en institution med stor betydelse för att hjälpa
medborgarna till medvetenhet och engagemang samt vara ett forum för det offentliga
samtalet (ibid, s 242).

1.2.6. IFLA:s ”Guidelines for library services for young adults”

I IFLA:s riktlinjer står bland annat:

”It is important that the services for young adults should be designed not only by
librarians but in cooperation with the target group. The young adults must be treated
with respect, acceptance and willingness to realize that their choices could be different
from what libraries traditionally offer.”
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”Continuous assessment of the needs of young adults is a basic responsibility of each
library. It is necessary to involve young adults in planning services and programs (short
and long-term advisory groups, feedback mechanisms such as wall charts, notebooks,
computer bulletin boards). ”

1.2.7. Sammanfattning

I ovanstående dokument tycker jag att det framkommer att alla som berörs av en
verksamhet också ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i den. Ungdomar är
en grupp som har särskilda behov av information, kunskap och kultur. Biblioteken har
en särskild uppgift att tillhandahålla detta. För att kunna göra det på ett bra sätt menar
jag att denna uppgift bäst fullgörs genom ett samarbete med ungdomarna, både för
deras, för bibliotekens och för samhällets bästa. Referensgrupper är ett sätt att samarbeta
som kanske kan vara en väg att förverkliga de intentioner som finns i dokumenten.
Sådana grupper har jag valt att studera närmare.

�����6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

Min avsikt är att studera hur referensgrupper för ungdomar på folkbibliotek fungerar
och om ungdomars behov kan mötas genom sådana grupper. Jag vill se om de
referensgrupper bibliotekarierna beskriver skiljer sig från de grupper ungdomar vill ha
och i så fall på vilka sätt de skiljer sig åt. För att få reda på detta tänker jag fråga
ungdomar i Storstad om vilka behov de har av bibliotek och vad de anser om
referensgrupper på bibliotek. Jag ska också fråga bibliotekarier med erfarenheter av
referensgrupper om deras erfarenheter av och åsikter om sådana grupper.

Min huvudfrågeställning är:

Anser ungdomar och bibliotekarier att referensgrupper kan vara en hjälp för biblioteken
att möta ungdomars behov? Skiljer sig de referensgrupper som bibliotekarierna
beskriver från ungdomarnas önskemål? I så fall, hur?

För att få svar på dessa frågor har jag utgått från följande underfrågor:

• Vilka behov har ungdomarna och hur kan biblioteken möta dessa behov?
• Vad har ungdomarna för behov av delaktighet och inflytande?
• Vilka åsikter om användarinflytande på bibliotek, främst referensgrupper, har de?
• Vilka erfarenheter av och åsikter om att arbeta med ungdomar i referensgrupper har

bibliotekarierna?

�����$YJUlQVQLQJDU�RFK�RUGI|UNODULQJDU

Med ordet referensgrupp avses i den här uppsatsen en grupp av ungdomar samt
bibliotekarie(-r) som tillsammans arbetar med frågor som är av intresse för ungdomar på
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bibliotek. Det kan vara en grupp som träffas under en kortare tid för något speciellt
ändamål eller en mera permanent grupp, som naturligtvis ständigt förändras, som
arbetar kontinuerligt med det som ungdomarna vill göra på biblioteket. Eftersom antalet
grupper är så litet, så har det inte varit möjligt att dela in dem i olika kategorier.

Ungdomar är en mycket vid term. FN:s barnkonvention rör barn och ungdomar från 0-
18 år. I Ungdomsstyrelsens material brukar de studera ungdomar mellan 13-25 år. På de
olika biblioteken som jag har skrivit om och undersökt har de olika gränser för sina
ungdomsgrupper och aktiviteter för ungdomar. Jag har i min litteraturgenomgång främst
rört mig i samma breda intervall som Ungdomsstyrelsen, men i Danmarksprojektet
arbetade man med barn från nio år. I min intervjuundersökning har jag begränsat mig
till tio ungdomar som går på gymnasiet i Storstad. De har valts ut på det sätt jag
beskriver i kapitel 2. Metod.

Min utgångspunkt var från början folkbiblioteket, i mitt fall huvudbiblioteket i Storstad,
och deras problem med att veta vad ungdomar önskar. Jag bestämde mig för att
koncentrera min undersökning på folkbibliotek och inte ta med de speciella
förutsättningar som skolbibliotek har. De bibliotekarier som är med i undersökningen
har valts ut därför att de har erfarenhet av att arbeta med referensgrupper för ungdomar.

Det finns ett estetiskt och ett antropologiskt kulturbegrepp. Det antropologiska är
bredare och används när man talar om olika kulturer som olika sätt att leva. Det
estetiska är följaktligen smalare och används när man talar om konstarterna. Det finns
också ett mellanting. Det är kultur i bemärkelsen alla former av symbolförmedlad
kommunikation (Fornäs 1993, s 13f). Jag använder främst det estetiska kulturbegreppet
i min uppsats.

�����8SSVDWVHQV�GLVSRVLWLRQ

Jag har börjat med en inledning (1) där jag beskrivit uppsatsens bakgrund, styr- och
måldokument som ligger till grund för ämnet, uppsatsens syfte och frågeställningar,
avgränsningar och ordförklaringar samt uppsatsens disposition. I metodkapitlet (2) har
jag beskrivit vilken metod jag valt, hur jag genomfört enkät- och intervju-
undersökningarna samt hur redovisning och analys gått till. Litteraturstudien (3) är
indelad i fyra huvudområden, Studier om ungdomar och ungdomskultur, Delaktighet,
Studier om ungdomar och bibliotek samt Exempel på brukarinflytande på folkbibliotek.
Efter detta kommer mitt teorikapitel (4) där jag tar upp Roger Hart och hans modell för
delaktighet med barn och ungdomar. I kapitel 5 och 6 redovisar jag resultaten från
enkäter och intervjuer. Sedan följer ett kapitel (7) där resultatet analyseras utifrån mina
underfrågor till huvudfrågeställningen, som sedan besvaras i slutdiskussionen (8). På
slutet följer en sammanfattning (9) samt källförteckning (10). Jag har bifogat enkäten
till bibliotekarierna och min intervjuguide, vid intervjuerna med ungdomar, som bilagor.
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Jag har utfört min undersökning i två steg. Det första steget var en kvalitativ
enkätundersökning av referensgrupper på bibliotek runt om i landet, både nu existerande
grupper och sådana som funnits tidigare. Det andra steget var att göra kvalitativa
intervjuer med ungdomar för att ta reda på deras behov, åsikter om bibliotek, inflytande
och referensgrupper.

Jag har valt en kvalitativ metod eftersom jag har velat beskriva och skaffa mig en
djupare förståelse för ett fenomen, i detta fall referensgrupper samt ungdomars behov av
bibliotek. Enligt Pål Repstad, så försöker kvalitativ metod att beskriva ”det som finns”
på ett nyanserat sätt, men är inte så noga med hur ofta det finns (1999, s 15). Kvalitativ
metod kännetecknas, enligt Holme och Solvang, av en närhet till forskningsobjektet
(Holme & Solvang 1997, s 92). Denna närhet har jag främst haft i det andra steget av
min undersökning, i intervjuerna med ungdomarna. I den första delen har jag, av skäl
som anförs nedan, inte kunnat vara nära det jag studerat. Om jag hade vetat att jag
skulle hitta så få nu fungerande referensgrupper skulle jag kanske ha gjort
undersökningen på ett annat sätt och besökt varje grupp på sin ort, men som det blev nu
så tog undersökningen en annan vändning.

�����*HQRPI|UDQGH�DY�HQNlWXQGHUV|NQLQJHQ

Jag ansåg att jag på grund av tidsbrist och av ekonomiska orsaker inte skulle kunna åka
runt till olika bibliotek och intervjua, därför bestämde jag mig för att skicka ut en enkät
med öppna frågor. För att vara säker på att allt jag ville ha svar på skulle komma med
blev det ganska många frågor. Jag är medveten om att kvalitativa enkäter har vissa
risker med sig t ex att de man vill ska svara inte tycker att de orkar eller hinner när det
blir så mycket att skriva eller att de skriver väldigt kortfattade svar. Kanske var det så
för en del av mina informanter. Det är tre bibliotekarier som valt att inte svara på
frågorna och en av dem som svarat har varit väldigt kortfattad (F-ort).

För att få tag i bibliotek som har referensgrupper så skickade jag epost till Biblist,
biblist@segate.sunet.se, som är en epostlista som många bibliotek och bibliotekarier
prenumererar på. Jag skickade också en förfrågan till Svensk Biblioteksförening, till en
av representanterna i Barn- och ungdomskommittén, som vidarebefordrade min
förfrågan till barnbibliotekskonsulenterna runt om i Sverige. På så sätt kom jag i kontakt
med två av biblioteken. Jag läste också artiklar från olika bibliotekstidskrifter och fick
en del tips på bibliotek där. Av de bibliotek som jag ringde upp försökte jag också få
reda på om de visste andra som hade referensgrupper och på ett ställe fick jag på så sätt
vetskap om en grupp. Jag började med att leta bibliotek som hade referensgrupper nu,
men upptäckte snart att det var svårt att hitta sådana. Jag hittade tre och fick svar från
två av dem. Jag utökade då undersökningen till att även gälla bibliotek som haft
referensgrupper ganska nyligt, dvs inom de senaste fem åren. Där hittade jag några fler,
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sex bibliotek. En bibliotekarie på ett av dessa bibliotek meddelade att hon inte hade tid
att svara. Från biblioteket i Alingsås fick jag inte svar på enkäten men i stället en
skriftlig utvärdering från deras arbete. Denna redovisas i kapitel 3.4.4. Lila rummet i
Alingsås. Övriga fyra bibliotek svarade på enkäten. Till de referensgrupper som
existerar just nu skickade jag även en enkät till ungdomarna i gruppen. Svaren på denna
enkät blev dock så få att jag har valt att inte alls ta med dessa svar i min redovisning av
undersökningen. Eftersom jag på något sätt ville ta reda på både ungdomars och
bibliotekariers åsikter beslutade jag mig då för att i stället intervjua ungdomar i Storstad
om deras funderingar kring referensgrupperna.

�����8UYDO�DY�UHVSRQGHQWHU�WLOO�LQWHUYMXHUQD

Jag ville hitta ungdomar, som gick i 9:an eller gymnasiet, med olika sorters bakgrund,
kön, intressen etc. Repstad skriver att man för att få en så bred bild som möjligt från
intervjuerna bör intervjua personer som är så olika varandra som möjligt (1999, s 67).
Min första tanke var att hitta ungdomar via olika organisationer och sammanhang, t ex
två från MUF, två från Attac, två som varit engagerade i stadens ungdomsråd samt två
”oberoende” biblioteksbesökare. Jag gjorde först två provintervjuer, som jag senare
bestämde mig för att ta med i mitt material, eftersom jag anser att de är relevanta och
ger ytterligare stoff till min uppsats. Dessa provintervjuer utförde jag med en tjej, Sarah,
som jag känner lite grann sen tidigare. Den andra provintervjun gjorde jag med en kille,
Mikael, som är med i en tonårsgrupp i en kyrka i Storstad. Jag kände honom inte mer än
till utseendet innan intervjun.

Jag kontaktade MUF och fick med deras ordförandes hjälp tag på en tjej, Lisa, som gick
i 1:an på gymnasiet. Via henne fick jag veta att de hade stor brist på medlemmar och
hon kunde därför inte bidra med någon MUF-kompis till min undersökning. Jag
försökte kontakta Attac, men fick aldrig något svar. Däremot så hade den tjej jag
provintervjuat kontakter med ungdomar som sympatiserade med Attac och på det viset
fick jag tag i en tjej, Taroneh, med sympatier för rörelsen. Det visade sig att
ungdomsrådet i kommunen precis var i uppbyggnadsskedet. Jag fick tag i epostadresser
till de ungdomar som varit med i planeringsfasen, men fick inga svar. Efter dessa försök
kände jag mig tvungen att söka nya vägar, så jag gick till en av fritidsgårdarna i
Storstad, Kojan. Där fick jag kontakt med en som var ledare för en teatergrupp. Jag
besökte gruppen och fick napp från två tjejer, Maria och Sandra, som gick i 1:an på
gymnasiet på olika program. Det visade sig att en av dem, Maria, hade anmält sig till
det nya ungdomsrådet som var på gång att starta. Vid det här laget började mitt urval
lida brist på killar, så jag tog kontakt med en annan fritidsgård, Spåret, där jag hört att
många killar brukade samlas. Jag gick dit en kväll, när det var ”Punkafton”, för att hitta
manliga respondenter. Det var inte så svårt att hitta villiga ungdomar. Två killar, Jonas
och Henrik, bokades in för intervjuer veckan efteråt. När jag kommit så här långt så
tyckte jag att jag hade dålig representation från gymnasieprogram med praktisk
inriktning, så jag sökte mig till den gymnasieskola (A-skolan) på orten som har mest
praktiska program, där hittade jag Krister, som gärna ställde upp för en intervju. Han
hade gemensamt med killarna från punkfesten att han spelade punk/hardcore, men han
skilde sig från dem när det gällde biblioteksanvändning, så hans åsikter tillförde en del
nytt. Jag tyckte också att jag borde ha med någon representant för ganska nyanlända
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invandrare, så jag frågade en kille, Ali, som satt på biblioteket och surfade på Internet,
om han ville vara med. Även han svarade ja. Det visade sig att även han hade anmält sig
till stadens ungdomsråd, så nu hade jag, trots allt, två ungdomar med anknytning till
detta. Det har inte varit svårt att få ungdomar att ställa upp. I ett urval på tio ungdomar
är det omöjligt att få en representativ grupp. Ungdomarna har ställt upp frivilligt och det
har förstås inneburit ett visst urval. Sammantaget tycker jag att jag fått en ganska bra
spridning på de tio ungdomarna, men jag är helt klar över att det finns brister. Jag skulle
gärna ha intervjuat fler ungdomar med stort idrottsintresse eller dataintresse, och gärna
fler från praktiska gymnasieprogram, men tiden räckte inte till detta. Alla ungdomar
som jag träffade och som ville vara med och bli intervjuade gick på gymnasieskolan.
Jag är medveten om att jag kanske skulle fått ett annat resultat om jag intervjuat även
högstadieungdomar.

�����*HQRPI|UDQGH�DY�LQWHUYMXHUQD

”I en intervjuguide anges de ämnen som är föremål för undersökningen och i vilken
ordning de kommer att tas upp under intervjun.” (Kvale 1997, s 121). Repstad beskriver
intervjuguiden som en minneslista, så att man kommer ihåg vilka teman som ska tas
upp. Han menar att det ger en större flexibilitet och ledighet i samtalet om frågorna inte
är så detaljerade, utan får formas under själva intervjusituationen (1999, s 64). Min
intervjuguide började med att täcka in några stora bakgrundsämnen för att sedan bli lite
mer detaljerad i frågorna som rörde bibliotek. Jag inledde med att fråga om
ungdomarnas engagemang i föreningar och annat på fritiden. Det gav en inblick i deras
intressen och en utgångspunkt som kanske var en av anledningarna till att
fritidsanvändningen av biblioteket kom upp i ganska stor utsträckning. Det gav också
ungdomarna en möjlighet att tala om något som var viktigt för dem och på så sätt
skapade vi en god kontakt från början.

Längden på intervjuerna har rört sig mellan 30-40 minuter. Jag har använt bandspelare
vid alla intervjuerna. Ingen av ungdomarna har haft något emot det och de har heller
inte verkat störda av den. De flesta ungdomarna har varit avslappnade och pratat mycket
fritt utifrån de frågor jag har ställt. Tekniken har för det mesta fungerat bra. Under två
intervjuer (Marias och Alis), krånglade bandspelaren, så att jag delvis fick anteckna
svaren , vilket medförde att jag inte kunde få samma exakthet i hur dessa svar
uttrycktes. Det har gått ganska bra att i efterhand höra vad som sägs på banden. Det
mesta har jag kunnat skriva ut ordagrant som det sades.

De flesta intervjuerna har jag utfört i ett studierum på huvudbiblioteket i Storstad. Jag
frågade respondenterna om de hade något förslag på var vi kunde vara, om de inte kom
på något så föreslog jag ett studierum på biblioteket. De allra flesta av mina
respondenter har tyckt att detta varit ett bra förslag. De flesta av mina respondenter är
bekanta med biblioteket. Det är en känd miljö för dem och det ligger centralt och bra
till. En respondent, Maria, intervjuade jag på den fritidsgård som hon brukar besöka. En
annan intervju (Kristers), utförde jag i svetshallen på den skola han gick (lite bullrigt,
men inga andra människor som störde). En intervju (Sandras), fick jag, tyvärr, göra i ett
personalrum på biblioteket, p g a platsbrist i studierummen. Det var inte så lyckat både
p g a att vi blev störda några gånger av personal som kom in och hämtade kaffe och
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p g a att rummet kanske fick respondenten att associera mig med personalen på
biblioteket och inte kände sig fri att uttrycka vad hon kände. Jag tycker inte att det
verkade så, men vet inte säkert. Platsen för intervjun är viktig. Det är en fördel om den
intervjuade känner sig hemma och kan vara avslappnad (Repstad 1999, s 72).

�����5HGRYLVQLQJ�RFK�DQDO\VI|UIDUDQGH

För att mina respondenter ska få vara anonyma och även den stad där jag gjort
intervjuundersökningen, så har jag valt att kalla staden för Storstad och de ungdomar
jag har intervjuat har fått fingerade namn. Namnen speglar deras kön och etniska
ursprung. De bibliotekarier som svarat på enkäterna nämns inte heller vid namn och
städer och orter benämns endast som A-ort, B-ort osv.

Jag redovisar först referensgrupperna på varje ort för att ge en helhetsbild av varje
grupp. Sedan redovisar jag intervjuresultatet, först en presentation av varje person för att
ge en bakgrundsbild, sedan biblioteksdelen av intervjuerna utifrån några centrala teman:
Erfarenheter av bibliotek, Önskemål för folkbibliotekets verksamhet, Tankar om
bibliotekets funktion i samhället och vilka som ska styra verksamheten samt
Ungdomarnas funderingar kring referensgrupper.

Min analys har jag utfört genom att ur mitt resultat, från enkäter och intervjuer, plocka
ut de delar som besvarar mina fyra underfrågor och sedan jämfört och analyserat med
hjälp av litteraturen. När det gäller ungdomarnas behov både i allmänhet och när det
gäller biblioteket i synnerhet har jag utgått från deras svar och försökt sammanföra de
behov de gett uttryck för i några olika behovsgrupper (enligt kapitelindelningen). Sedan
har jag jämfört och analyserat detta med hjälp av det som kommit fram om ungdomars
behov i min litteraturstudie. I slutdiskussionen har jag koncentrerat mig på att besvara
min huvudfrågeställning. Jag har betonat det som skymtat fram på andra ställen i
uppsatsen, att ungdomars behov kan vara olika från ort till ort, samt sammanfört de
företeelser som både ungdomar och bibliotekarier haft synpunkter på, med tyngdpunkt
på det som varit mest problematiskt. Min teori, Roger Harts modell för delaktighet med
barn och ungdomar, har jag använt för att analysera hur hög grad av delaktighet som
funnits i referensgrupperna samt hur detta stämt överens med den grad av delaktighet
som ungdomar skulle vilja ha.

�����/LWWHUDWXUDQYlQGQLQJ

Den litteratur jag har använt är främst litteratur omkring ungdomar, fritidsvanor,
ungdomskulturforskning, demokrati och delaktighet, politiska styrdokument av olika
slag, studier gjorda om folkbibliotek och om ungdomar och bibliotek, samt artiklar som
ger exempel på brukarinflytande på folkbibliotek. Jag har sökt litteratur i olika databaser
som t ex Libris Websök, Nordiskt BDI-index, Artikelsök samt fått en del tips från min
handledare. Det visade sig på slutet av mitt uppsatsarbete att mitt material blivit för
stort. Jag har därför valt att korta ner kapitlet 1.2. Styr- och måldokument samt  3.
Litteraturstudie. Detta förklarar att vissa av dessa stycken blivit väldigt kortfattade.
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I detta kapitel har jag tagit upp olika sätt att se på ungdomstiden. Jag har också tagit upp
ungdomars olika behov som bland annat beror på ungdomars adolescensutveckling och
förhållanden i den moderna tiden, men också på var ungdomarna bor och vilken social
bakgrund de har mm. Behoven visar sig bland annat i ungdomarnas val av
fritidsaktiviteter och deras sätt att närma sig kulturen.

3.1.1. Ungdomar – vilka är de?

Ungdomen kan karakteriseras som en livsfas och som en social kategori. Ungdomen
som livsfas innebär att ungdomstiden är den tid som ligger mellan barndomen och
vuxenlivet, både fysiologiskt och psykologiskt en speciell tid. Den fysiologiska
livsfasen inleds av puberteten och slutar när kroppen är fullväxt. Under den
psykologiska livsfasen går man igenom adolescensens olika faser på väg mot
vuxenheten (Svensk Ungdomspolitik 1999, s 264ff). Tidig adolescens infaller mellan
cirka tolv och fjorton år. Då äger en mycket intensiv utveckling rum i
frigörelseprocessen från föräldrarna. Ungdomarna är då ofta mycket labila (Goldinger
1986, s 63ff). Efter denna period, i hög och sen adolescens, är tonåringarna ganska
stabila. Under högadolescensen kan ungdomar ibland känna sig ensamma och
övergivna, utan barndomens trygghet. Detta bearbetar de genom skrivande och andra
kreativa uttrycksformer, dagdrömmande och gemenskap med kamrater. De börjar
intressera sig mer för framtiden och deras samhällsroll blir viktigare (ibid, s 98ff,
176ff).

Med ungdomar som social kategori menas att det är speciella sociala villkor som gäller
för ungdomar. Till exempel så går de flesta i skola av något slag. De är berörda av
speciella samhällsinstitutioner, lagar om åldersgränser för myndighet, alkoholinköp mm
och under ungdomen flyttar de flesta hemifrån, bildar familj, utbildar sig och skaffar ett
yrke (Fornäs 1994B, s 19).

De som betonar att ungdomstiden är en livsfas tenderar ibland att endast se
ungdomstiden som en förberedelse för vuxenlivet, medan de som betonar att ungdomar
är en social kategori mera betonar ungdomars sociala villkor och rättigheter just då
under ungdomstiden (Svensk ungdomspolitik 1999, s 264).

Ungdomar är varken barn eller vuxna, men ses ibland som barn och ibland som vuxna
(ibid, s 264). Ungdomar ses ibland som en fara för samhället och ibland som samhällets
framtidshopp (Fornäs 1994B, s 13). Ungdomsstyrelsen har i samarbete med Barn- och
ungdomsdelegationen gjort en undersökning om ungdomars värderingar, Ny tid nya
tankar? I undersökningen frågade man bland annat när olika människor anser att man är
vuxen. Svaren visar att både äldre och yngre anser att det främsta kriteriet på att man är
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vuxen ligger på det existentiella planet. Det handlar främst om att man kan ta eget
ansvar och har hittat sin identitet (ibid, 1998, s 14f).

Per Nilsson konstaterar att ungdomar är både lika och olika. I vissa avseenden t ex
klädsätt, musiksmak och fritidsaktiviteter är de olika. I andra avseenden t ex i beroendet
av föräldrarna, i relation till studier, arbete och boende är de ganska lika. De har
gemensamt en förlängd och förändrad utbildning, senare föräldraskap och svårigheter
att komma in på arbetsmarknaden. De har också den allmänna utvecklingen i världen
gemensamt, likartade konsumtionsmönster, mediautvecklingen och den ökade
globaliseringen (Nilsson 1998, s 10f).

Dagens ungdomsgeneration kan kännetecknas som en mångfaldsgeneration. Det finns
en etnisk och kulturell mångfald, som präglar samhället på många sätt. En del ungdomar
är födda utomlands och har kommit hit under barndomsåren, en del har föräldrar med
rötter i andra länder. Särskilt i storstäderna lever ungdomar i en miljö som präglas av
mångfald. Detta innebär att nya perspektiv och nya kompetenser utvecklas.
Ungdomsgenerationen är en internationaliserad generation med stora möjligheter till
kontakt över gränserna. Resor, studier och arbete utomlands under längre eller kortare
perioder ger ungdomar erfarenheter som berikar samhället. De beskrivs också som en
IT-generation. Många gånger kan ungdomar mer än sina föräldrar och far- och
morföräldrar om den nya informationstekniken. Detta vänder upp och ner på
förhållandet mellan generationerna. Ungdomarnas IT-kunskaper är en tillgång för både
individ och samhälle (På ungdomars villkor 1999, s 9).

Dagens ungdomsgeneration har en hel del möjligheter som skiljer dem från tidigare
generationer, men det finns också en del problem. Ett av dem är att många ungdomar
känner sig maktlösa. De upplever att de inte får komma till tals och att de som har
makten i samhället inte bryr sig om dem. De känner sig inte hemma i de traditionella
arbetsformerna, som de upplever som väldigt tröggående. Det är viktigt att denna känsla
av maktlöshet tas på allvar av myndigheterna om de vill slå vakt om demokratin i
samhället (ibid, s 10).

3.1.2.  Ungdomskulturforskning i Sverige

Ungdomskulturforskningen i Sverige har utvecklats mycket under det senaste decenniet,
främst genom Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige (FUS). Detta
forskningsprogram kom igång med sin verksamhet 1989 (Fornäs 1994B, s 17) och
slutrapporten kom 1994. Det bestod av ett sjuttiotal fristående forskare som forskade
inom olika områden. Forskningen har koncentrerat sig kring fyra centrala teman:
Modernitet, Kön, Stil och Sfärer (ibid, s 7). Jag har valt att koncentrera mig på temat
modernitet, som jag tycker är intressant för syftet till min uppsats och som starkt
påverkar övriga teman. Det handlar om den förändrade tid vi lever i, som gör att nya
behov uppstår. Ungdomar och vuxna har vuxit upp under olika förhållanden och detta
inverkar på vad vi vet om och hur vi förstår varandra. Temat Stil nämner jag bara lite
kort under rubriken 3.1.6. Ungdomars behov av kulturella uttrycksformer.
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3.1.3. Modernisering

Samhället har under en längre tid gått igenom stora förändringar. Det vi kallar det
moderna samhället har utvecklats under de senaste 200 åren, parallellt med att samhället
genomgått en industrialiseringsprocess. Det samhälle som vi lever i nu betecknas ibland
som senmodernt på grund av att förändringarna under de senaste årtiondena, från 50-
och 60-talet och framåt har gått både snabbare och djupare än tidigare. Det ökande
användandet av olika medier och det ökade informationsflödet har påverkat människors
vardagsliv på ett genomgripande sätt (Sernhede 1996, s 132f) .

Johan Fornäs har utarbetat en modell där moderniseringsprocessen delats upp på fyra
olika områden, objektiv, social, subjektiv och kulturell modernisering (Fornäs, 1994A, s
46). Sernhede har använt och förklarat denna modell och därför är framställningen en
blandning av delar hämtade från både Fornäs och Sernhede.

2EMHNWLY�PRGHUQLVHULQJ handlar om förändringar på det objektiva planet (dvs utanför
individen, i samhället), inom till exempel sådana områden som teknik, politik och
ekonomi. Det har skett stora tekniska och vetenskapliga förändringar under de senaste
århundradena. Vi har fått en ökad industrialisering och ett ökat användande av teknik.
Inom politiken har en ökad demokratisering skett successivt. Marknaden har växt och vi
har fått en mer global ekonomi (ibid, s 34).

6RFLDO�PRGHUQLVHULQJ innebär förändrade normer, grupper och relationer. Vi lever nu i
ett samhälle med en mångfald av grupper med skilda regler för samvaro och relationer.
Genom denna mångfald finns det sida vid sida en mängd olika sätt att leva sitt liv. Det
är svårare än förr att veta hur man ska bete sig. Det finns inga självklara normer och
värden, ingen mall för vad som är normalt och onormalt. Detta kan vara problematiskt
för många, men föder också nya möjligheter. Ungdomar är mitt inne i den period i livet
då de håller på att forma sin identitet och livsstil. Moderniseringen är därför särskilt
kännbar för dem. De experimenterar sig ofta fram för att hitta sitt sätt bland många
möjliga sätt att leva och vara (ibid, s 35).

6XEMHNWLY�PRGHUQLVHULQJ sker på det psykiska planet. Det handlar om att hitta sin inre
psykiska identitet. Den är förstås inte oberoende av yttre förhållanden, utan formas av
faktorer som social ställning, samspel med andra, kulturell stil mm. Ibland talar man
inom ungdomskulturforskningen om de narcissistiska tendenserna under senmodern tid.
(ibid, s 44) Narcissismen handlar om en överdriven koncentration på sig själv. Sernhede
beskriver den som en jagsvaghet, som gör att personen i fråga vänder sig inåt och inte
kan intressera sig för sin omvärld, utan främst koncentrerar sig på sig själv och sina
egna upplevelser. Men sida vid sida med de narcissistiska tendenserna finns också en
tendens till att unga människor har en ny jagstyrka, som gör att de kan kombinera ett
ansvarstagande, gentemot samhället och medmänniskorna, med ett behov av egen
utlevelse (1996, s 168). Sernhede funderar på om det kanske handlar om att det som ser
ut som ett narcissistiskt beteende bara är ett resultat av att individen i senmoderniteten
inte har samma krav på sig som tidigare till underkastelse och inordning (ibid, s 169).
Det är mer tillåtet nu att gå sina egna vägar.
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.XOWXUHOO�PRGHUQLVHULQJ har i Fornäs modell nyckelorden individualisering,
reflexivitet och görbarhet. Det individuella ansvaret har ökat på grund av mångfalden
och avnormaliseringen, dvs att det inte finns tydliga gränser längre för vad som räknas
som normalt. Detta innebär en ökad individualisering (1994A, s 46). Reflexivitet
innebär enligt Sernhede att man på ett nytt sätt tvingas att utveckla sin förmåga att förstå
och reflektera över sig själv och andra (1996, s 136). Detta gör man med hjälp av de ord
och bilder som vi får i samhället (Fornäs 1994A, s 43f). Görbarheten handlar om att allt
är möjligt att förändra. Vår identitet är inte fast, vare sig den inre eller den yttre. Vi kan
byta yrke, partner, förändra vår kropp eller våra psykiska reaktioner. Sernhede skriver:
”Samtidigt som dessa möjligheter föreligger har vi också på ett nytt sätt blivit ansvariga
för vilka vi är och därigenom hamnat under ett prestationstryck som ständigt pressar oss
att försöka bli någon annan än den vi är.” (1996, s 137)

Till den kulturella och den subjektiva och även den sociala moderniseringen hör, enligt
Fornäs, Ziehes begrepp friställning och expropriation (Fornäs 1994A, s 46). I en värld
som blir alltmer mångfacetterad och mångkulturell är människor inte lika bundna vid
traditionella värderingar och uttryckssätt. De är inte lika självklara som förut. Det finns
alltid alternativa vägar (ibid, s 41). Vi har blivit mer eller mindre befriade från
traditionella tänkesätt och strukturer. Detta kännetecknar det Ziehe kallar friställning
(Ziehe 1994, s 155). Men människors tankar och erfarenheter påverkas av samhällets
utbud av livstolkningar. Denna påverkan kallas av Ziehe för expropriation. Det finns
risk att man bara sugs med, eller att man helt tar avstånd från detta, men oftast, enligt
Sernhede, så försöker människor att bearbeta och ta till sig det de vill, på sitt sätt (1996
s 135). Det finns en mängd samhällsfrågor som ungdomar bär med sig, arbetslöshet,
miljöförstöring, krig och massförstörelsevapen är några av de hot som alltid finns med i
tankarna. Men även andra frågor, som vad man kan göra på sin fritid, vilken musik man
ska lyssna på, vilka sporter som är populära och hur det nya modet ser ut sprids snabbt
genom olika medier och fyller ungdomarnas medvetanden (Ziehe 1989, s 63).

3.1.4. Nya förhållanden mellan ungdomar och vuxna

Ett nytt förhållande mellan ungdomar och vuxna har, enligt Ziehe, börjat växa fram. De
unga får nu, mycket mera än tidigare, inblick i hur de vuxna lever. I olika
vardagssituationer, samtal och genom medier får de del av erfarenheter som förut bara
tillhörde vuxenlivet. Genom att de unga kan ta del av dessa erfarenheter får de också
verktyg så att de kan kritisera vuxna på ett nytt sätt. De känner de vuxnas osäkerhet och
svagheter. Detta gäller särskilt när det gäller sexualitet och relationer, men även när det
gäller andra saker. Ungdomarna vet att även vuxna har problem och misslyckas ibland
(Ziehe 1986, s 39).

Det har uppstått nya kompetensförhållanden och i och med det också nya
maktförhållanden. De vuxna vet inte alltid mer än ungdomarna och har inte alltid större
erfarenhet. Det finns många områden där ungdomarna ligger före de vuxna. Hur
föräldrar har klarat sig tidigare i livet är inte längre så intressant för ungdomar.
Förhållandena mellan då och nu skiljer sig för mycket. Intressant för de unga är i stället
hur föräldrarna lever och klarar av sitt liv just nu (ibid, s 40).
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Ungdomarna har ofta en större kontaktyta än de vuxna, skriver Ziehe. De vuxnas värld
inskränker sig allt mer till arbetet samt hemmet och dess närområde. Samhälls-
utvecklingen har medverkat till att de sociala funktionerna på arbetet, i affären, i de
områden man bor och i familjen mer och mer förlorats. Medierna, särskilt TV, fungerar
ofta som ett slags ersättning för den brist på offentlighet och gemenskap som fanns
tidigare. Många ungdomar drar sig bort från denna typ av liv. De söker sig ut till
offentliga platser och lever ett mer offentligt och kommunikativt liv. Detta innebär att
det är de unga som fungerar som informationsbärare från det offentliga till de vuxna och
inte som tidigare tvärtom. Ungdomarna får på så sätt ett försprång mot de vuxna, både
socialt och erfarenhetsmässigt (ibid, s 41ff).

3.1.5. Fritidsvanor

I en utredning kallad Fritid i skilda världar (Nilsson, 1998) har Per Nilsson undersökt
ungdomars fritidsvanor. I undersökningarna har han delat upp ungdomarna i olika
åldersgrupper, 13-15 år, 16-18 år, 19-25 år, dessutom har de delats upp efter kön, social
grupp samt storstad/landsbygd.

Ungdomar har olika livserfarenheter. Om man jämför ungdomar i åldrarna 13-25 år,
förstår man att det är stor skillnad mellan en 13-årings och en 25-årings erfarenheter av
livet. Det finns skillnader mellan flickor och pojkar, mellan ungdomar som tillhör olika
etniska grupper, ungdomar som bor i skilda delar av landet och i olika sorters områden,
ungdomar som har olika social bakgrund samt de som har olika erfarenheter av
familjeförhållanden (ibid, s 10). Nilsson konstaterar att ungdomars val av
fritidssysselsättningar har ett tydligt samband med deras sociala bakgrund (ibid, s 74).

Fritiden och dess sysselsättningar kan ha betydelse för ungdomar på olika sätt. Dess
huvudfunktion är för de flesta att vara tid till att ha roligt och koppla av. Men fritiden
har också stor betydelse som en arena där man prövar och utvecklar olika identiteter,
formar gruppidentiteter och lär sig om livet och dess spelregler. En del
fritidssysselsättningar kan vara en förberedelse för framtida yrke, exempelvis inom
områden som data, idrott och musik (ibid, s 206ff).

Fritidsutbudet har ökat och den tendensen verkar hålla i sig. Den svenska fritidssektorn
är fortfarande till stor del kontrollerad av vuxna. Organisationer och institutioner står för
en stor del av utbudet. Men Nilsson menar att detta börjar förändras. Det verkar som att
ungdomar mer och mer söker sig utanför de vuxenstyrda aktiviteterna. De väljer gärna
att lyssna på musik, läsa tidningar och böcker, gå på stan, vara tillsammans med
kamrater mm i stället för aktiviteter styrda av vuxna. Det har också blivit mer vanligt att
vistas hemma på sin fritid. Hemma har man tillgång till olika medier, dator,
musikanläggning och video. Nilsson ser i detta en tendens till en mer privatiserad fritid
bort från den offentligt arrangerade (ibid, s 208ff).

Ungdomars fritid rör sig i huvudsak kring kompisar, musik, idrott, flickvänner /
pojkvänner, nöjen, familj samt olika massmedier. Vissa aktiviteter omfattas av i princip
alla ungdomar, t ex de nyss nämnda. Mera specialiserade sysselsättningar som endast
mindre grupper håller på med är t ex ridning, fiske samt olika slag av kulturaktiviteter
(ibid, s 139f).
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Vissa aktiviteter karakteriserar mer de äldre ungdomarnas fritid, t ex jobba extra, gå på
dans eller fest tillsammans med kamrater. Medan andra aktiviteter främst tilltalar de
yngre, t ex besöka fritidsgård, idrotta i någon förening, träffa kamrater hemma. Det
finns också variationer som har med storleken på platsen där de bor att göra. I storstaden
är aktiviteter som bio- och teaterbesök, musei- och galleribesök, att gå på café, att resa
utomlands m fl vanligare. På landsbygden är ungdomarna mer hemma med familjen, de
rider, mekar med motorer, fiskar mm (ibid, s 140f).

De skillnader i fritidsvanor som man kan se när det gäller dessa kategorier ger inte hela
sanningen. Om man jämför de olika orterna som studerats så förändras bilden och man
ser vissa specifika drag hos den enskilda orten. I Luleå är det till exempel mycket
vanligt att unga kvinnor idrottar i någon förening (drygt två tredjedelar), medan det i
Stockholm syd bara är knappt en tredjedel som gör det. Liknande skillnader kan man se
när det gäller att spela något instrument. I Bengtsfors / Årjäng spelar 49 % av flickorna,
medan det i Stockholm syd bara är 19 % av flickorna som spelar instrument (ibid, s
141f). Jag tror att det är viktigt att undersöka förhållandena på den lokala orten innan
man t ex påbörjar ett förändringsarbete på ett lokalt folkbibliotek.

I mina intervjuer har samhällsengagemang och kulturaktiviteter av olika slag visat sig
vara särskilt betydelsefullt, därför har jag valt att återge lite mer statistik just kring dessa
aktiviteter. Nilssons undersökning visar att det bara är lite drygt en fjärdedel av
ungdomarna som har arbetat med samhällsfrågor på sin fritid. De ungdomar som går i
skolan (13-18 år) är mer aktiva när det gäller detta än vad andra ungdomar är (ibid, s
86f). Hans studie visar också att engagemang för samhällsfrågor är något som främst
ungdomar i större städer, särskilt flickor, och ungdomar med föräldrar som är högre
tjänstemän ägnar sig åt (ibid, s 129ff).

I undersökningen kommer det fram att det främst är kvinnor som utövar olika slags
kreativa sysselsättningar. När det gäller att skriva dagbok, brev eller dikter, syns
skillnaden tydligast, 72 % av kvinnorna (13-25 år) skriver någon gång i månaden, bara
knappt en fjärdedel av männen (ibid, s 82). Aktiviteten är störst bland kvinnor mellan
16 och 18 år (ibid, s 127). 40 % av kvinnorna har sysslat med någon form av konst-
närligt arbete, 19 % av männen. Att spela teater är också främst en kvinnlig syssel-
sättning, men det är inte så utbrett bland ungdomar. Det är främst de yngsta
ungdomarna, 13-15 år, som ägnar sig åt sådana här estetiska verksamheter. Det är en
högre andel ungdomar som skriver och spelar teater bland ungdomar med föräldrar som
betecknas som högre tjänstemän, jämfört med dem vars föräldrar är arbetare (ibid, s
82f).

Unga kvinnor besöker olika kulturinstitutioner, som museer och gallerier (65 %) och
teater och opera (46 %) mer än unga män (56 respektive 31 %). De som har föräldrar
som är högre tjänstemän dominerar även här. Något att tänka på i detta sammanhang är,
enligt Nilsson, att det finns ett samband mellan att vara högre tjänsteman och att bo i en
stor stad (ibid, s 86ff).

När det gäller musik så lyssnar i princip alla ungdomar på musik av något slag någon
gång under en vecka. Unga kvinnor, 13-18 år, lyssnar något oftare än unga män. Att
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spela instrument eller sjunga tillsammans med andra är vanligare bland de yngre
ungdomarna, 13-18 år. Det finns också här ett tydligt samband mellan vad ungdomarna
sysslar med och deras föräldrars sociala bakgrund. Ungdomar med föräldrar som är
högre tjänstemän sysslar mer med sång och spel än övriga ungdomar (ibid, s 90f).

3.1.6. Ungdomars behov av kulturella uttrycksformer

Om ungdomar har ett starkare behov av estetiska upplevelser än vuxna är något som har
diskuterats bland forskare och många anser att det förhåller sig så. Bland annat Kirsten
Drotner, som  i ”At skabe sig – selv” har gett några förklaringar till vad som driver
ungdomarnas estetiska aktiviteter. För det första har det med adolescensen att göra. I
den svåra processen för att bli en självständig individ underlättar symboler, lek och
fantasi, menar Drotner. Hon anser att moderniseringsprocessen har förändrat ungdomars
situation. Deras tillvaro har blivit mera paradoxal genom att pubertet och adolescens
inträffar tidigare. De blir psykiskt och kulturellt självständiga tidigare än förr, men för
att bli ekonomiskt och socialt självständiga tar det längre tid än förut. Dessutom har
deras valmöjligheter i livet utökats enormt samtidigt som många upplever ökade krav
från samhälle, skola och familj. ”Allt tycks möjligt – samtidigt som klyftan ökar mellan
de alltmer uppskruvade förväntningarna och livets realiteter.” Ungdomarna lever i en
pressad situation och som hjälp att bearbeta detta behöver de symboliska uttrycksformer
(enl Boëthius 1992, s 249ff).

Ungdomsforskarna har forskat kring temat Stil, som handlar om olika sätt att uttrycka
vem man är genom symboler, genom att på ett aktivt sätt göra olika kulturella regler till
ens egna (Fornäs 1992, s 11). Det har stor betydelse, särskilt under ungdomsåren, vilken
musik man lyssnar på, hur man ser ut, uppträder och pratar (Fornäs 1989, s 11). I studiet
av ungdomskultur är ungdomars egna kulturella uttryck genom ord, bild, gester och
musik viktiga att studera. De olika uttrycksformerna förstås i sitt sammanhang
tillsammans med de livsvillkor, tankar och värderingar som ungdomarna lever i (Fornäs
1992, s 18).

3.1.7. Biblioteks- och läsvanor

Enligt Kulturbarometern i detalj : tema litteratur och bibliotek, som grundar sig på en
undersökning gjord 1994/95, så använder barn och ungdomar bibliotek mycket mer än
vad vuxna gör (1997, s 6) En förändring mot tidigare undersökningar är att skolbarnen
(9-14 år) inte har ökat sitt biblioteksbesökande, att de inte lånar lika mycket som förut,
men använder mer av t ex data, skivor och video. Ungdomar (15-24 år) har ökat sin
biblioteksanvändning i alla avseenden, särskilt när det gäller datasökning (ibid, s 24).

Både skolbarn och ungdomar läser mer böcker på sin fritid än andra åldersgrupper, men
båda grupperna har minskat sitt läsande sedan en undersökning gjord 1988/89.
Ungdomarna läser främst skönlitteratur för vuxna, sedan kommer kursböcker, serie-
album och ungdomsböcker. Spänning, romantik och science fiction är de genrer som
dominerar. Kvalitetsförfattare har lästs av ca 15 % av ungdomarna, något större andel
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bland de ungdomar som är studerande. Intresset för tidskrifter är stort i ungdomsåren,
särskilt sådana som handlar om musik, film, foto, vetenskap och teknik (ibid, s 20ff).

Utbildningsbakgrunden har stor betydelse för om man läser böcker och använder
bibliotek. Det är betydligt fler högutbildade som läser och lånar böcker (ibid, s 26)
Kvinnor läser mer än män, särskilt när det gäller skönlitteratur och poesi (ibid, s 7).
Storstädernas invånare läser mer än genomsnittet av befolkningen. De läser mer
kvalitetslitteratur och poesi och väljer mer facklitteratur om konst, kultur och
samhällsfrågor, till skillnad från människor i övriga landet (ibid, s 29).

Ungdomar läser alltså mer än andra ålderskategorier. De är dessutom högproduktiva när
det gäller att skapa egna texter. Dagböcker, dikter och berättelser produceras mycket
mer bland ungdomar än bland andra åldersgrupper. Detta har inte uppmärksammats
särskilt mycket inom ungdomskulturforskningen eller annan forskning, som oftast har
koncentrerat sig på sådana kulturaktiviteter där musiken, bilden och kroppen använts
som uttrycksmedel. Boëthius framhåller betydelsen av att lyfta fram också texternas
betydelse för ungdomars vardag (1992, s 241).

Förenklat kan man säga att musik och bilder talar till känslan medan språkliga uttryck
hjälper oss att resonera om och förstå ”saker”. Att man söker sig till estetiska uttryck
som musik och bild under adolescensperioden kan vara ett uttryck för att man just under
denna period har ett stort behov av att komma i kontakt med sitt omedvetna jag och sina
känslor. Men adolescensen är också en period där man reflekterar mycket för att lära sig
förstå hur verkligheten är beskaffad. Med hjälp av texter, egna och andras, kan man få
hjälp att skapa ordning i sitt kaos. Boëthius nämner att även texter kan kommunicera
med våra innersta, omedvetna behov. Texter kan kombinera både det känslomässiga och
det intellektuella (ibid, s 255ff).

�����'HODNWLJKHW

Under denna rubrik tar jag upp olika aspekter på delaktighet och samarbete mellan
ungdomar och vuxna, sådant som kan vara av intresse att fundera på bland annat när
man samarbetar med ungdomar i en referensgrupp. Kapitlet är också till för att
tydliggöra och exemplifiera vad begreppet delaktighet kan betyda. Jag ansluter mig till
den definition som Benny Henriksson har gjort i slutrapporten av projektet ”Ung på 90-
talet”, som utfördes i Västerås Kommun i slutet av 80-talet. ”Delaktighet handlar om
inflytande, om att få vara med, att ha uppgifter och att få ta ansvar.” (1991, s 51) I
kapitel 4. Teori redovisar jag Roger Harts modell för samarbete med barn och ungdomar
samt Harts övriga erfarenheter och tankar om delaktighet mellan unga och vuxna. Jag
har gjort på detta sätt eftersom jag använder Harts modell som analysredskap och tydligt
vill visa helheten av vad han står för.

Om man får vara med och ha inflytande och känna delaktighet inom ett område, så har
detta konsekvenser också för andra delar av livet. Carole Pateman, som har utformat en
av de mer moderna delaktighetsteorierna, menar att delaktighet ger både ökad makt och
demokratiskt inflytande samt ökad personlig trygghet och självförtroende. Hon menar
att detta är särskilt viktigt för barn och ungdomar och att samhället borde beakta detta
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och göra det möjligt för barn och ungdomar att få delaktighet i praktiken. Ungdomar
som får vara aktiva och delaktiga får större kunskap och bättre färdigheter i praktisk
demokrati, skriver Henriksson. Carole Pateman menar att man inte kan lära sig
delaktighet om man inte får möjlighet att öva sig. Ungdomarnas självförtroende växer
om de får vara delaktiga. De ser att deras engagemang och åsikter betyder något. Detta
leder till att de vill bli mer delaktiga. De känner att de har en meningsfull uppgift att
fylla (enl. Henriksson 1991, s 53f).

Henriksson skiljer på delaktighet i formella och i informella sammanhang. Formella
sammanhang är när man blir invald i t ex en politisk nämnd. Henriksson menar att det är
i de informella sammanhangen, i vardagen i närområdet, som delaktighet är viktigast
när det gäller ungdomar. Henrikssons erfarenhet säger att ungdomar är intresserade av
att vara aktiva och påverka i sin närmiljö (1991, s 61). Søs Bayer (lektor, cand.mag),
som är kopplad till de demokratiprojekt med barn som utförts i Danmark, menar att mer
direkta och öppna former är att föredra när det gäller de unga. Långa dagordningar utan
verkligt innehåll fungerar inte tillsammans med barn. De är intresserade av att vara med
när det finns något reellt att diskutera och besluta om. Om de unga får vara med och
utforma spelreglerna kommer deras engagemang, lust och ansvar att växa, tror Bayer
(1998, s 97f).

I Henrikssons studie framkommer det att många ungdomar känner ett motstånd mot att
ta på sig viktiga ansvarsuppgifter. Många gånger beror detta på att ungdomarnas
självförtroende är dåligt. De är vana att se sig själva som problem (Henriksson 1991, s
124). Delaktighet ger tillit till den egna förmågan och den egna kulturen. Delaktighet
och självtillit utvecklas ömsesidigt i varandras närhet. Människor som får vara delaktiga
utvecklar en större självtillit, som gör att de vill vara ännu mer delaktiga. Det blir en
god cirkel (ibid, s 58f).

Det finns i huvudsak två sätt att se på ungdomars delaktighet och inflytande. Det
handlar om skillnaden mellan delaktighet och inflytande som träning för det fortsatta
livet eller som faktiskt inflytande i den aktuella situationen. Tyngdpunkten i det första
sättet att se ligger på att fostra ungdomarna in i demokratiska arbetsformer som en
förberedelse för vuxenlivet. Detta behöver inte leda till reellt inflytande just nu. I det
andra synsättet är det delaktighet här och nu som fokuseras. Då blir det viktigare att
verkligen lyssna på ungdomarnas egna initiativ (Denvall 1999, s 126f). I dessa två
synsätt ser jag en koppling till om man ser på ungdomstiden som en livsfas, en
förberedelse för vuxenlivet, eller som en social kategori, här och nu (se kapitel 3.1.1.
Ungdomar – vilka är de?).

Många ungdomar i Henrikssons studie menar att vuxna fixar för mycket för ungdomar i
stället för att arbeta tillsammans med dem. De vuxna skyller på bristande tid till
samarbete, men många i studien menar att det nog mera beror på en osäkerhet inför
ungdomar och inför att bli alltför personligt engagerad (1991, s 123). Han menar att det
största hindret, för ökad delaktighet för ungdomarna, finns hos de vuxna. De har svårt
för att ge ifrån sig makten och att verkligen se ungdomarna som resurser (ibid, s 62).

Enligt Bayer finns det en del hinder för att demokrati och medbestämmande med barn
och unga ska fungera. Ett hinder är att barn och unga inte har den kunskap och
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information de behöver för att kunna vara med. Detta kan bland annat bero på att de inte
får någon information, att de inte får relevant information eller att den kunskap och
information de behöver och som ges är utformad på ett språk de inte kan förstå. Ett
annat hinder är vuxnas föreställningar om barn och ungdomar, till exempel att en del
vuxna inte tror att barn och ungdomar kan tänka och handla förnuftigt. Det finns, enligt
Bayer, vuxna som inte räknar med ungdomarna förrän de fyllt 18. Då plötsligt förväntas
de vara vuxna och kunna visa ansvar. Det är risk att ungdomarna hamnar i en ond cirkel
om de inte tas på allvar. De unga som blir åsidosatta känner och tar inget ansvar och blir
då än mer åsidosatta (marginaliserade) (1998, s 91f).

3.2.1. Ungdomsråd

Statens ungdomsråd (från 1994 ersatt med Ungdomsstyrelsen) har medverkat i en del
projekt för att öka ungdomars delaktighet i samhället. Demokratiprojektet var ett sådant
projekt. Det utfördes i tretton olika kommuner. Projektet var inriktat på fyra olika
områden; kommunala ungdomsråd, ungdomsdrivna fritidsverksamheter, elev-
inflytandeprojekt och mediaprojekt (Edström 1994, s 2). Jag beskriver här ungdoms-
råden eftersom jag tror att det finns en del lärdomar för referensgrupper att hämta där.

Unga representeras i alltför liten grad i den traditionella politiken. Få ungdomar är
engagerade i politiska partier och intresseorganisationer. I många kommuner har man
startat ungdomsråd för att engagera fler ungdomar i kommunalpolitiken. Det har blivit
ett sätt att kunna vara engagerad utan att man behöver vara med i ett parti. Ungdoms-
råden har utformats på olika sätt i olika kommuner. Det har varit viktigt att utgå från de
lokala förutsättningarna (Edström 1995, s 20).

En del råd har satts ihop av representanter från olika ungdomsorganisationer och
grupper, t ex partier, föreningar, skolor, fritidsgårdar. Det har visat sig att sådana försök
till representativa ungdomsråd inte har fungerat särskilt bra. När ungdomarna själva fått
påverka hur rådet ska sättas samman har vilja och engagemang varit viktigare än att
man representerat någon organisation (ibid, s 9).

För att bygga upp förtroende för ungdomsrådet måste rådets arbete förankras bland
ungdomarna i kommunen. Detta görs på olika sätt, t ex genom att råden har
referensgrupper och kontaktpersoner, i skolor och stadsdelar, som samlar in ungdomars
åsikter. Råden får också via idélådor, stormöten och enkäter in andra ungdomars tankar.
Ungdomsråden gör sig kända bl a genom att synas ute på skolor och i medierna (ibid, s
10).

Kontinuiteten är ett av de stora problemen för ungdomsråden. Ungdomar rör på sig,
flyttar, börjar jobba och skaffar familj. Det behövs strategier för hur man arbetar med
ungdomsrådets överlevnad trots snabba generationsväxlingar. Ett sätt har varit att
utveckla faddersystem där gamla medlemmar tar ansvar för att lära upp de nya. I
Ludvika har ungdomsrådet genomfört utbildning i delaktighet och inflytande för alla
högstadieelever och på så sätt fått nya ungdomar intresserade. Det viktigaste för att
ungdomsråden ska bestå är dock att ungdomsrådets arbete ger resultat och känns
meningsfullt (ibid, s 18).
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Ungdomsråden måste få möjlighet att driva egna frågor och inte bara vara en
remissinstans för de frågor som vuxna har bestämt (ibid, s 12f). Det är bra om råden har
en egen budget så att de får handlingsfrihet att kunna förverkliga sina idéer, kan
marknadsföra rådet, vidareutbilda sig och betala löpande kostnader (ibid, s 16). Det får
inte gå för lång tid mellan förslag och beslut, då hinner ungdomarna tröttna och
förtroendet för politiken och demokratin skadas (ibid, s 20). Det viktigaste när det gäller
lokala ungdomsråd, och kanske all form av delaktighet för ungdomar (egen
anmärkning), är att det är fråga om verklig delaktighet, inte bara något som ser bra ut
och ger sken av delaktighet och demokrati (Ungdomsråd – en möjlighet, 1995, s 3).

3.2.2. Delaktighet i skolan

Elevers möjlighet att påverka sin situation i skolan har uppmärksammats på många sätt
under 90-talet. Rektor har enligt den nya läroplanen (Lpo 94) ansvar för att se till att
elevinflytandet fungerar på ett bra sätt (Läroplan… 1998, s 18). På vissa
gymnasieskolor har det bildats lokala styrelser med elevmajoritet. Staten har på många
sätt framhållit vikten av ökad demokrati i skolan. Det finns dock många hinder för detta.
Många vittnar om att utvecklingen mot ökad demokrati går väldigt sakta. Skolan är en
konservativ institution som inte är så lätt att ändra på (Denvall 1999, s 121).

Enligt den nya läroplanen ska elevdemokratin förstärkas. ”De demokratiska principerna
att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas
kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det
egna arbetet och för skolmiljön samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens
utformning” (Läroplan… 1998, s 15) Några riktlinjer om hur detta ska ske finns inte.
Det är upp till varje skola och rektor att avgöra hur man vill arbeta.

På i stort sett alla skolor finns elevråd av något slag, dit elever väljer sina representanter.
Klassråd, då elever får tid att prata om gemensamma frågor i klassen, hålls i de flesta
klasser. Många skolor verkar ha slagit sig till ro med att detta fungerar (Denvall 1999, s
127, 143). Enligt undersökningar som gjorts bland elever så tycker de att de har
möjlighet att vara med och delta i beslut i många frågor, men när det gäller att få
inflytande över hur själva undervisningen utformas finns det stora brister (ibid, s 126).
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Här har jag tagit med två studier där ungdomars åsikter om bibliotek tagits till vara. Jag
har också valt ut två magisteruppsatser där den ena handlar om ungdomsverksamhet på
bibliotek utifrån bibliotekariernas perspektiv och den andra mera behandlar ungdomars
syn på ett biblioteks verksamhet. Båda dessa kommer fram till att delaktighet på något
sätt bör vara ledstjärna för ungdomsverksamhet på bibliotek. Förutom dessa studier har
jag tagit med en undersökning om folkbiblioteket och dess framtidsutsikter. Denna visar
på vikten av att varje bibliotek söker sig fram till den profil de vill ha, bland annat med
hjälp av användarna.
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3.3.1. Ungdomars åsikter om bibliotek, 1988

Charlotte Hardeborn och Boel Sjöberg genomförde inför mässan Bok & Bibliotek 88 en
intervjuundersökning bland ett fyrtiotal ungdomar mellan 13 – 24 år för att ta reda på
vad ungdomar tyckte om bibliotek och hur de skulle vilja utforma det om de fick
bestämma. Utifrån dessa synpunkter från ungdomarna byggde de upp ett exempel på en
ungdomsavdelning som visades på mässan (1989, s 2).

Ungdomarna tyckte att biblioteksmiljön var stel och tråkig. De tyckte också att
personalen verkade negativa mot dem och att det var svårt att hitta det de sökte. De
kände sig klämda mellan barn- och vuxenavdelningarna och önskade en egen
ungdomsavdelning. Denna avdelning vill de inreda på ett mysigt sätt med bekväma
möbler i varma färger samt levande växter för att skapa lugn och ro. De önskade sig
också ett café i närheten av ungdomsavdelningen, där man kunde träffa kamrater och
där aktiviteter, som t ex författarkvällar skulle kunna ordnas. För att göra det lättare att
hitta skulle man göra hylluppställningen enklare och vända fler bokframsidor utåt.
Önskemål om skivor och noter var det också många som hade (ibid, s 4).

3.3.2. Ungdomars åsikter om bibliotek, 1996

I en artikel i Barn och Kultur (Bodén & Emanuelsson 1997, s 61ff) beskrivs en
undersökning som gjordes 1996 av några studenter vid Högskolan i Borås. De har
intervjuat 70 ungdomar i åldrarna 16-20 år om deras inställning till bibliotek. De har
också jämfört sin undersökning med Hardeborn/Sjöbergs undersökning 1988 för att se
om ungdomarnas synsätt förändrats. De har försökt att jämföra användares och icke-
användares synpunkter, men de skilda grupperna skilde sig inte åt särskilt mycket
förutom när det gällde upplevelsen av biblioteket. Icke-användarna var betydligt mer
negativa när det gällde detta. De kände sig inte hemma och tyckte att det var för tyst och
lugnt. Även i denna undersökning ville ungdomarna ha bekväma möbler, gröna växter
och enklare hylluppställning för att göra biblioteket trevligare. Ett ökat utbud av musik
efterfrågades samt fler dataterminaler och personal med datakunskaper. Ungdomarna
som intervjuades 1996 var mer positivt inställda till personalen och tyckte sig inte bli
sämre behandlade. En tydlig skillnad mellan undersökningarna är att önskan om ett eget
ungdomsrum inte alls nämndes 1996 medan det var ett tydligt önskemål 1988. Bodén &
Emanuelsson resonerar om att detta kanske beror på det ökade utbudet av film, musik
och datorer som gör att ungdomar har fått mer plats på biblioteken. De funderar också
på om ungdomar idag läser mer vuxenlitteratur än tidigare och om nya bibliotek, med
öppnare planlösning än tidigare, där man inte separerar besökarna i olika grupper,
kanske medverkat till att det inte finns lika stora behov av ungdomsavdelningar nu.
(ibid, s 61ff)

3.3.3. Ungdomsverksamhet på bibliotek (Spejare)

Lena Spejare har skrivit en magisteruppsats utifrån frågeställningen ”Är det svårt med
biblioteksverksamhet för ungdomar och i så fall varför?” (Spejare, 1998, s 12) Hon har
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gjort litteraturstudier samt intervjuat bibliotekspersonal på elva olika bibliotek (ibid, s
35).

Personalen kan, enligt Spejare indelas i två grupper utifrån deras uppfattningar om
bibliotekets roll för ungdomar. Den första gruppen karaktäriseras av att de anser att
biblioteket ska vara till för alla, utan att någon grupp behöver särbehandlas på något
sätt. Gruppen betonar bibliotekets roll som informationscentral, en servicestation som är
till för alla. Denna syn speglas också i deras metoder i arbetet med ungdomar. De har
ingen särskild verksamhet för denna grupp, gör inte ungdomar delaktiga i bibliotekets
verksamhet och samarbetar inte heller med andra parter utifrån. De anser att
bibliotekarien har den kompetens som behövs (ibid, s 37ff).

Den andra gruppen anser att ungdomar har speciella behov och tycker att det är viktigt
att biblioteket har ett utbud som är speciellt inriktat på ungdomar. De anser också att det
är viktigt för ungdomarna med en frizon i biblioteket, ett ställe som är deras eget, där de
får vara i fred. Denna grupp betonar att biblioteket har en roll som kulturförmedlare.
Synen på ungdomar som en speciell grupp som kräver särskilda insatser speglas i att de
har särskild verksamhet för ungdomar, de försöker på olika sätt göra ungdomar
delaktiga och de samarbetar gärna med andra parter (ibid, s 48). Spejare menar också att
det finns en mellangrupp, som vill göra något särskilt för ungdomarna, men känner sig
osäkra på vad och hur (ibid, s 38ff).

Spejare beskriver olika metoder som används för att göra ungdomar delaktiga i
bibliotekets verksamhet. Något bibliotek har anställt ungdomar för att bygga upp ett
ungdomsrum samt gjort en enkät till 250 ungdomar om biblioteket. Ett annat bibliotek
har en grupp med ungdomar och bibliotekarier som möts var 14:e dag för att diskutera
inköp av medier, aktiviteter, marknadsföring mm. På detta bibliotek betonas delaktighet
och ömsesidigt lärande. Detta bibliotek uppmanar aktivt ungdomarna som besöker
biblioteket att lämna inköpsförslag. Ännu ett bibliotek har en referensgrupp som träffas
några gånger per år. Där upplever bibliotekarien att det är svårt att få respons. Det
kommer få förslag och få förändringar har gjorts (ibid, s 46f).

Spejare anser att det viktiga inte är vilken metod man använder i arbetet med ungdomar.
Väsentligt är ”att man på varje bibliotek hittar den metod som passar de ungdomar och
den personal som finns på just det biblioteket. Att man som bibliotekarie vågar pröva,
experimentera, men framför allt att ungdomarna är delaktiga” (ibid, s 53).

Spejare menar att ungdomar är en grupp med både individuella och grupprelaterade
behov. Hon anser att delaktighet och inflytande är en viktig del i uppbyggandet av en
egen identitet. De bibliotekarier i hennes undersökning som har en särskild
ungdomsverksamhet betonar betydelsen av att ungdomarna är delaktiga i verksamheten
(ibid, s 57f).

Slutsatsen är att det inte är svårt att ha biblioteksverksamhet för ungdomar, men det är
beroende på vilken syn man har på bibliotekets roll för ungdomar om man har någon
speciell verksamhet för dem eller inte (ibid, s 59).
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3.3.4. Folkbibliotekets betydelse för ungdomar (Åberg)

Maria Åberg har i sin magisteruppsats undersökt vilken betydelse folkbiblioteket kan ha
för ungdomar. Hennes utgångspunkt är Landsbiblioteket i Växjö, som står inför en stor
ombyggnad. Bland annat ska barn- och ungdomsbiblioteket, som legat separat, nu
integreras i biblioteket. Åberg frågar sig vad som kan få ungdomarna att använda
biblioteket till annat än att söka material till skoluppgifter samt vilka förutsättningar
som finns på biblioteket för att integrera barn- och ungdomsverksamheten (2000, s 6).
Hon har gjort litteraturstudier samt en empirisk del där hon intervjuat 15 ungdomar samt
chefen för Barn- och ungdomsbiblioteket och den tillförordnade chefen för
Landsbiblioteket (ibid, s 8).

Slutsatserna av uppsatsen är att biblioteket har en viktig funktion för ungdomarna, även
utanför deras skoluppgifter. De kan behöva en plats utanför hemmet där de får vara
ifred och ett ställe där de kan få möjlighet att uttrycka sig med olika uttrycksmedel på
ett kravlöst sätt, till skillnad från i skolan. Detta är något som ungdomarna är positiva
till, en förutsättning som många nämner är dock att den verksamheten ska utgå från
ungdomarna själva (ibid, s 58). Många av ungdomarna tycker att det ofta blir fel när
vuxna planerar aktiviteter för ungdomar (ibid, s 40) De tror också att det främst är de
lite äldre ungdomarna som är intresserade av mer aktiviteter på bibliotek (ibid, s 55).

För att biblioteket ska kunna utforma ett bibliotek som ungdomarna söker sig till på
fritiden är det en förutsättning att ungdomarna känner sig välkomna. Detta kan göras
dels genom att skyltningen förbättras samt att ungdomarna får undervisning om hur de
kan hitta i biblioteket, (något som det visade sig att många tyckte var svårt (ibid, s 33)),
dels genom att miljön får en trevligare atmosfär och dels genom att personalen och
ungdomarna lär känna varandra för att minska fördomarna om respektive grupp. Åberg
tror inte att en särskild ungdomsavdelning är den bästa lösningen. Hon ser det som
viktigare att relationerna mellan personal och ungdomar förbättras. Någon form av
biblioteksråd, tror Åberg, skulle kunna skapa bättre relationer. I uppsatsen kom fram att
en av cheferna trodde att ett sådant råd skulle ta för mycket tid, men Åberg tror att det är
fullt möjligt utan att göra det för krångligt. Med tanke på hur snabbt allting ändrar sig
inom ungdomskulturen, så anser hon att det är nödvändigt med en kontinuerlig kontakt
mellan ungdomar och bibliotek (ibid, s 58f).

Ungdomarna i Åbergs uppsats tror att det är lättare för dem att påverka om de gör det
tillsammans, i stället för att gå en och en. De tycker att någon sorts biblioteksråd skulle
kunna vara bra för att ge personalen bättre kunskap om ungdomarnas intressen och
behov. Ungdomarna anser också att det är viktigt att en sådant råd består av flera
personer med olika intressen (ibid, s 38).

När det gäller upplevelsen av personalens bemötande så är det främst de yngre flickorna
som upplever personalen negativt. Flickorna tycker att det känns som att personalen har
förutfattade meningar om att ungdomar bara ställer till problem. Åberg tror att det kan
bero på att de här flickorna är lite blyga och känsligare än de andra för just bemötandet.
Övriga ungdomar tycker dock att personalen är hjälpsam och tillmötesgående (ibid, s
34f).
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3.3.5. Det lokala folkbiblioteket

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen har i boken ”Det lokale bibliotek –
afvikling eller udvikling” diskuterat folkbibliotekets roller och förutsättningar.
Utgångspunkten är bibliotek i Danmark, men jag tror att det till stor del även är giltigt
här i Sverige.

Det finns i dagens samhälle många krav på biblioteken från olika håll. De förväntas vara
mer utåtriktade än tidigare och följa med i lokalsamhällets utveckling samtidigt som de
ska följa med i den tekniska utvecklingen, ha en bra service och medier av god kvalitet.
Bibliotekens resurser, både ekonomiskt och personalmässigt har minskat och det är
svårt att få detta att gå ihop med de ökade kraven. Andersson och Skot-Hansen menar
att det som behövs i framtiden är mer långsiktiga mål för biblioteken. Det finns, enligt
författarna, oändligt med möjligheter, men varje lokalt bibliotek måste göra sina val,
utifrån frågeställningen hur man kan stärka just sitt bibliotek (Andersson & Skot-
Hansen 1994, s 15).

I det moderna samhället är arbetet med att hitta sin identitet ofta ett livslångt projekt.
Den lokalt förankrade identiteten är bara en av många källor, som man använder för att
forma sig själv, men den är alltid utgångspunkten. Andersson och Skot-Hansen menar
att det är viktigt att det lokala folkbiblioteket hittar en balans mellan att stärka det
specifikt lokala och samtidigt visa på en värld utanför och de möjligheter som finns där
(ibid, s 252ff). ”Biblioteket må søge at styrke det enkelte menneskes mulighed for at
orientere sig i spændingsfeltet mellem det nære og det fjerne, det kendte og det ukendte,
det lokale og det globale.” (ibid, s 254)

Bibliotekets roll i samhället är inte klart definierat en gång för alla, utan ett bibliotek
måste hela tiden kunna förändra sig utifrån samhällets och människornas behov, enligt
Andersson och Skot-Hansen (ibid, s 258). ”Hvert enkelt bibliotek må i samspil med de
lokale politikere og brugere finde sin profil og synliggøre den i sin virksomhed: I
materialer, tilbud, arrangementer, formidling og markedsføring.” (ibid, s 259)

Andersson och Skot-Hansen frågar sig om folkbiblioteket är på väg att avvecklas. Det
satsas inte lika mycket resurser på biblioteken. De har haft svårt att profilera sig och
målen har varit otydliga. Biblioteken har på många ställen flyttats längre från politikens
centrum och bibliotekscheferna upplever ett minskande intresse från politikernas sida
när det gäller biblioteksfrågor. Det viktiga för framtidens bibliotek, enligt författarna, är
att de gör sig synliga, både för politikerna, lokalsamhället och för brukarna, då finns det
hopp för biblioteken också i framtiden (ibid, s 261).
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Jag har läst ett antal artiklar och böcker som berör brukarinflytande på bibliotek. Av
utrymmesbrist har jag varit tvungen att endast ta med några få exempel, där delaktighet
varit centralt, och redogöra dessa mycket kortfattat. Jag har läst, men utelämnat, några
välkända projekt, Kampen-projektet, GÖK-projektet, UngInfo i Eskilstuna samt Ungt
bibliotek i Södertälje.
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3.4.1. Biblioteksråd i Danmark

I Danmark är användarinflytande obligatoriskt i bland annat skolor och på daghem. Där
finns alltid användarrepresentanter med i styrelsen. På folkbiblioteken finns inget sådant
krav, men trots detta så finns det en del danska bibliotek som på olika sätt försökt sig på
att öka och i viss mån formalisera användarinflytandet i olika former av biblioteksråd.
Syftet med biblioteksråden är att få människor att identifiera sig med sitt bibliotek, att få
dem att bli intresserade och engagerade i bibliotekets vardagsarbete och i dess
framtidsplaner, så att de kan inspirera bibliotekspersonalen och se till att det händer
saker, både i relation till personalen och politikerna. Deras huvuduppgifter är:

- att vara folkets röst om hur de vill att biblioteket ska fungera
- att föreslå nya aktiviteter och funktioner för bibliotek, sådant som kanske personalen

inte kommit att tänka på
- att vara en länk mellan biblioteket och medborgarna, förklara hur biblioteket

fungerar, vad som är möjligt och vad som inte är möjligt
- att vara en påtryckningsgrupp mot politikerna
- att starta och praktiskt genomföra olika aktiviteter

Några biblioteksråd har större befogenheter, t ex när det gäller budgeten och tillsättning
av ny personal (Grubbe Jensen 1996, s 10ff).

Frågan hur man undviker att biblioteksrådet bara består av personer med ett eget
personligt intresse och hur man skapar ett råd som representerar olika grupper har varit
en central fråga i biblioteksrådsdebatten. En del biblioteksråd har en strikt
sammansättning där representanter för pensionärer, barn- och ungdomsorganisationer,
idrottsorganisationer mm finns med. Fördelar med det systemet är att representanterna
har en stor grupp människor som står bakom dem. Det innebär att den enskilde
medlemmen inte talar bara för sina egna intressen. Motståndare till denna typ av
biblioteksråd anser att det finns en fara i att dessa personer kanske inte har ett genuint
intresse för biblioteket, utan bara blivit valda på grund av att de stått i tur (ibid, s 12). En
grupp som är viktig att ha med, enligt Per Månssons (bibliotekschef  i Haderslev)
erfarenhet, är icke-användarna. I en grupp som Månsson formade, inför ett arbete med
kommunens kulturplan när det gällde biblioteksområdet, så tog han med en representant
för icke-användarna. Detta visade sig få stor betydelse för arbetet i gruppen (Månsson
1994, s 460).

En annan problematisk fråga har varit i vilken utsträckning som biblioteksrådet ska få
ansvar över medievalet. Enligt den danska folkbibliotekslagen ligger ansvaret för
medieinköpen på bibliotekschefen i samarbete med övriga bibliotekarier. Inköpen ska
spegla den mångsidighet, aktualitet och kvalitet som lagen föreskriver. Många anser att
det inte är lämpligt att delegera urvalet av medier till biblioteksråden. Trots detta har
många biblioteksråd stort inflytande på just detta (Grubbe Jensen 1996, s 12).
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3.4.2. Danmarksprojektet: ”Børn og unges medbestemmelse på bibliotekerne”
(Hädanefter endast kallat Danmarksprojektet)

”Det Tværministerielle Børneudvalg” startade, under perioden 1994-1997, flera projekt
för att främja barns och ungdomars deltagande i samhällslivet, bland annat på
biblioteksområdet. Tio bibliotek runt om i landet startade projekt, som i första hand
vände sig till barn och unga mellan 9-16 år (Kjær-Olesen 1998, s 6). Tinna Kjær-Olesen
har utvärderat detta projekt i rapporten ”Vores bibliotek!”. Från denna rapport har jag i
huvudsak hämtat följande framställning.

Det överordnade syftet med projekten inom alla områdena var att göra barn och
ungdomar synliga som medborgare, skapa förståelse hos vuxna för barn och ungdomars
intressen och önskningar, förbättra kommunikationen mellan barn, ungdomar och vuxna
samt ge barn och ungdomar kunskap om och erfarenhet av demokratiska processer och
spelregler (ibid, s 7). För biblioteken var det huvudsakliga målet att de unga skulle vara
med och utveckla attraktiva bibliotek med ett utbud som är relevant för dagens barn och
ungdomar. Detta skulle göras bland annat genom att: barn och ungdomar skulle vara
med i hela förloppet av ett arbete, i planering och genomförande, utifrån de teman och
områden de var intresserade av och biblioteken skulle pröva och utveckla
samarbetsformer, som byggde på 9-16-åringarnas egen uppfattning av reellt
medbestämmande och de krav på innehåll och former som de ställer (ibid, s 20).

Erfarenheterna från projektet är väldigt positiva. Det har varit givande både för
bibliotekarierna och de unga. Bibliotekarierna har fått personliga relationer med barn
och ungdomar. Det har blivit roligare att arbeta och de har, enligt en bibliotekarie,
kunnat genomföra aktiviteter som bibliotekarierna aldrig skulle klarat av själva. De har
fått lära sig, enligt Jim Højberg, projektkonsulent, att lyssna i stället för att prata så
mycket och att ge ifrån sig av sin makt och kunna lita på barnen. Barnen i sin tur har fått
känna att deras åsikter och insatser varit betydelsefulla och gett resultat (Villaume Pinz
1998, s 227). Många barn och ungdomar har fått ökad självtillit och handlingskraft
(Kjær-Olesen 1998, s 62). Att ge barn och unga inflytande på biblioteken är, av
erfarenheterna att döma, en metod som kan ge en positiv utveckling av biblioteksarbetet
och göra bibliotekens utbud mer attraktiva för målgruppen. Barn och unga har fått
många möjligheter att själva agera på olika sätt på biblioteken. Biblioteken har lyssnat
på dem och på allvar tagit vara på deras idéer och intressen. De unga har fått vara med i
planering och beslut och haft ett medansvar för det som beslutats. Barn och unga har
blivit mer medvetna om biblioteket och dess möjligheter. Bibliotekarierna har fått en
större kunskap om de ungas kultur och vardagsliv. Detta innebär att de har bättre
förutsättningar för att göra inköp och förmedla medier till barn och unga (ibid, s 9).

Erfarenheterna visar att det har varit viktigt att grupperna organiserats på ett informellt
sätt, utan formella val, stela dagordningar och fasta uppdelningar av arbetsområden.
Däremot är det viktigt, menar Kjær-Olesen, att det finns någon sorts formellt
mötesforum med fastställda mötesdagar och tider. Att ha tid till att ha roligt på träffarna
har visat sig viktigt. Bra relationer mellan barn och mellan barn och vuxna är centralt
för medbestämmandet (ibid, s 38ff).
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Det är viktigt att det finns en gemensam målsättning, som är tydlig för alla som är
inblandade i projektet, men också för övrig personal. Man måste veta och vara eniga om
hur medbestämmandet ska se ut och vilka ramar som gäller (ibid, s 39ff). Erfarenheten
visar att de unga har kunnat ta ansvar och tänka på helheten. Den visar också att de har
lagt stor vikt vid aktiviteter och upplevelser i sina initiativ (ibid, s 48).

För att åstadkomma bibliotek där man prioriterar medbestämmande mellan barn, unga
och vuxna så krävs det personalresurser. I försöksbiblioteken var man medvetna om
detta, men erfarenheten har visat att det tagit ännu mer tid än förväntat. Kjær-Olesen
nämner att det tagit mycket tid med alla barn och unga som till vardags kommit till
biblioteket för att prata. Det har krävts prioriteringar i hur det dagliga arbetet ska se ut.
Kjær-Olesen menar att prioriteringar kan orsaka konflikter och stress, men trots allt är
de nödvändiga för att arbetet ska fungera (Kjær-Olesen 1998, s 41).

Inom projektet har de gjort många erfarenheter av vad medbestämmande kan innebära.
Verkligt medbestämmande måste följas av att man ger barnen och de unga reellt
inflytande och befogenheter. Barn, ungdomar och bibliotekarier har sina speciella
kunskaper och erfarenheter, vilka kan komplettera varandra. Medbestämmande innebär
att man hjälper varandra och delar upplevelser och arbetsuppgifter. Respekt och tolerans
för varandra är en förutsättning för medbestämmande. Vuxna ska gå in i diskussioner
med barn och unga, så att de får möjlighet att argumentera för det de tycker. Det är bra
om de vuxnas uppgift är att fungera som rådgivare och stöd samt samla ihop och
förmedla kunskap och information. Det är en balansgång mellan stöttning och styrning
(ibid, s 42ff). Kjær-Olesen betonar vikten av att biblioteket får fortsätta att vara en
fristad, ett andningshål, som inte tvingar på barn och ungdomar något. Projektet visar att
barn och unga gärna vill vara med i ett samarbete som bygger principen om allas lika
värde och där deras egna önskemål sätts i fokus. Hon skriver också att projektet visar att
barn och ungdomar kan ta ansvar och tänka på andras behov, även om de inte är
formellt valda som i en del biblioteksråd (ibid, s 64ff).

Kjær-Olesen nämner olika hinder mot att ta med barn och unga i ett samarbete på
biblioteken, t ex attityden att vuxna och utbildade vet bäst och inte har något att lära av
de unga. En del tror sig på förhand veta att barn och unga inte är intresserade och inte
har tid att engagera sig på biblioteket (ibid, s 57f).

Man kan fråga sig om det är en uppgift för biblioteket att vara en del i att barn och
ungdomar får erfarenhet av medbestämmande. Jens Thorhauge, tidigare ordförande i
Danmarks biblioteksforening, menar att biblioteket har många funktioner. I debatten om
bibliotekens roll i samhället har det nämnts att till bibliotekets mål, på ett högre plan,
hör att upprätthålla och utveckla medborgarnas förmågor och att förnya individen (ibid,
s 55). Om man ser till denna högre målsättning, anser jag att det är tydligt att arbete med
medbestämmande är något som ligger i linje med bibliotekets verksamhet.

På de olika biblioteken har projektet utformats efter de förutsättningar och de behov
som funnits på den lokala orten. I Køge arbetade biblioteket med ungdomarna på
frivillig basis. Arbetet var inriktat på datorer, CD-rom och Internet. Det kallades för
”Discworld”. Under projektåren hade de ett medlemstal på drygt 50 personer, drygt 90
% av dem var pojkar. En grupp på 20 var mest aktiva. De rekryterade själva nya
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medlemmar till gruppen. Gruppen träffades ungefär en gång i månaden i helgrupp och
förutom detta i mindre arbetsgrupper efter behov (ibid, s 92ff). Det fanns två
bibliotekarier knutna till projektet. Detta hade, enligt bibliotekarierna, många fördelar.
De kompletterade varandra i arbetet och de kunde prata om sina upplevelser och stödja
varandra i samband med att de förmedlat sina erfarenheter till andra personalgrupper.
Bibliotekarierna ansåg att de, genom projektet, fått en god inblick i ungas kultur och
vardag och att de fått en ny roll som bibliotekarier, nu då de känner barnen och
ungdomarna. Biblioteket har blivit mer än ett ställe för läxor och skoluppgifter. Det har
blivit ett attraktivt ställe för barn och unga (ibid, s 99f).

I Røde Mellemvej samarbetade biblioteket med skolan och integrerade arbetet med
undervisningen. De arbetade redan innan projektets start tillsammans med en skolklass,
en 6:a, för att välja böcker och nu utökade man detta samarbete samt började att
samarbeta med ännu en klass, en 9:a, för att köpa in nya medier, video, CD-rom och
ungdomsmusik. Klasserna engagerade sig dessutom en del i hur bibliotekets ungdoms-
hörna skulle se ut och hade en del utställningar (ibid, s 116ff). Exempel från övriga
bibliotek finns i rapporten Vores bibliotek för den som är intresserad!

3.4.3. Lila rummet i Alingsås

I Alingsås har de, sedan projektstarten 1993, arbetat aktivt med biblioteksverksamhet
för och med äldre ungdomar, 16-25 år. De första tre åren drevs arbetet som ett projekt,
som sedan införlivades med den ordinarie verksamheten. Under projekttiden bildades en
biblioteksförening, som skulle leda arbetet med det nya ungdomsbiblioteket (Carlsson
Asplund & Forsén 1999, s 7). Syftet med projektet var ”att skapa ett bibliotek utifrån
ungdomars behov tillsammans med ungdomar, att ta till vara ungdomars lust, kreativitet
och engagemang” och att bibliotekspersonal och ungdomar skulle ges möjlighet att öka
sin kunskap om varandra. Biblioteket skulle inte ordna verksamhet för ungdomarna,
utan de skulle själva få forma verksamheten. De skulle vara med i hela processen, ”från
idé till öppet bibliotek och sedan även i driften” (ibid, s 2ff).

Bibliotekarien, Heidi Carlsson-Asplund, informerade om projektidén på bland annat
fritidsgården. Många nappade på idén. Särskilt intresserade var en del killar, som annars
inte var vana biblioteksbesökare. De intresserade bildade föreningen ”Det lila rummet”.
Föreningen har haft mellan 15-20 ständiga medlemmar och utöver dessa förnyats
kontinuerligt. Heidi upplevde att det var lättare att engagera ungdomar som redan gör
mycket. De som inget gör tycker sig inte ha tid och har ofta inte heller lust. Det var
ibland svårt för nya medlemmar att komma in i gruppen. Det gällde att satsa lite extra
för att de skulle känna sig välkomna. Pojkarna har hela tiden dominerat gruppen. Det
har varit svårt att engagera flickorna, kanske för att gruppen varit så mansdominerad
(ibid, s 5ff). Ungdomsbiblioteket var inte stort och blev därför snabbt trångt. Det var
viktigt att biblioteket var välkomnande för nya besökare. Detta var de medvetna om och
försökte aktivt uppmärksamma och erbjuda sin hjälp till nya besökare (ibid, s 17).

Sedan hösten 1998 har föreningen varit vilande (ibid, Bilaga: Ungdomsrummets
aktiviteter 1998) De hamnade i en generationsväxling, och det blev svårt att hitta
ersättare till de eldsjälar som börjat arbetet. De försökte få nya medlemmar genom att
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fråga ungdomar som hämtade sin 16-årsbok på biblioteket, men ingen ville vara med.
Det verkade som att ungdomarna var nöjda med den verksamhet som redan fanns för
dem på biblioteket. Heidi menar att snabba generationsskiften är en svårighet som alltid
möter i arbete med ungdomar. Hennes erfarenhet är att ungdomar hellre engagerar sig
när någonting ska byggas upp än när det redan har funnit sin form. Därför är det viktigt
att hela tiden förnya verksamheten om man vill behålla engagemanget (ibid, s 18f).

Föreningens medlemmar utarbetade och delade ut en enkät och gjorde intervjuer med
andra ungdomar om hur biblioteket skulle utformas. Sedan utformade gruppen
biblioteket utifrån de svar som de fått in samt egna önskemål. Heidi menar att denna
undersökning bidrog till att ungdomarna värderade projektet högre, att det kändes
betydelsefullt (ibid, s 5ff).

De förde i ett tidigt skede diskussioner om hur medievalet skulle ske. Ungdomarna ville
inte ha nedskrivna kvalitetskriterier. Det skulle de ha känt som ett misstroende mot
deras smak. De bestämde att de skulle pröva utan och se hur det fungerade. Det visade
sig gå bra, bara en enda större diskussion om ett dataspel med mycket våldsinslag. Heidi
la in sitt veto, som den, trots allt, slutgiltigt ansvariga (ibid, s 15). En annan erfarenhet
som gällde inköpen var att ungdomarna ville att det skulle gå snabbt att få ut nya böcker
i biblioteket, därför köptes det mesta direkt i bokhandeln (ibid, s 14). Efter flytten till
huvudbiblioteket blev det omöjligt att fortsätta detta snabba förfarande. Detta innebar att
ungdomarna inte längre kände att de hade samma självständighet som förut (ibid, s 18)

Heidi var anställd som projektledare 25 timmar per vecka under skolterminerna. Hon
upplevde att tiden inte riktigt räckte till. Hon hade behövt mer tid bland annat för
planering, ekonomiarbete och kontakter med personalen på fritidsgården (ibid, s 17).
Heidi har fungerat som handledare, ett stöd för ungdomarna och verksamheten på
ungdomsbiblioteket. Hon har varit den fasta punkten som alltid funnits kvar. Under
projekttiden höll hon kontakten med huvudbiblioteket genom att ha kvar ett pass i
informationsdisken. På så sätt tappade hon inte kontakten med övrig personal och de i
sin tur fick veta vad som var på gång i ungdomsbiblioteket (ibid, s 8). Heidi och hennes
chef har informerat övrig personal med jämna mellanrum, men trots det har en del av
dessa känt sig utanför (ibid, s 20)

Syftet med projektet har nåtts. De har skapat en verksamhet utifrån ungdomarnas behov.
Ungdomar har varit delaktiga i hela processen. Vuxna och ungdomar har lärt av och om
varandra. Heidi menar att projektet kom precis i rätt tid, när fantasyböckerna började bli
populära och när datorer och Internet fortfarande var något nytt och spännande. Detta
menar hon var bidragande orsaker till att ungdomarna tyckte att det var intressant att
engagera sig i projektet (ibid, s 19f). Heidi anser att det är viktigt att ge ungdomarna
reellt inflytande. Man måste som bibliotekarie vara beredd på att det inte alltid blir som
man själv tänkt sig. För att ungdomar ska engagera sig krävs att de får ansvar och
verkliga befogenheter (ibid, s 6)
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3.4.4. Holmlia

I stadsdelen Holmlia, en invandrartät förort till Oslo, deltog Deichmanske bibiblioteks
filial och Holmlia skole i ett projekt under åren 1987 – 1990. Projektet riktade sig till
ungdomar i åldrarna 13-16 år och syftade till att lära känna och öka deras läslust och
biblioteksanvändning (Skjærseth 1991, s 6).

Anledningen till projektet var att man sett att efter 13 års ålder sjönk utlåningen av
böcker och användningen av biblioteket drastiskt. Man trodde att detta kunde bero på att
biblioteket traditionellt är uppdelat för att passa två olika kategorier, barn 0-13 år samt
vuxna. En annan orsak trodde man kunde vara bibliotekspersonalens osäkerhet inför
åldersgruppen. Många hade dåliga erfarenheter av ungdomar som kom för att ställa till
bråk. De vuxna ville få större erfarenhet av och få veta mer om ungdomars läsvanor och
biblioteksanvändning (ibid, s 17)

De ville pröva den fysiska miljöns betydelse genom att anpassa ungdomsrummet efter
ungdomarnas önskemål. Man provade att placera ungdomsrummet på flera olika platser
i biblioteket och man experimenterade också med rummets storlek. Gensvaret från
ungdomarna tydde på att det viktiga för dem var att ha ett ganska stort rum, med plats
för flera olika grupper samtidigt (ibid, s 58). Var rummet var placerat hade inte lika stor
betydelse (ibid, s 22).

Bok- och mediaurvalet gjordes i samarbete mellan bibliotekarier, lärare och elever.
Eleverna kom med förslag på vad som skulle köpas in och man tog vara på de förslag
som kom in via den forskning som pågick parallellt. Samma böcker köptes in både till
folk- och skolbiblioteket så att de fanns att låna på flera ställen. Man köpte även in den
populärlitteratur som ungdomarna önskat. Dessa böcker visade sig få störst intresse när
de var nya, men hade annars ingen större betydelse för utlåningen (ibid, s 23ff).

I projektet ingick också stora satsningar på lässtimulering i några klasser och bokprat i
alla klasser på Holmlia skole (ibid, s 17). Detta ledde, förutom till en större kännedom
om böcker, bl a till att bibliotekarierna lärde känna ungdomarna och började se dem
som enskilda individer och inte bara som en grupp (ibid, s 38). Parallellt med det
praktiska arbetet genomfördes ett forskningsarbete. Genom enkäter och intervjuer med
ungdomar om böcker och bibliotek fick man kunskap, som sedan kunde omsättas i den
praktiska delen av projektet (ibid, s 17f).

I det stora hela blev projektet lyckat. Ungdomarna kom till biblioteket. Utlåningen
bland ungdomarna steg med 70 %. Ungdomarna var särskilt nöjda med att ha tillgång
till en begränsad samling med böcker speciellt utvalda för dem, lätt att orientera sig i
(ibid, s 54ff). Det fanns dock en del problem. Ett var att projektledaren kände sig ensam
i arbetet. Hon kände att övrig personal var negativa till projektet. När detta kom i dagen
efter två år och man började arbeta med det i personalgruppen förbättrades situationen.
Erfarenheten visar att: ”En förutsättning för att nya tilltag eller projekt som sätts igång,
ska lyckas, är att hela personalen är med från starten och känner sig delaktiga i
verksamheten” (ibid, s 40, egen översättning).



36

���7HRUL

�����5RJHU�+DUW�RFK�KDQV�WDQNDU�RP�EDUQ�RFK�GHPRNUDWL

Roger Hart beskriver i sin bok ”Children’s participation” sina erfarenheter av
demokratiprojekt tillsammans med barn när det gäller samhällsutveckling, speciellt när
det gäller den fysiska närmiljön. Hart beskriver främst arbete med barn i åldrarna upp
till 14 år, men menar att hans teorier också är användbara för arbete bland tonåringar.
Han har engagerat sig på många håll i världen och på många ställen räknas barn som
vuxna och börjar arbeta vid 14 års ålder, därav avgränsningen. Han menar att barn i
olika utvecklingsstadier kan vara delaktiga på olika sätt och ha inflytande i projekten
och att deras kompetens utvecklas om de får vara med. Det är, enligt Hart,
betydelsefullt, att barn är delaktiga i hela processen, både den förberedande
undersökningen av förutsättningarna, planeringen av arbetet, utförande och förvaltande
(Hart 1997, prefix s IX).

Barn behöver få utföra realistiska och nyttiga uppgifter. Genom detta får de möjlighet
att upptäcka sina egna förmågor. För att vilja och våga delta i olika sammanhang är det
avgörande hur barnen uppfattar sig själva. Detta, skriver Hart, är ofta kopplat till deras
klass- eller kulturtillhörighet. Det är oerhört viktigt att de känner att de tillhör samhället
och att de är betydelsefulla (ibid, s 29f). Hart menar att: ”Involvement fosters
motivation, which fosters competence, which in turn fosters motivation for further
projects” (1992, s 5).

Roger Hart betonar, liksom Pateman och Henriksson, vikten av att ge barn
medbestämmande. Han anser att det är orealistiskt att tro att barn plötsligt blir
ansvarstagande, deltagande vuxna medborgare när de blir äldre om de inte innan dess
har fått utveckla ansvarstagande. Därför är det nödvändigt att ta med barn i
meningsfulla projekt tillsammans med vuxna. Medbestämmande måste läras genom
praktisk erfarenhet (Hart 1992, s 5f).

Barn utvecklas socialt till att allt mer kunna ta in vad andra människor tänker och
känner. Hart menar, att det dröjer ungefär tills i 10-årsåldern tills barnen är mogna att
tänka ömsesidigt. Då är det också möjligt för dem att förstå att människor kan ha dubbla
och blandade känslor. För att fungera demokratiskt i en grupp är det nödvändigt att
kunna se saker ur andras perspektiv. Som tonåring har man en ökad förmåga att se i ett
lite större perspektiv, till samhällets bästa. Detta är en viktig egenskap när man ska
jobba tillsammans i gemensamma samhällsprojekt (ibid, s 31ff).

Hart menar att det bästa sättet för barn att vara delaktiga och träna sig i praktisk
demokrati är att arbeta tillsammans i en grupp under en längre tid. Regelbundna träffar
tillsammans med någon vuxen hjälper barnen att förstå roller, regler och processer. Det
finns alltid områden där de vuxna, som har det formella ansvaret, har sista ordet. Vilka
områden det gäller är viktigt att klargöra från början. Ett bra sätt att göra barn medvetna
om de demokratiska processerna är att tillsammans i gruppen sätta upp regler för
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beslutsfattande. De vuxna kan visa på olika modeller och sedan kan gruppen komma
fram till sina egna former för att fatta beslut (1997, s 45ff).

Organisationer som arbetar med ungdomar måste, enligt Hart, tillåta ungdomar att
experimentera. De vuxna i organisationen ska ge stöd och struktur. De ska ge en stabil
grund att stå på, som gör att arbetet känns meningsfullt. De vuxna måste försöka förstå
ungdomarnas åsikter och sätt att uttrycka sig samtidigt som de också måste kunna visa
var de står. De får inte på något sätt nedvärdera ungdomarnas åsikter. Då kan
ungdomarnas känsla av ansvar och identitet med arbetet minska. Det innebär en svår
balansgång, men de vuxna måste tillåta att organisationens struktur präglas av
ungdomarna (1997, s 28f).
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Hart har utarbetat en modell för att belysa hur vuxna på olika nivåer gör och kan göra
barn och ungdomar delaktiga. De tre första nivåerna är, enligt Hart, oacceptabla. Barnen
har inget reellt inflytande. Från den fjärde nivån börjar barnens reella inflytande öka
fram till att initiativen och arbetet sker helt på barnens egna premisser men med vuxna
tillgängliga som stöd och hjälp. Någonstans mellan nivå fyra och åtta bör alla barn,
enligt Hart, få arbeta beroende på förmåga och intresse. Nivåerna är till, dels för att visa
på avarterna, det som ser ut som delaktighet men inte är det, dels för att vara ett
diskussionsunderlag för hur vuxna kan göra barn delaktiga utifrån deras bästa förmåga.
Att den helt barninitierade och barnstyrda nivån inte ligger som högsta nivå förklarar
Hart med att det är delaktighet och samarbete som eftersträvas och inte barns makt.
Barn och vuxna lever i ett gemensamt samhälle och behöver samarbeta för att nå fram
till det gemensamma bästa (Hart 1997, s 40ff). Jag frågar mig om nivå sju alls ska
finnas med i en modell för delaktighet mellan barn och vuxna. På den nivån är det inte
längre delaktighet det handlar om. Här följer modellen i korta drag:

1. Manipulation eller bedrägeri – Vuxna använder sig av barn för att främja sina egna
intressen. De låtsas att något är inspirerat eller gjort av barn fast det inte är det.

2. Dekoration – Barnen är med för att ”piffa upp” ett arrangemang, men de vet
egentligen inte vad arrangemanget syftar till.

3. Symboliskt – Barnens bidrag är till för att underbygga de vuxnas synpunkter. Det
ser ut som att barnen får göra sina röster hörda, men det är de vuxna som valt både
ämne, sätt att kommunicera och vilka barn som ska delta.

4. Anvisat, men informerat – Vuxna har initierat verksamheten och bestämt syftet, men
barnen är väl informerade.

5. Rådfrågat och informerat – Vuxeninitierat, men de vuxna lyssnar till barnens åsikter
och tar vara på dem.

6. Vuxeninitierat, delat beslutsfattande med barnen – De vuxna har bestämt arbetets
huvudmål och barnen är med i arbetet på samma premisser som andra eventuella
intressegrupper. Här är det särskilt viktigt att klargöra vilka ramar som gäller och att
man delar hela processen.

7. Barninitierat och barnstyrt – Barnen initierar och styr helt själva. Detta gäller oftast i
barns lekar.
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8. Barninitierat, delat beslutsfattande med vuxna – Barnens initiativ. De styr och de
kontaktar vuxna när de anser att det behövs, kanske för vissa delmoment av ett
arbete. Barnen är medvetna om att de ibland behöver andras stöd och hjälp. Vuxna
kan erbjuda hjälp utan att barnen behöver känna att de vuxna vill ta ifrån dem
kontrollen. (ibid, s 40ff)
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Denna presentation baseras på de uppgifter jag fått in av de bibliotekarier som svarat på
min enkät. De två första orterna har referensgrupper just nu, medan de på de övriga
orterna haft referensgrupper någon gång under de senaste fem åren. Orterna är olika
stora, från ca 14 000 – 250 000 invånare. B-ort och D-ort är lite större städer än de
övriga En ort ligger i Norrland och övriga i Götaland. Redovisningen bygger på
enkätsvarens formuleringar och innehåll och skiljer sig därför när det gäller hur mycket
och vilken information som givits. Jag har tagit bort ortsspecifika benämningar på
grupperna, då jag eftersträvat att undersökningsorterna ska få vara anonyma.

$�RUW

Den här referensgruppen har formellt funnits sedan januari 2001, men startade
inofficiellt sitt arbete under hösten 2000 genom att anordna ett ungdomsarrangemang på
biblioteket. Bibliotekarien, som arbetar med gruppen, är anställd som ungdoms-
bibliotekarie på en nyskapad tjänst. Hon har själv fått forma sitt sätt att arbeta. Hon
ansåg tidigt att hon behövde en referensgrupp för att lyckas med ungdoms-
verksamheten på biblioteket. Syftet med gruppen är att hjälpa ungdomsbibliotekarien att
hålla kontakten med ungdomarnas verklighet, för att motverka att biblioteket satsar på
fel saker. Bibliotekarien ville skapa ett ställe på biblioteket, där de unga skulle få vara
utan att störa äldre besökare. Hon frågade ungdomarna i gruppen vad de tyckte om detta
och fick som svar att det behövdes en egen avdelning för unga vuxna. Ett annat syfte är
att gruppen ska vara med och utforma den nya lokalens miljö, inköp av medier och att
anordna arrangemang. I gruppen ingår tolv ungdomar, 15-19 år, samt en kvinnlig
bibliotekarie. De flesta går i nian eller i ettan på gymnasiet. En kille finns med i
gruppen. En tjej har invandrarbakgrund. Intressena varierar, två håller på med
gymnastik/hästar, en med rollspel, ca fem är med i Ung Vänster samt är intresserade av
feminism och djurens rätt, en sysslar med musik. De gymnasieelever som är med går på
den estetiska linjen. Att tjejerna är överrepresenterade, menar bibliotekarien inte gör så
mycket då det i denna kommun finns en fritidsgård med musikskola som domineras av
killar. Referensgruppen på biblioteket kan fungera som en sorts motvikt till
fritidsgården, anser bibliotekarien. Att det inte finns fler ungdomar med
invandrarbakgrund i gruppen tror bibliotekarien beror på att det har varit svårare att få
kontakt med den skola som ligger i det mer invandrartäta området i kommunen. Hon
ska försöka igen och hoppas då få kontakt med fler ungdomar därifrån. Gruppen
startade genom att bibliotekarien gick ut och informerade niorna i den närmsta skolan,
samt skickade brev till gymnasieskolan. Hon frågade efter ungdomar som var
intresserade av att vara med och anordna en kväll i biblioteket med någon gäst som
sysslade med texter av något slag. Hon berättade också om sin tjänst på biblioteket och
att det fanns möjlighet för ungdomarna att vara med och påverka ungdoms-
verksamheten. Det var 17 ungdomar som var med i arbetet runt den första kvällen. Tolv
stannade kvar i det som sedermera blev referensgruppen.
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Gruppen träffas inte regelbundet, men i snitt blir det ungefär varannan vecka. Mellan
mötena håller de kontakten via epost. Ibland samlas de i helgrupp, men har också
tillfälliga arbetsgrupper. När enkäten inlämnades höll de på att inreda det nya
ungdomsrummet. Bibliotekarien hade köpt in ett grundbestånd av medier utifrån
gruppens förslag samt sammanställningar som andra ungdomsbibliotekarier gjort. I
fortsättningen hoppas hon kunna sköta inköpen tillsammans med ungdomarna, gärna
genom att, tillsammans med gruppen, åka till bokhandeln och göra direktinköp.
Arrangemangen ligger nere, men fler arrangemang kommer när ungdomsrummet är
klart. Referensgruppen är beslutande i frågor som gäller rummets utformning, namnet
på rummet etc, men i andra frågor har bibliotekarien och hennes chef tydlig vetorätt.

Bibliotekarien upplever att hon får rätt fria händer av biblioteksledningen, så länge hon
kan argumentera för sin sak och visa att det är viktigt att göra på ett visst sätt. Övrig
personal verkar inte vara helt positiva. Bibliotekarien menar att många verkar se
problemen mer än möjligheterna. Andra verkar tycka att det är bra det hon gör, men
glada att de själva slipper jobba med det. I stort tycker hon dock att hon får stöd och
uppmuntran för sitt arbete. En halvtidstjänst går till utvecklingen av
ungdomsverksamheten. Detta innefattar förutom arbetet med referensgruppen och
ungdomsrummet även samarbete med skolorna (läsprojekt, kontakt med
skolbibliotekarierna, bokprat, biblioteksvisningar etc). Referensgruppen har inte något
eget ekonomiskt ansvar ännu. Förra året fick ungdomsbibliotekarien del av
Kulturrådspengar som kommunen fått. Nu lämnar hon bara in de fakturor hon får till
biblioteksledningen.

Bibliotekariens erfarenheter av arbetet med referensgruppen är mest positiva. Hittills
har allt de prövat gått bra. Den personliga kontakten med ungdomarna ger mycket. Än
så länge har syftet med gruppen nåtts. Lite problem har hon haft med mötestider. Efter
ett halvår av entusiasm och bra uppslutning kom plötsligt bara några få. Hon har märkt
att det inte räcker att meddela mötestiderna en gång, så hon skickar en påminnelse några
dagar före varje möte. Hon har börjat lära sig att inte ta det personligt om ungdomarna
uteblir. Det finns ju så mycket annat än referensgruppen på biblioteket som händer i
ungdomars liv. Man kan inte vänta sig samma engagemang varje gång, menar hon. Att
få en referensgrupp som representerar en hel åldersgrupps olika bakgrunder och
intressen är en omöjlighet. Men bibliotekarien anser ändå att det måste vara bättre att ha
en referensgrupp, som åtminstone känner till en del av de unga i kommunen, än att inte
ha någon förankring alls bland de unga. En nackdel skulle kunna vara om
ungdomsrummet blir en ”privatklubb” för referensgruppen, men de ska göra sitt bästa
för att det ska bli en avdelning för unga vuxna i hela kommunen.

Bibliotekarien hoppas att gruppen ska kunna förnyas löpande, utan några totala avbrott.
För att detta ska fungera har hon tänkt att kontinuerligt informera nyblivna nior vid
kommunens skolor. Hennes tanke är att de nuvarande medlemmarna ska följa med
henne vid dessa informationstillfällen när det nya ungdomsrummet blir klart.
Bibliotekarien ser positivt på framtiden med referensgruppen, den utvecklas och håller
på att hitta sina former.
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En del av personalen på biblioteket ville starta en referensgrupp. Syftet var att nå
målgruppen ungdomar lättare. Just nu ingår nio ungdomar i gruppen. De flesta går på
gymnasiet, en i högstadiet och ett par går på Komvux. Från början täckte de in de flesta
gymnasieskolorna, men inte nu längre. De som är med har ett intresse för att skriva och
är positiva till bibliotek. Bibliotekarien tror att gruppen är representativ för ungdomar
med intresse för att skriva och läsa, men inte för ungdomar i allmänhet. Det är flest
tjejer. För att hitta ungdomar till gruppen gick de ut med information till en
skrivarkursgrupp. Gruppen har funnits i ett och ett halvt år. I den nuvarande gruppen
finns två av de ursprungliga kvar. Ungdomarna i gruppen får ingen ekonomisk
ersättning, men ibland kan de få lite uppmuntran i form av en biobiljett eller erbjudande
om att få gå gratis på kurser och studiebesök.

Referensgruppen samlas cirka en gång per månad. Förutom helgruppsträffarna så har de
också arbetsgrupper. Till gruppens uppgifter hör att komma med idéer till program,
komma med inköpsförslag samt köpa in böcker. Gruppens roll är både rådgivande och
beslutande. Gruppen har inget eget ekonomiskt ansvar, men är med och fattar beslut
som har ekonomiska konsekvenser. Personalen har hand om kassan.

Biblioteksledningen är positiv till gruppens verksamhet. Referensgruppen är en del av
ett projekt och har fått del av det ekonomiska anslag som tilldelats detta projekt. Det är
tre bibliotekarier som delar på en heltid för arbetet med ungdomsavdelningen och
referensgruppen. Just för tillfället använder de inga andra sätt än referensgruppen för att
göra ungdomar mer delaktiga.

Bibliotekariens erfarenheter är mest positiva. Umgänget med ungdomarna är alltid
positivt, men ibland tycker hon att det är dålig uppslutning på mötena. Hon anser att de
har nått sitt syfte med gruppen. En svårighet med referensgrupper är att få en
representativ grupp. Hon anser att man får acceptera att det är de aktiva och intresserade
som är med. Hon berättar att flera uttryckt en önskan att vara med, men inte velat lägga
ner tid, och tid tar det ju, det kan man inte komma ifrån.

&�RUW

Referensgruppen kom till på initiativ från bibliotekspersonal i samband med att ett
utrymme för ett ungdomsrum frigjorts i biblioteket. Syftet med gruppen var att
ungdomar skulle få utforma ungdomsrummet. Förutom referensgruppens arbete gjorde
biblioteket en enkätundersökning bland ungdomar mellan 11 och 29 år. Referens-
gruppen bestod av tre tjejer i 18-årsåldern. För att hitta ungdomar till gruppen frågade
biblioteket sådana som var vana biblioteksbesökare. Gruppen fanns under fyra månader.

Bibliotekspersonalen och gruppen träffades ca 8 gånger, däremellan träffades tjejerna i
gruppen för sig själva för att utforma sina förslag. Vid första träffen hade den ansvarige
bibliotekarien en introduktion om bakgrunden och syftet med gruppen. Arbetsgruppen
fick vara med och besluta om färger, inventarier mm till rummet samt vilka tidskrifter
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man ville prenumerera på. För att köpa in möbler till rummet fick gruppen 15 000 kr att
bestämma själva över.

Gruppens verksamhet fick mycket positiv respons bland personal och ledning. Även
andra bibliotek i samma län hörde av sig. De fick inget extra ekonomiskt bidrag till
gruppens verksamhet. Enligt den ansvarige bibliotekarien fick man den tid som
behövdes till arbetet tillsammans med gruppen.

Den ansvarige bibliotekarien anser att gruppens verksamhet helt och hållet varit positiv.
De har fått ett nytt ungdomsrum, dit det kommer många ungdomar. För ungdomarna,
menar bibliotekarien, att fördelen är att de får känna sig delaktiga och till och med kan
påverka de kommunala institutionerna. Bibliotekarien hoppas att de i framtiden ska
starta nya referensgrupper, om tillfället och uppgifterna passar.

'�RUW

Detta biblioteks referensgrupp kom till på önskemål från bibliotekschefen samt från de
bibliotekarier som arbetade med ungdomar. Syftet med gruppen var att diskutera och
bolla idéer om hur ungdomshörnan skulle se ut, vilken sorts arrangemang de skulle ha
samt vilka medier som skulle finnas där. I gruppen ingick sju ungdomar, 15 - 19 år, fyra
tjejer och tre killar, samt två kvinnliga bibliotekarier. I gruppen fanns två ungdomar
med invandrarbakgrund. Både ”datanördar” och ”bokslukare” fanns representerade.
Några var högpresterande i skolan och en hade hoppat av studierna. Bibliotekarien
bedömer gruppen som skapligt representativ. Hon menar att karakteriserande för dessa
ungdomar var att de hade en bra självbild och trodde sig kunna påverka. För att hitta
ungdomar till gruppen satte man upp lappar i ungdomshörnan och frågade ungdomar
som ofta besökte ungdomshörnan. Förutom arbetet med referensgruppen använder de
förslagslådor samt samtal med ungdomar, som besöker biblioteket och dess
arrangemang, för att göra ungdomar mer delaktiga. Gruppen var igång ungefär i ett år.

Gruppen träffades varannan vecka. De träffades alltid i helgrupp. Förutom att diskutera
och komma med idéer, så hjälpte de även till vid de arrangemang som de anordnade.
Gruppen hade inget eget ekonomiskt ansvar.

Biblioteksledningens samt andra bibliotekariers inställning till gruppen betecknas som
positiva alternativt OK. Biblioteket hade fått projektpengar för att göra det möjligt att
inreda ungdomshörnan samt genomföra arrangemang. Det var inte avsatt någon särskild
tid för arbetet med referensgruppen.

Bibliotekariens erfarenheter av arbetet med gruppen var i stort sett bara positiva. Hon
anser att de nådde sitt syfte med gruppen. Problem som hon nämnde var att det inte
fanns tydligt avsatt tid för arbetet. Det krävdes en del förberedelsetid som ibland inte
fanns. Ett annat problem var att gruppen inte hade beslutsrätt, utan bara var rådgivande.
Bibliotekarien anser att det är viktigt att en referensgrupp förändras så att risken för
”klickbildning” undanröjs, annars ser hon bara fördelar med att göra ungdomar mer
delaktiga, men formen kan förstås se olika ut.
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Just nu har inte biblioteket någon referensgrupp. Personalgruppen har genomgått stora
förändringar sista året, så de ligger lågt när det gäller olika aktiviteter och arrangemang.
Men under kommande år ska biblioteket byggas ut och de politiska direktiven säger att
ungdomarna ska prioriteras. Ungdomshörnan ska flyttas och utökas. Bibliotekarien
skriver att det då kanske blir läge för en referensgrupp igen.

(�RUW

Den här referensgruppen var igång under sex år. Den startades utifrån ett beslut i
Kulturnämnden 1992 att vidta åtgärder för att locka ungdomar till biblioteket. Syftet
med gruppen var att locka fler ungdomar till biblioteket. I gruppen ingick sex elever,
fyra tjejer och två killar från årskurs åtta samt två vuxna, kvinnliga biblioteksanställda
från barnavdelningen på biblioteket. Biblioteket skickade ut en förfrågan till elever i
årskurs åtta samt till högstadiets elevrådsrepresentanter om de ville vara med i gruppen.
Gruppen bytte medlemmar varje läsår. De sista åren fanns även gymnasieelever med.
Det har hela tiden varit få killar.

Gruppen träffades alltid i helgrupp, 1-2 gånger/termin. De höll till i ungdomsrummet.
Varje gång bjöds gruppen på fika. De hade kommit överens med lärarna om en tid som
eleverna kunde gå ifrån lektionerna. Gruppens uppgifter ändrades under åren. Den
första gruppen var med och valde inredning till ungdomsrummet samt var med och
bestämde vilka olika medier som skulle finnas. De följande grupperna kom med nya
idéer och förslag till förändringar av det som redan fanns. Något år tyckte gruppen att
det skulle vara bra om böckerna delades in i olika genrer, kärlek, spänning, fantasy och
märktes med symboler. Detta gjordes också. I stort sett försökte de som jobbade med
gruppen att tillmötesgå ungdomarnas önskemål, men det var bibliotekspersonalen som
hade den slutgiltiga beslutsrätten. Gruppen hade inget eget ekonomiskt ansvar.

Biblioteksledningen och övriga bibliotekariers inställning till arbetet med gruppen
bedöms som positiv eller likgiltig. Vid starten satsades 30 000 kr extra till gruppens
arbete, men sedan rymdes den inom ordinarie budget. Personalen fick ingen extra tid för
arbetet med gruppen, utan det skulle ingå i det vanliga, löpande arbetet.

Bibliotekarien tyckte att det var positivt att träffa ungdomarna och få deras syn på
biblioteket, men att det ofta var svårt att få veta vad ungdomarna tyckte. De kom inte
med så många egna åsikter. Hon tycker också att det var synd att det var så få killar
med. Hon tycker att det är bra med referensgrupper för kontinuitetens skull och att det
är viktigt att få en representativ grupp. Det är också viktigt att ibland gå utanför gruppen
och fråga andra besökare vad de tycker. Bibliotekarien tycker inte att de nått sitt syfte
fullt ut. De har inte märkt att det kommit fler ungdomar till biblioteket, men har inga
faktiska siffror på hur det förhåller sig.

Just nu har de inte någon fast referensgrupp med ungdomar, men de frågar dem som
ofta kommer till biblioteket om vad de tycker. Bibliotekarien berättar att många
ungdomar som besöker biblioteket har invandrarbakgrund och att dessa ungdomar mest
verkar vilja ha ett ställe att samlas på samt datorer att använda. Biblioteket byggdes om
förra året och inför detta gjorde de intervjuer och enkäter till ungdomar för att få deras
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åsikter. De försöker att ständigt föra en dialog med de ungdomar som besöker
biblioteket. Den personal som ansvarar för ungdomsrummet har bytts ut och en ny
referensgrupp är eventuellt på gång.

)�RUW

Den här referensgruppen var inte en referensgrupp enbart för biblioteket, utan det var
Kultur- & Fritidsförvaltningen i kommunen som hade satt ihop en referensgrupp
bestående av sex ungdomar som skulle representera de olika delarna av förvaltningens
verksamhet. Ungdomarna kom också från olika geografiska områden och de
handplockades för uppdraget. Förvaltningens ledningsgrupp låg bakom initiativet.
Syftet var att få ungdomar delaktiga i verksamheten. Det skulle vara en rådgivande
grupp. Referensgruppen fanns under ca ett år.

Hela gruppen träffades cirka fem gånger under året. De träffades efter skolan på
biblioteket eller i kommunens musikhus. Gruppen hann aldrig få några direkta
arbetsuppgifter, bortsett från vid två tillfällen när delar av gruppen träffades och
arbetade med praktiska uppgifter. Beträffande biblioteket så var de med när det gällde
inköp av CD till biblioteket och affischer till ungdomsavdelningen. De hade inget eget
ekonomiskt ansvar.

Bibliotekarien berättar att biblioteksledningen och andra bibliotekarier var positivt
inställda till referensgruppen. De fick inget extra ekonomiskt anslag till gruppens
verksamhet. Någon särskild tid avsatt för arbetet verkade inte finnas. Biblioteket har,
enligt bibliotekarien, inte använt några andra sätt än referensgruppen för att göra
ungdomar mer delaktiga.

Bibliotekariens erfarenhet av gruppen präglas av att han tyckte att det var svårt att skapa
engagemang. Ungdomarna som gick på högstadiet var på väg bort från kommunen till
andra utbildningar. Syftet med gruppen nåddes inte, enligt bibliotekarien. Trots allt så
ser bibliotekarien bara fördelar med referensgrupper, men tycker att det är svårt att hitta
former som fungerar. Han anser att det misstag de gjorde i hans kommun var att de
olika ungdomarna skulle representera de olika delarna av Kultur- &
Fritidsförvaltningen. På så vis blev det bara en person för biblioteket osv. Det fanns
ingen samhörighet mellan de olika ungdomarna.

Bibliotekarien skriver att barn och ungdomar är en prioriterad grupp för biblioteket. Han
skriver att han eventuellt skulle vilja göra ett nytt försök med en referensgrupp, men då
med en ren biblioteksgrupp.
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Jag beskriver här företeelser i Storstad som jag anser är relevanta för min uppsats. Det
handlar främst om skolor, bibliotek och fritidsutbud för ungdomar.

I Storstad finns fem kommunala gymnasieskolor och en privat som drivs av ett
studieförbund. Här följer en kort beskrivning av gymnasieskolorna:
A-skolan, en mycket stor skola, 2300 elever, med i huvudsak praktiska program av
olika slag, skolan ligger ganska långt från huvudbiblioteket
B-skolan, en skola med anor, främst teoretiska program och stor föreningsaktivitet på
skolan, ligger nära huvudbiblioteket
C-skolan med både mellan- och högstadium samt några gymnasieklasser,
Samhällsprogrammet samt Estetiskt Musikprogram, ligger närmast huvudbiblioteket
D-skolan med vårdinriktade program, ligger ganska nära huvudbiblioteket
E-skolan med främst naturvetenskapliga program, ligger nära huvudbiblioteket
X-skolan är en studieförbundsdriven gymnasieskola med internationell inriktning,
mycket språk, få klasser, ligger nära huvudbiblioteket

I Storstad finns ett relativt nytt och stort huvudbibliotek. Det finns biblioteksfilialer i
stadens ytterområden. På huvudbiblioteket är en hylla för unga vuxna och en hylla med
fantasylitteratur det som är mest ungdomsinriktat. Det finns studierum att låna och
studieplatser, både i tyst läsesal och ute i stora bibliotekshallen. Det finns ett antal
datorer med Internet-uppkoppling, några som man bokar tid till och några som har 15
minuters ”drop-in”. Det finns också datorer med bibliotekets katalog och andra
databaser. Under vintertid är biblioteket öppet 10.00 - 20.00 på vardagarna, utom fredag
då de stänger 19.00 och på helgerna stänger de 16.00, söndag öppnar de 12.00.

I de centrala delarna av Storstad finns två studieförbundsdrivna fritidsgårdar. Den ena,
fritidsgården ”Spåret”, har musikprofil med övningslokaler för lokala musikgrupper
samt konsertlokal, där många spelningar äger rum. Den andra, fritidsgården ”Kojan”,
har många olika lokaler för teater, dans, foto mm samt organiserade grupper för olika
aktiviteter och ett café med datorer med Internetuppkoppling. I vissa av stadens
ytterområden finns kommunala fritidsgårdar. I övrigt finns den kommunala
musikskolan, olika föreningar, kyrkor mm.

I Storstad har kommunen ganska nyligen startat ett ungdomsråd för att ungdomar ska få
vara med och föra sin talan i kommunala angelägenheter. Ungdomsrådets platser har
tilldelats de olika gymnasieskolorna på ett proportionellt sätt.

�����3UHVHQWDWLRQ�DY�XQJGRPDUQD

Namnen är fingerade för att ungdomarna ska få vara anonyma. Citaten är något
omgjorda från talspråk till skriftspråk för att förbättra läsbarheten. Presentationen är
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skriven utifrån och präglad av ungdomarnas berättelser. Eftersom min intervjuguide har
varit ganska öppen så har varje samtal fått sin egen speciella prägel. En del samtal har
jag fått styra mer med hjälp av mina frågor och andra har flutit på utifrån att
ungdomarna har haft mycket att berätta.

Sarah

Hon går första året på Samhällsprogrammet på B-skolan. Hon kom till Sverige från
Somalia när hon var i 6-årsåldern. Sarah har börjat fundera över att hon snart får rösta
och har undersökt vad olika partier har på sina program. Hon har varit på några möten
som Ung Vänster har haft och deltagit i en demonstration för djurens rätt. Hon är
politiskt intresserad, men som hon säger själv ”inte militant”. ”Jag vågar inte och jag
har inte tid.” Hon har varit med i Antirasistgruppen på skolan, men det var mest 3:or
med i gruppen och under våren tänkte de mest på avslutningen, så gruppens arbete låg
nere. De har inte haft några direkta problem med rasism på skolan. Anitrasist-gruppen
har i stället ägnat sig åt att samla ihop kläder och skicka till Litauen. I fortsättningen
tänker Sarah försöka vara med i Amnesty och Filmklubben. ”Lärarna och de vuxna tror
inte att man kan vara så där allvarlig…, men det klart att man är, det är ju något man
själv tycker om, då funkar det, alltså de tror att man inte kan klara sig utan de vuxna,
men samtidigt är det ju 18-19-åringar, det klart de klarar det.”, så uttrycker sig Sarah när
vi talar om de elevstyrda föreningarna på skolan. När Sarah var yngre så var hon med i
en idrottsförening och spelade basket. Sarah tycker att demokrati är jätteviktigt. Hon
betonar hur viktigt det är att folk tar sitt ansvar och röstar, att man gör något och inte
bara klagar.

Sarah är klassrepresentant för sin klass i elevrådet. Hon tycker att det fungerar bra. De
får ha stort inflytande. Elevrådsstyrelsen har ett stort ansvar för att försöka göra
någonting åt de klagomål mm som kommer från klassrepresentanterna. Ordföranden
från elevrådsstyrelsen är med på skolkonferenserna, tillsammans med lärarna. Det
tycker Sarah är bra och viktigt. Klassråd, som de har varje vecka, är hon väldigt kritisk
till. ”Man pratar jämt om samma frågor, ingenting nyttigt.” Främst är det skolmaten och
matsalssituationen som tas upp. Sarah blir frustrerad över att det är så många som
klagar. Hon säger ”De (klasskamraterna) är jättebra på att klaga, men de är inte så bra
på att göra någonting åt det. Jag är jättebra på att klaga, men jag klagar bara på saker
som jag vet att jag kan förändra eller göra någonting åt.”. Sarah tycker att eleverna har
mycket mer makt och inflytande på gymnasiet än vad de hade i grundskolan.

Mikael

Han går första året på Naturprogrammet på B-skolan. Mikael är med i en tonårsgrupp i
en kyrka. Där får han och de andra ungdomarna vara med och komma med förslag
innan terminens program läggs upp. Han tycker att de har ganska bra inflytande över
programmet. Mikael spelar fiol på musikskolan. Han är inte med i någon av skolans
föreningar. Orsaken till det är att han inte tycker sig orka när skolan tar så mycket tid.
När det gäller demokrati så menar Mikael att det viktiga är att man får säga vad man
vill, att man kan påverka och styra sitt liv själv.
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Mikael berättar att klassen har mentorstid varje vecka, då mentorn informerar om olika
saker. En gång i månaden har de klassråd, då de följer en dagordning och för protokoll.
Mikael tycker att det brukar dra ut på tiden och att de pratar om samma saker varje
gång. De brukar inte ha så mycket att diskutera. Han tycker själv inte att diskussioner
angående hur man kan påverka lektionerna ger så mycket. Han menar att det beror
mycket på vilket ämne det handlar om, om man kan påverka. I vissa ämnen kan man få
välja lite mer vad man ska inrikta sig på, medan andra ämnen t ex matte inte går att
ändra på så mycket. Om han tycker något är fel, så försöker han ta upp det.

Maria

Hon går första året på Mediaprogrammet på A-skolan. Maria spelar teater på
fritidsgården Kojan. Hon är en, av två, teaterledare i en grupp. Där har hon hand om det
mesta rent praktiskt i gruppen, men huvudledaren har huvudansvaret. Hon är också med
och spelar teater i en annan grupp på Kojan. Hon har spelat teater ganska länge, först
hemma för föräldrarna och sedan på fritidsgården sedan tre år tillbaka. Maria tillbringar
ganska mycket tid på Kojan. Hon kommer dit och hänger i cafeterian och ”sitter och
babblar” med kompisar. Hon berättar att på Kojan kan man komma med förslag om vad
man vill göra. Hon tycker att det är ganska fritt, ”liksom det är bara att komma och gå”.
Tidigare har hon varit med i fältbiologerna, men hon hade inte så mycket tid, så hon var
inte med så mycket. Maria berättar också att hon ska vara med i Storstads ungdomsråd.
Hon anmälde sig för att hon tyckte att det verkade intressant och trevligt. Maria tycker
att demokrati är bra, ”man får yttra sig”. Om man inte fick säga vad man tyckte skulle
det nog bli uppror, tror hon.

Maria är med i elevrådet för mediaprogrammet på skolan, men de har inte riktigt
kommit igång ännu. De har haft ”lite strul med lokaler” och ”inte bestämt någon exakt
dag”. I klassen har de mentorstid varje vecka, men det är mest läraren som tar upp
saker. Eleverna sitter tysta för då får de sluta tidigare och får längre lunchrast och det är
”aldrig fel att sluta tidigare”. Maria tycker att man kan påverka lektioner och ämnen,
men att eleverna, inklusive hon själv, oftast tar lärarnas förslag för att det är lättast.
Under Marias högstadietid fanns det, i Marias klass, ett ganska stort engagemang. De
gjorde namninsamlingar och pratade med rektorn bl a för att få byta lärare. Maria var
under denna tid suppleant i elevrådet och var ibland med på elevrådsmötena. Hon tycker
att det är jobbigt med människor som håller på och tjafsar och diskuterar utan att ge sig
någon gång.

Lisa

Hon går första året på Naturprogrammet på B-skolan. Lisa är engagerad i MUF i
Storstad. Hon har precis börjat sitt engagemang där. Sedan två månader tillbaka är hon
med i styrelsen, innan dess har hon inte varit med i partiet. Hon har velat gå med
tidigare, men haft så mycket annat, skolan och andra saker, så att hon inte hunnit. Hon
har tidigare spelat handboll, men skadat sig så att hon blivit tvungen att sluta med det.
Detta har inneburit att hon fått mer tid till politiskt engagemang. Hennes bror är
engagerad i MUF och hon har även äldre kompisar som är med där. Hennes
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engagemang i MUF innebär en del möten, kurser och kampanjer. Eftersom hon är så ny
och ung, så får hon bestämma mycket själv vad hon vill göra och hur mycket hon tycker
sig ha tid till. Det tycker hon är skönt, särskilt som det ibland är väldigt mycket i skolan.
”Det är helt OK om man tackar nej liksom…bara man kommer ibland.” Lisa är med i
skolans kör. De sjunger vid olika tillfällen t ex Lucia och avslutningar. De anordnar
varje år en musikkväll med olika band bestående av elever från skolan. Det är roligt,
tycker Lisa. Hon är ganska aktiv i körföreningen och hon satt med i kommittén som
anordnade musikkvällen. Hon tycker att den föreningen är en av få elevstyrda
föreningar som sköts på ett bra sätt. De får ekonomiskt stöd från skolan och
föräldraföreningen, men sköter all aktivitet själva.

Lisa har suttit med i elevråd under hela grundskoletiden, men det gör hon inte nu, vilket
hon tycker är skönt. Hon är väldigt positiv och tycker att elevrådets verksamhet har
fungerat bra, särskilt på högstadiet, trots ständigt nya rektorer att lära känna. Elevrådet
var bland annat med och fick igenom temadagar av olika slag och ordnade så att
fotokatalogsdistributionen fungerade. De hade inte inflytande över allting, men ”det var
helt OK”. På hennes nuvarande skola tycker hon att elevrådet fungerar bra, men
klassråden är mer som en klassträff, ”vi sitter och fikar ungefär och pratar lite”.

Lisa tycker att det viktigaste med demokratin är att ”jag själv har inflytande över mitt
eget liv och vad jag gör för någonting, att det inte hela tiden styrs uppifrån, saker som
jag lika gärna kunde bestämt själv”. Allt ska inte bestämmas av politikerna. Hon tycker
att det finns många onödiga småsaker som är reglerade uppifrån.

Jonas

Han går andra året på Internationella programmet på X-skolan. Jonas var med och
startade en ideell musikförening förra sommaren. De sätter upp konserter på
fritidsgården Spåret. De försöker ha ett alternativt utbud, annat än det man kan få när
man går på café eller liknande. Det har gått jättebra hittills, enligt Jonas. De har två till
tre aktiviteter per månad. ”Man satsar mycket på det, för man tycker det är roligt att det
finns, att man kan skapa något själv.” De har en styrelse på pappret, men i verkligheten,
berättar Jonas, ”knåpar vi ihop allting bäst det går liksom. Det är roligast så, när det inte
finns någon direkt hierarki”. De har möten en gång i veckan för att planera de konserter
som är på gång. Jonas säger: ”Allting rullar på liksom, mest på grund av att alla är
engagerade i det, så vi behöver inte ha någon hierarkisk uppbyggnad för att det ska
fungera.” Jonas spelar i ett band. De övar hos ett studieförbund, men hoppas på att snart
få övningslokal på Spåret. ”Det är mer fritt. Du får en nyckel och kan gå dit och repa när
du vill.” Jonas skriver en hel del texter själv, till bandet och till ett musikfanzine som
han gör själv. Texterna skriver han utifrån sig själv och sina erfarenheter. En del politik
och filosofi kommer med i texterna eftersom han är intresserad av sådant. Jonas är inte
med i någon förening på skolan. Det finns några, men det är inte så många som
engagerar sig i det. Han tycker inte att de fungerar så bra. Vi samtalar lite om
ungdomsrådet som precis ska starta. Jonas säger: ”Jag kan inte tänka mig att det blir
något annat än någon slags symbolisk grej”. ”Såna grejer brukar gå i graven på att
politikerna bara använder det som någon slags…informationskälla om vad …ungdomar
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tycker”. Det är bara några få som engagerar sig i det. Jonas tror att det finns saker som
ungdomar tycker är viktigare att engagera sig i.

Jonas tycker inte att elevrådet på skolan gör någonting. Det är ”mest en symbolisk grej”.
I praktiken är det lärarna som tar hand om allt. De har klassråd en gång i veckan, där
eleverna kan ta upp olika saker och där lärarna informerar. Om det är någonting
speciellt att besluta om, så anordnar de omröstningar. Det är en ganska liten skola han
går på och Jonas tycker att det ger utrymme för en lite mer direkt demokrati.

Vi för ett ganska långt samtal om demokrati och samhälle, något som Jonas har funderat
en hel del på. Han tycker att det är viktigt att utveckla demokratin och inte stelna i en
partipolitisk demokrati. Han tycker inte att folkrepresentationen fungerar till fullo just
nu, men tror att den skulle kunna fungera. Själv föredrar han en mer direkt demokrati,
men tror att det är svårt i dagens ekonomiska system. Han menar att man hela tiden
måste titta på sig själv och sina egna värderingar ur demokratisk synvinkel. Om man
själv utvecklas inser man också att samhället behöver utvecklas, tror han. Jonas menar
att vuxenvärlden inte tar ungdomar på allvar ”de tänker ju alltid på ungdoms-
revolutioner osv som alla går igenom, att man är en rebell någon gång genom livet, att
det är en naturlig utveckling och då är det ju inte så mycket att ta vara på…just det som
sägs eller något som ungdomar gör”.

Henrik

Han går tredje året på Samhällsprogrammet på B-skolan. Henrik är med i styrelsen i en
musikförening (samma som Jonas), som arrangerar konserter, mest punk och hardcore,
på fritidsgården Spåret. Han engagerar sig där för att han tycker det är roligt. Han får se
bra band och träffa sina kompisar. I styrelsen har de lagt upp arbetet så att ”alla ska
kunna göra allting så att det blir rättvist och ingen ska bestämma riktigt”. Henrik tycker
att det fungerar bra, även om uppslutningen på planeringsmötena ibland skulle kunna
vara bättre. Henrik spelar själv i ett band. De övar en gång i veckan. ”Det är väl den
stora passionen i livet kanske, att spela musik.” Henrik spelar trummor i bandet, men
hemma spelar han gitarr. Det tycker han är roligare. Han spelar fotboll ibland, men inte i
någon förening. Han gjorde det förut, men kände att ”det blev lite för seriöst” för
honom. Han är inte med i någon förening på skolan. Han vet inte riktigt vad de går ut
på, säger han. Möjligen skulle han kunna tänka sig att vara med i Amnestygruppen, men
det är så många andra med och han är ”för slapp”. Henrik läser böcker ”i lärande syfte”.
Just nu läser han en engelsk bok, som han köpt på en konsert. Den handlar om lite av
varje, anarki, kärlek mm.

Henrik tycker att elevrådet på skolan fungerar bra, fast han tror inte att eleverna kan
påverka så mycket. På klassrådet sägs det inte så mycket. Det är mest den dåliga
skolmaten som tas upp. ”Det är väl ingenting som går att ändra så där, att de ska laga
godare mat, de måste ha mer pengar då.” När de börjar en ny kurs brukar de få vara med
och planera lite, t ex om det ska vara grupparbeten eller lärarlett, men Henrik tycker inte
att han kan säga till om så mycket egentligen. ”Lärarna har väl sitt som de alltid har kört
och vill inte ändra på det”. Henrik skulle vilja arbeta mera kreativt, få arbeta själv och
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lära sig nya saker, inte bara ta in information som redan finns. Han har inte själv försökt
få inflytande i skolan. Det är ”säkert svårt”, säger han.

Om demokratin i Sverige säger han ”jag vet inte om det funkar bra, men det funkar inte
dåligt heller”. Han tycker inte att han är så insatt i det. Det viktiga med demokratin är att
alla ska kunna göra sig hörda på samma villkor. Man ska inte behöva ha pengar t ex för
att få ha en demonstration. Han tycker inte att det fungerar att använda medierna. Han
har provat att skriva insändare, men inte lyckats få in något.

Sandra

Hon går första året på Samhällsprogrammet på C-skolan. Sandra spelar teater i en
teatergrupp på fritidsgården Kojan, men det är inte något som hon tycker är jätteviktigt.
Hon spelar också på musikskolan, bland annat i en orkester. De åker ibland på resor.
Inför dessa får Sandra och de andra ungdomarna vara med och säga vad de tycker, men
de är inte med i själva planeringen annars. Sandra säger ”det är ingenting vi vill
kanske”, ”man engagerar sig inte riktigt på det sättet”. Hon har funderat lite på att gå
med i någon förening som sysslar med samhällsfrågor, kanske något politiskt
ungdomsförbund. När jag frågar vilket, säger hon att Ung Vänster nog är det som ligger
närmast. Hon är intresserad av frågor som handlar om rättvisa, men Sandra vet inte
riktigt om hon orkar engagera sig i något sådant. Hon spelar på musikskolan två gånger
i veckan och spelar teater en gång i veckan och sen så tar ju skolan en del tid och det
finns annat som hon också vill hinna med.

Sandra beskriver sig själv som rätt blyg. Hon har inte varit med i elevrådet och vet inte
riktigt om hon skulle vilja det heller. Det finns ett elevråd på skolan, men det märks inte
så jättemycket enligt Sandra. På mentorstiden pratar klassen om sådant som de behöver
och de brukar ha utvärderingar när de gjort olika saker i skolan. Hon säger att lärarna är
väldigt olika när det gäller elevinflytande. Vissa lärare låter inte eleverna ha något
inflytande alls, ”de kör sin gång som de har gjort i 50 år”, medan andra ”är jättebra och
frågar eleverna vad de tycker och tänker”.

Sandra menar att det viktigaste med demokratin är att ”alla människor ska få säga vad
de tycker, oavsett vad man har för slags ställning", ”man ska få säga sin mening utan att
göra någon illa”. Sandra tycker att vuxna ofta är dåliga på att respektera ungdomar i
samhället. Hon menar att även om man är yngre och inte har lika mycket livserfarenhet
ska man få vara med. Alla ungdomar ”håller inte på och förstör”.

Krister

Han går andra året på Industritekniskt program på A-skolan. Han håller på att utbilda
sig till svetsare. Han bor tillsammans med sin flickvän i en etta. Hans intressen är att
”spela musik, lyssna på musik och festa”. Han spelar i några olika band, som spelar
punk, hardcore och black metal. De har en övningslokal på fritidsgården Spåret, där de
också har de flesta spelningarna. En del spelningar har de på den fritidsgård, strax
utanför Storstad, som Krister besökte när han var yngre. Där satt han med i
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musikstyrelsen, som hade hand om allt som hade med musik att göra på gården. De
satte upp spelningar, byggde scen, fixade ljudet, satte upp olika shower, och höll koll på
replokalen på gården och grejerna där. Musikstyrelsen bestod av ett gäng killar samt en
vuxen som jobbade på gården och hade ansvaret och höll i ekonomin. Ungdomarna kom
med idéer, hjälpte till och ordnade det mesta. Nu är Krister inte med och är aktiv i
någon förening. Han har varit med i några föreningsprojekt på Spåret, men inte just nu.
När han var yngre spelade han handboll och fotboll i en klubb där han bodde, men inte
nu. Krister är politiskt intresserad. Han går med på demonstrationer t ex antirasist- och
djurrättsdemonstrationer. Han beskriver kompisarna som mer medvetna och drivande
politiskt och sig själv som en som hänger med och just börjat få upp ögonen för sådana
saker. Han läser ”så ofta han har tid till det”, oftast blir det musiktidningar. Något som
han också börjat med ganska nyligt är att läsa böcker, helst arbetarböcker och fantasy.
Han tycker att man lär sig mycket genom att läsa. Böckerna hittar han ofta i second
hand-butiker.

I skolan upplever han att de får säga vad de tycker om utbildningen, ”men det är inte
ofta det händer nåt så där”. Det finns ett elevråd, men han vet inte riktigt vad de gör.

Han tycker inte att demokratin fungerar så bra i Sverige, men har ingen direkt lösning
på problemet. Det viktiga med demokratin är ”att det ska finnas alternativ så att alla kan
leva som de vill”. Det stora problemet är, enligt Krister, att nu är det ”bara pengar som
styr”.

Taroneh

Hon går första året på Samhällsprogrammet på B-skolan. Hon är född och uppväxt i
Storstad. Hennes föräldrar kommer från Iran. Taroneh är politiskt intresserad, men inte
med i något politiskt parti eller annan politisk organisation. Hon umgås mycket med
kompisar som är med i Ung Vänster och funderar lite på att gå med själv, men tvekar på
om det riktigt passar henne. Hon har också funderingar på att gå med i Attac, som hon
sympatiserar med. Hon tycker att de verkar bra eftersom de inte är partipolitiska. Hon
har varit med och demonstrerat mot rasism och har tänkt åka till EU-toppmötet i
sommar, för att delta i demonstrationer eller som hon säger ”bara gå och kolla, för jag
vill inte vara med när det blir så där rörigt och bråkigt”. Hon skulle vilja engagera sig
mer politiskt, men känner inte att hon har tid. Hon spelar piano på musikskolan. Hon
tränar, dansar breakdance och streetfunk och hon älskar att gå på konserter, särskilt när
det är soul eller hip hop. På skolan är hon engagerad i den nystartade
jämställdhetsföreningen. Taroneh tycker att demokrati är jätteviktigt, ”det är det som
behövs för att världen ska funka ordentligt”. Hon tycker att det fungerar ganska bra i
Sverige med demokratin, ”man kan ju liksom påverka och så där”.

Ali

Han är 19 år, kommer från Kurdistan och har varit i Sverige i 2 år. Han läser sitt andra
år på ITK (introduktionskurs för relativt nykomna invandrarungdomar där man i
huvudsak läser svenska, lite engelska och matte för att förbereda sig för
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gymnasiestudier) på A-skolan. Han är aktiv styrelseledamot i den kurdiska
ungdomsföreningen i Storstad och även till viss del på riksplanet. Föreningen i Storstad
anordnar kulturaktiviteter, seminarier och studiecirklar i bland annat det kurdiska
språket, matte och EU-frågor. Ali har precis börjat att engagera sig i Storstads
ungdomsråd. Ali är politiskt intresserad. Han sympatiserar med ett kurdiskt
demokratiskt parti i sitt hemland. Han betonar att demokratin är viktig för att inte något
folk ska förtryckas på något sätt. På skolan sitter han med i ITK:s elevråd, men det
fyller, enligt honom själv inte någon större funktion.
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6.3.1. Erfarenheter av bibliotek

Sarah och Sandra öppnar med att säga att det är viktigt att det finns bibliotek. Av de
övrigas svar, deras åsikter och hur de använder biblioteket förstår jag att det är viktigt
för dem alla.

De flesta av ungdomarna besöker huvudbiblioteket ganska regelbundet, nästan varje
vecka. Ali kommer nästan varje dag. Mikael använder mest skolbiblioteket, men går
ibland till huvudbiblioteket för att söka information. Skönlitteratur blir han försedd med
av sin mamma, som är bibliotekarie. Krister har bara besökt huvudbiblioteket en gång,
”när det regnade”. Han går inte så ofta till något bibliotek. Han säger: ”Jag tänker att jag
ska gå och låna på biblioteket, men jag kommer aldrig riktigt iväg för jag har ju så
mycket böcker hemma som jag måste läsa först och när man bor hos sin flickvän så blir
det ju inte så mycket tid till att läsa för då umgås man ju mest med henne.” Dessutom
tar TV:n för mycket tid, i stället skulle han vilja läsa mer. Taroneh säger att hon sällan
planerar att gå till biblioteket för att låna något. Hon går när hon ska lämna tillbaka
någon bok eller när hon har en stund över när hon är på väg till träning eller spelning
och när hon är där kanske hon hittar någon bok som hon blir intresserad av. Att de går
till biblioteket på väg till eller från något annat är tar också Jonas och Lisa upp.

Ungdomarna är nöjda med huvudbibliotekets utbud av litteratur och i stort sett av andra
medier också. Telefonkataloger för hela Sverige är en sak som Taroneh uppskattar, en
annan är politikhörnan. Att lånekortet är gratis är viktigt för Jonas, likaså bra öppettider,
vilket han tycker att biblioteket har.

Mikael tycker att de sökverktyg som finns är bra. Det är lättare att hitta nu än tidigare,
då fick han fråga personalen mera. Jonas tycker att böckerna är lite konstigt sorterade,
men hittar trots allt oftast det han vill ha. Henrik frågar alltid personalen när han söker
efter en speciell bok. Annars så ”springer jag bara runt och kollar lite så där sporadiskt”,
säger han. Han tycker att det är lite svårt att hitta i biblioteket. Sarah frågar också
personalen, då hon inte orkar leta själv. Hon tycker att de är trevliga och hjälpsamma för
det mesta, men ibland har hon blivit dåligt bemött av personalen i lånedisken. Lisa har
frågat om böcker i informationen och tycker att hon brukar få hjälp. Taroneh och Sandra
är inte heller främmande för att ta hjälp av bibliotekarierna. De flesta är nöjda med
personalens bemötande.
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Lisa går till huvudbiblioteket för att studera. Hon och hennes kompisar brukar gå
tillsammans och antingen läsa tyst i läsesalarna eller om de behöver prata med varandra,
i studierummen. Sarah nämner också studier som en av orsakerna till att gå till
biblioteket. Hon säger: ”Det vore jättesvårt att gå i skolan om inte det här biblioteket
fanns.” Här hittar hon böcker som inte finns i skolan. Även Maria , Mikael , Jonas och
Taroneh går till biblioteket för att söka information till skolarbeten eller för att studera.
Maria tycker att det är lättare att söka i böcker än på Internet. Sandra däremot studerar
helst hemma.

Sandra läser och lånar mycket böcker, särskilt skönlitteratur; fantasy, deckare och
vanliga vuxenromaner. Ungdomsböcker har hon slutat läsa. Ibland får hon stå i kö för
att få böckerna, när det är populära böcker. Sandra tycker att den största nackdelen med
biblioteket är böterna. Hon har lätt för att glömma böcker som är utlästa hemma. Fast
egentligen förstår hon att syftet med böterna är gott. Ali lånar mest facklitteratur. Han
lånar och läser böcker på många olika språk. Han tycker att det är bra att man får låna så
många böcker som man vill på en gång. Det fick man inte på det bibliotek, som han
besökte i sitt hemland. Tidskrifterna är populära. Ungdomarna verkar nöjda med det
utbud som finns. Nästan alla sätter sig gärna ner en stund för att läsa i en bok eller
tidskrift (Sarah, Mikael, Maria, Lisa, Jonas, Henrik, Sandra, Taroneh och Ali).

Ali och Maria nämner att de använder Internet-datorerna på biblioteket. Maria kollar sin
epost det första hon gör när hon kommer. Henrik och Sandra säger att de tidigare har
använt Internet, men nu gör de det mest hemma.

Många har lånat cd-skivor, men inte så ofta och några få nämner att de lånat någon
videofilm (Sarah, Jonas). Krister är den som verkar mest entusiastisk när det gäller
denna möjlighet. Så fort jag tar upp frågan om bibliotek, så talar han om hur bra han
tycker att det är att biblioteket börjat låna ut cd-skivor och filmer. ”Det är inte många
cd-skivor som jag tycker om, men det är ju ett par i alla fall och det är ju bra.” säger
Krister. Han lånade skivor när han var yngre och använde sin filial. Lisa lånar cd-skivor
på sitt filialbibliotek, där hon tycker att utbudet är bättre och skivorna oftare finns inne.
Taroneh lånade cd-skivor från sin filial när hon var yngre, men nu lånar hon varken cd-
skivor eller filmer. Hon tycker att lånetiden är för kort, två respektive en vecka. Fyra
veckor är det minsta hon behöver för att hinna lämna tillbaka i tid. Maria tycker att det
borde finnas lite fler moderna cd-skivor och filmer. Sandra lånar cd-skivor ibland, men
tycker att det ofta är mycket som är utlånat. Jonas har inte kollat skivutbudet själv, men
känner många som lånar skivor och de säger att det finns ett bra utbud.

Henrik är den enda som nämner att han inte tycker om bibliotekets miljö. Han tycker att
biblioteket är fult. Det ser ut som en flygplats, enligt honom. Han skulle egentligen vilja
ha mysiga soffor och mörka väggar, men han tror inte att det går att ändra på och som
han säger ”jag sitter väl inte så jätteofta ändå” på biblioteket. Trots allt tycker han att det
är ganska skönt att sitta i fåtöljerna som finns vid fönstret. De andra ungdomarna är
väldigt positiva till biblioteksrummet, som de upplever som stort och luftigt och med
bra ställen som de kan sitta och läsa på” (Sarah, Mikael) Lisa uppskattar särskilt de små
studierummen, fåtöljerna vid fönstret och att det finns ett café. Fåtöljerna nämner även
Maria och Henrik. Maria gillar att sitta där och titta på folk som går utanför.
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Biblioteket är för några någonstans att vara, för att sitta och läsa något eller bara spana
ut genom fönstret tillsammans med någon kompis. Maria, Jonas, Henrik och Taroneh
nämner ordet skönt i samband med biblioteket. Maria beskriver lugnet på biblioteket,
särskilt på kvällarna. Maria tycker att det är bra att man inte behöver viska, något som
hon förknippade med biblioteket när hon var liten. Hon nämner att om man vill ha helt
tyst, så finns det ett tyst rum i källaren. ”Skönt att bara sätta sig ner här och
plugga…eller läsa vad som helst, bara ta en bok och sätta sig ner”, ”det är rätt skönt,
man kan komma hit och bara vara ensam och ta itu med det man måste göra” är ord som
kommer från Jonas. Han sitter ofta på biblioteket medan han väntar på bussen hem eller
när han kommer med bussen till stan och har en stund över innan han ska träffa någon.

Det är inte många som har besökt någon form av arrangemang, t ex författarbesök,
föreläsning eller liknande. Ali har lyssnat om det försiggått aktiviteter i biblioteket när
han varit där, men inte planerat i förväg att gå på något särskilt. De utställningar som
visas brukar han titta på, det brukar även Taroneh göra. Hon nämner särskilt en
utställning om Amnesty, som hon tyckte var bra. Sandra funderar på om det är så många
i hennes ålder som är intresserade av föreläsningar. Jag nämner att det kan vara andra
aktiviteter också, föreställningar av olika slag t ex teater och det låter intressantare för
henne. Hon tycker inte att hon får reda på så mycket om vad som händer. Henrik har
aldrig sett någon sådan reklam. Maria visste inte om att det fanns sådana aktiviteter på
biblioteket, vilket hon alltså inte är ensam om. Sarah har blivit tillfrågad av sin syster
(som arbetar i samma hus som huvudbiblioteket) om hon ville komma med på
föreläsningar och liknande, men har inte tyckt sig ha tid, eftersom hon haft så mycket att
göra i skolan. Lisa hade tänkt gå en gång när det var en teater med ungdomar från A-
skolan, men det blev inte av. Annars vet hon inte riktigt vad föreläsningar och liknande
har handlat om. Hon tror att det mesta av utbudet är för lite äldre människor, men tycker
att det skulle vara intressant om det handlade om sådant som berörde henne. Jonas
tycker också att det vore roligt om det kom någon författare som han var intresserad av.
Sandra och Sarah nämner att det är bra att det finns en anslagstavla där man kan få veta
vad som händer när det gäller kultur och nöjen i Storstad. Mer om önskemålen har jag
tagit upp i nästa kapitel, 6.3.2.

Några berättar att de förutom huvudbiblioteket också använder, eller tidigare har använt,
något av filialbiblioteken. Taroneh och Sandra talar om samma filial. Biblioteket där
Krister bor nu och där Henrik brukade vara när han gick på högstadiet är samma filial, i
övrigt är det olika filialer som beskrivs. Taroneh använde biblioteksfilialen i sitt
bostadsområde när hon gick på lågstadiet, sedan dess har hon gått på skolor inne i stan
och använt bibliotek där i stället. Sandra gjorde sin prao i åttan på sitt filialbibliotek, så
hon är ganska bekant med arbetet där. Hon tyckte att det var ganska roligt, men att hon
fick göra för litet. Nu brukar hon gå till filialen ungefär en gång i månaden. Lisa
beskriver filialen i hennes bostadsområde som ”mitt bibliotek”, som hon har besökt
sedan hon var fem, sex år. Hon går mest dit för att låna böcker och skivor. Det hon
saknar där är ett eget rum, ”om man ska plugga och så där”. Hon tycker att det är bra att
man kan få böcker som man beställt på huvudbiblioteket skickade till filialen. Ali går
ibland, när han ska till köpcentret, till filialen i sitt bostadsområde. Där tittar han i
tidningar och i böcker. Han tycker att det finns för få datorer där. Det finns en, men den
är ofta fullbokad. Dessutom saknar han en del tidningar, men tycker det är förståeligt,
då det inte är så många som vill läsa samma tidningar som han vill, där på filialen.
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Krister använde filialbiblioteket där han bodde förut, strax utanför stan, mest för att låna
cd-skivor. Där han bor nu, inne i stan, har han ”varit och kollat lite”. Han tycker inte att
de har så jättemycket utan funderar på om han ska börja söka sig in till huvudbiblioteket
i stället. Henrik bor i ett samhälle lite utanför stan. Där fanns en filial när han var liten,
men nu kommer bokbussen i stället, men den brukar han inte besöka. När Henrik gick
på högstadiet, inne i Storstad, tillbringade han, och hans kompisar, många raster vid
tidningarna på filialbiblioteket som låg precis vid skolan. Jonas, som bor ute på landet,
berättar också om en bokbuss. Hans bokbuss kommer från grannkommunen. Jonas
använde den mycket förut, men nu blir det inte så ofta. Ett tag lånade han på ett
bibliotek, som ligger i ett samhälle nära där han bor. Det är ”ganska litet, men det finns
ett rätt brett utbud”. Det nya huvudbiblioteket har utvidgat hans läsande, säger Jonas.
Han har fått upp ögonen för litteratur som inte finns på ett så litet ställe som där han
lånade förut.

6.3.2. Önskemål för bibliotekets verksamhet

Eftersom jag frågat ungdomarna om de besökt biblioteket för någon sorts aktivitet,
föreläsning, föreställning eller liknande och märkt att i stort sett ingen av dem deltagit i
något sådant, så gav jag dem möjligheten att önska något som de skulle tycka vara
intressant. Förslag som har kommit fram i detta sammanhang är:

Ta hit författare som ungdomar läser, t ex Liza Marklund,�Louise Boije af Gennäs,
någon fantasyförfattare (Sarah, Jonas)
Poesikvällar (Sarah, Henrik, Maria)
Bokcirklar (Jonas, Henrik)
Bokcafé (Jonas)
Teater och musik, t ex små amatörteatergrupper (Sarah, Sandra, Maria)
Föreläsningar som berör dem själva, t ex ”vet inte nåt ämne precis…men som kanske
drar mig mer än kanske kultur och konst och såna saker”, sånt som rör hardcore och
punk, demokrati, objektiva politiska föreläsningar, föreläsningar om musik t ex 70-talet
(Lisa, Krister, Taroneh)
Utställningar riktade till ungdomar (Lisa, Taroneh)
Tävlingar t ex frågesport om sport eller andra saker (Taroneh)
Studieresor (Jonas)

6.3.3. Tankar om bibliotekets funktion i samhället och vilka som ska styra
verksamheten

Ungdomarna är eniga om att bibliotekets viktigaste uppgift är att tillhandahålla böcker
och information av olika slag, att biblioteket ska ha ett så brett utbud som möjligt. Sarah
och Maria nämner att en av bibliotekets uppgifter är att göra ungdomar intresserade av
böcker, som Sarah säger ”att få läsa att vara roligt, inte nåt som man måste göra för att
kunna få godkänt på det eller det provet, nej, utan för att det är kul”. Det är också viktigt
att biblioteket är ett ställe där alla ska känna sig välkomna och att det finns möjlighet att
sitta och studera på biblioteket om det t ex ”är för stökigt hemma eller om man inte vill
åka hem direkt” (Lisa). ”Bibliotekets största uppgift är att informera folket…man kan
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säga utbilda dem på något sätt. Biblioteket är en plats för utbildning, för att utveckla
människors sinne, människors tanke…Det är ett lätt ord, men själva innehållet är inte så
lätt. Man kan jämföra biblioteket med en skola, ett universitet.” (Ali)

Ungdomarna är överens om att de som ska bestämma bibliotekets verksamhet till största
delen bör vara de människor som går dit, vad de efterfrågar. De tycker det är viktigt att
de som jobbar tar reda på vad folk vill ha, så att alla får vara med och bestämma. Ali har
just svarat på en enkät, där biblioteket ställt frågor om vad användarna vill ha på
biblioteket. Det tyckte han var ett bra sätt för biblioteket att ta reda på vad människor
tycker. Sandra funderar på om man kunde ha något sorts råd med både vanliga
medborgare och bibliotekspersonal. Några vet av erfarenhet att man kan säga till om det
är någon bok man saknar på biblioteket, men för en del är det en nyhet, en möjlighet
som de uppskattar. Sarah tycker att det är svårt att veta vem man ska prata med. Hon
tycker att det vore bra att veta vart man ska vända sig, kanske någon person, som fanns
på biblioteket ibland för att ta emot idéer och synpunkter, eller en brevlåda, där man
kunde lägga sina förslag. Taroneh tycker också att biblioteket borde informera om att
det finns möjlighet att påverka och hur man kan göra det. Hon föreslår, för
ungdomarnas del, att det kanske kunde vara mer kontakt mellan biblioteket och skolan.

6.3.4. Ungdomarnas funderingar kring referensgrupper

Som utgångspunkt för frågan om referensgrupper för ungdomar har jag berättat att det
finns bibliotek som har sådana grupper och att de brukar syssla med sådant som inköp,
bibliotekets miljö samt att ordna aktiviteter.

Alla ungdomar som jag frågade tyckte att referensgrupper var en bra idé. Många skulle
dessutom kunna tänka sig att själva vara med. Sarah och Sandra betonade dock att de då
måste få verkligt inflytande. Gruppen skulle inte bara finnas för att det skulle se bra ut
för biblioteket. Sarah betonar att det är viktigt att de på biblioteket lyssnar och att hon
får respons på sina idéer, att det verkligen blir något av dem, ”annars orkar man inte bry
sig”. Om det är ekonomin som stoppar förslag så har hon förståelse för det, men inte om
de som bestämmer bara väljer något annat, som de tycker är bättre. Mikael hade ingen
lust att vara med. Han hade inte något större behov av att påverka, så länge han hittade
vad han ville ha. Krister tyckte inte att han var den rätte för en sådan grupp, men han
skulle rekommendera några kompisar, som vet mer om böcker. Ali hade inte tid. Han
var redan mycket upptagen med föreningar och ungdomsråd. Även Jonas hade dåligt
om tid, men tyckte ändå att det verkade intressant att vara med.

Ali menar att det är bättre om det finns en referensgrupp än om det inte finns. ”Vad som
helst som utvecklar biblioteket bättre tycker jag är bra.” säger han. Taroneh tror att en
sådan grupp skulle locka fler ungdomar till biblioteket. Jonas nämner att det skulle vara
bra eftersom ungdomar inte läser så mycket. Henrik tycker att det är bra om ungdomar
får lite mer inflytande på vad som ska finnas på biblioteket.

Sex av ungdomarna nämnde spontant att det är viktigt att en sådan referensgrupp är en
blandad grupp, så att det inte blir t ex bara hårdrockare, sådana som läser science
fiction, politiskt intresserade eller sportintresserade. Det behöver finnas en mångfald av
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intressen och både tjejer och killar i olika åldrar. Sandra funderar på om man kanske
kunde ha en grupp för barn och en för lite äldre tonåringar, eller kanske bara en
medborgargrupp, med både barn, ungdomar och vuxna? Henrik tycker att det är viktigt
att de som är med är intresserade. Han tror inte att det är så jättemånga som skulle vara
det och anar att de som kommer nog tillhör medelklassen, som han själv. Att få en helt
representativ grupp verkar enligt honom omöjligt. Den svårigheten är han inte ensam
om att se. Den nämns av flera, då jag frågar hur man skulle kunna hitta en sådan
blandad grupp, som de flesta vill ha. Jonas tycker att gruppen skulle kunna vara
uppbyggd som en förening på pappret, men att man sedan skulle jobba utifrån allas
engagemang, som i den musikförening han är med i. Han tror inte att det skulle fungera
om man kände press på sig att man måste jobba för att gruppen vill det, utan var och en
måste jobba utifrån sitt eget engagemang.

Förslag på hur biblioteken skulle kunna hitta ungdomar som skulle vilja vara med är
t ex att man sätter upp lappar i skolorna i närheten. Lisa tycker att man skulle kunna gå
ut på gymnasieskolor eller högstadieskolor och fråga efter ungdomar med olika
intressen och sedan kanske intervjua de intresserade. Maria tycker också att man skulle
kunna ha intervjuer med de som vill vara med. Hon tycker att det är viktigt att de som är
med kan acceptera andras åsikter. Hon nämner också att det är viktigt att det finns
någon vuxen med, som ser till att det fungerar och att alla får säga vad de tycker. Sarah
tror att det finns väldigt många ungdomar som skulle vilja vara med och ”beställa in
sina favoritböcker”.

Ali och Henrik tycker att gruppen själv tillsammans ska avgöra vad de ska göra. Om
Henrik själv var med skulle han vilja ordna bokcirklar och poesikvällar. Bokcirklar är
också något som faller Jonas i smaken. Han är just nu med och startar en cirkel i sin
musikförening, men tycker att det skulle vara fantastiskt om man kunde ha cirklar och
ha biblioteket som resurs. Det skulle underlätta mycket. Jonas tycker att gruppen skulle
kunna åka på resor i studiesyfte. Vad man skulle studera nämner han dock inte. Enligt
Lisa skulle gruppens uppgifter vara inköp av böcker och andra medier. Dessutom skulle
gruppen kunna prata för vikten av t ex studierum (om det inte fanns) och i övrigt få in
lite mer saker som var riktat till ungdomar, t ex utställningar och föreläsningar.



58

���$QDO\V�RFK�GLVNXVVLRQ

�����9LOND�EHKRY�KDU�XQJGRPDUQD�RFK�KXU�NDQ�ELEOLRWHNHQ�P|WD�GHVVD
EHKRY"

För att veta vilka behov hos ungdomarna som biblioteket ska möta bör man veta vad
som är ungdomars behov i allmänhet. Biblioteket är en plats där man kan hitta litteratur
och medier om många olika saker, som fyller många olika behov. I intervjuerna pratade
ungdomarna om sitt engagemang och sådant som de är intresserade av samt om vad de
anser om sitt inflytande på olika nivåer i samhälle och skola och vad de har för behov av
inflytande.

7.1.1. Behov av att hitta sin roll i samhället

De ungdomar som jag har intervjuat befinner sig alla, som jag tolkar det utifrån deras
sätt och deras ålder, i hög eller sen adolescens. Dessa perioder kännetecknas av att det
har börjat lugna ner sig lite i känslolivet, att den stormigaste perioden av adolescensen
är över. De kännetecknas bland annat av att ungdomarna börjar intressera sig mer för
sin samhällsroll (Goldinger 1986, s 98ff). Detta speglas till ganska stor del i mina
intervjuer. Alla ungdomarna har på något sätt engagerat sig i samhället. Det handlar om
att engagera sig för djurens rätt, mot rasism, för andra länder, för sin egen
minoritetsgrupp, att engagera sig i en kyrka, ungdomsråd, politiskt förbund eller någon
annan politisk rörelse, att skriva insändare i tidningen, att engagera sig i skola, elevråd
och skolföreningar. Det kom fram, i intervjuerna, att ungdomarna ibland tycker att det
är svårt att ha tid att engagera sig så mycket som de skulle vilja och att det är svårt att
veta vad man ska engagera sig i. Det tror jag till viss del hör ihop med den senmoderna
tid som vi lever i, med ett stort och ökande utbud av valmöjligheter. Friställningen från
traditionella sätt att tänka innebär, enligt Ziehe, både att människor har blivit mer fria att
tänka och tycka som de vill, men också att vi har fått större krav på oss att själva ta
ställning. Dessutom blir vi ständigt via medier överösta med olika samhällsfrågor att ta
ställning till, s k expropriation. Detta gör att vi känner oss stressade och pressade av
yttre krav från samhället (Ziehe 1989, s 63). Ungdomar är inne i en särskilt intensiv
period av identitetsskapande och därför särskilt känsliga för de krav som
moderniseringen ställer (Fornäs 1994A, s 35).

En sak som är viktig att ta upp i detta sammanhang är att min intention från början var
att främst söka upp och intervjua ungdomar som var engagerade i olika samhällsfrågor.
I praktiken blev det dock endast två av ungdomarna, Lisa och Taroneh, som jag på
förhand visste var engagerade och intresserade av sådana frågor. Det visade sig att de
var långt ifrån ensamma. De flesta av ungdomarna var intresserade och hade engagerat
sig på något sätt. Enligt Nilssons undersökning är det bara lite drygt en fjärdedel av
ungdomarna som arbetat för samhällsfrågor, lite fler i större städer och bland barn till
tjänstemän (1998, s 86f, s 129ff). Min definition av samhällsintresse är vidare än
Nilssons samhällsengagemang. Av de ungdomar, som jag intervjuat, så är flertalet
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intresserade och på något sätt aktiva. Har samhällsintresse och engagemang ökat under
de senaste åren då bland annat rättvisefrågor och djurens rätt rönt stort intresse bland
ungdomar eller har jag träffat så många samhällsintresserade ungdomar just för att
undersökningen gjorts i en större stad? Samhällsengagemanget kan skifta på olika orter.
Kanske tillhör flertalet av mina respondenter gruppen som har föräldrar som är högre
tjänstemän? Jag vet inte mycket om ungdomarnas bakgrund. Men det intryck de gett
mig vid intervjuerna och att döma av deras val av gymnasieprogram och deras intressen,
som är sådana som dominerar bland barn till högre tjänstemän enligt Nilssons studie, så
skulle många av dem kunna tillhöra denna grupp. På A-ort är många av ungdomarna i
referensgruppen engagerade i olika samhällsfrågor. Min åsikt utifrån detta är att det är
viktigt att kontinuerligt studera behovet hos just de ungdomar som biblioteket vänder
sig till eftersom behoven skiljer sig åt beroende på bland annat tidsandan,
befolkningsstrukturen, storleken på orten samt andra ortsspecifika drag.

7.1.2. Behov av kultur i olika former, produktion och konsumtion

Ett annat behov som många av ungdomarna har är behov av kultur i olika former, att
uttrycka sig genom någon form av kulturell produktion. De skriver texter, spelar musik,
spelar teater, sjunger i kör och dansar. De flesta ungdomarna ägnar också mycket tid åt
att konsumera kultur t ex genom att lyssna på musik, läsa skönlitteratur och titta på film.
Olika former av kultur har stor betydelse för de här ungdomarna. Under
högadolescensen bearbetar ungdomar sin situation, sina känslor av ensamhet och
utsatthet som uppkommer när de håller på att lämna den trygga barndomen för
vuxenlivets frihet och självständighet. Denna bearbetning görs ofta genom att de
skriver, läser eller använder sig av andra kreativa uttrycksformer (Goldinger 1986, s
98ff). Något man måste ta med i mitt resonemang är att jag har sökt upp fyra av
ungdomarna just på sådana ställen där de ägnar sig åt kulturproduktion, på de två
fritidsgårdarna, Spåret och Kojan. Dessa ungdomar ägnar sig förstås åt
kulturproduktion. Men även många av de övriga ungdomarna ägnar sig åt
kulturproduktion av något slag. Det är möjligt att även detta till viss del hör ihop med
resonemanget jag förde ovan om betydelsen av social tillhörighet, vilken ort det handlar
om samt om man bor i en stad eller på landsbygden. Ungdomar ägnar sig mer åt
kulturellt skapande än vad andra grupper i samhället gör. Drotner är en av de forskare
som hävdar detta och hon menar att det beror på att just ungdomar, i den livsfas de
befinner sig, har ett starkare behov än andra av estetiska upplevelser. Hon anser också
att detta behov har ökat i den senmoderna tid som vi lever i. Med kulturen formar
ungdomar sin identitet (Drotner enl. Boëthius 1992, s 249ff). Detta kommer fram
tydligast hos Jonas, som i sitt skrivande utforskar och utvärderar sig själv. Men även om
det inte är lika uttalat hos de övriga, så anar jag att detta syfte finns där omedvetet. Den
kulturella och sociala moderniseringen innebär att människor alltmer tvingas reflektera
över sig själv och hur man lever (Fornäs 1994A, s 35, Sernhede, s 136). Till detta
används ord och bilder, dvs olika former av kultur (Fornäs 1994A, 43f).

Ungdomar har behov av kultur i olika former, behov av texter om kultur av olika slag
som intresserar dem. Många av ungdomarna läser tidskrifter. Jag har inte frågat dem
specifikt om vilka tidskrifter de läser, men antar att de läser sådant som de är
intresserade av t ex om musik, film, samhällsfrågor. Några uttrycker att de har ett behov
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av skönlitteratur. Poesikväll nämner Sarah, Maria och Henrik som en intressant
aktivitet. Detta tyder på att poesi är något som är väsentligt i deras liv. Cd-skivorna och
videofilmer lånas av en del, men inte i så stor utsträckning. Jag tror att ungdomarna
hittar ett intressantare utbud på annat håll, bl a i affärer och hos varandra. T ex punk-
och hardcoreskivor är vad jag vet inte så frekventa i bibliotekets bestånd i Storstad. I
övrigt så verkar det inte som att de har tänkt så mycket på att biblioteket skulle kunna ha
ett utbud av aktiviteter på kulturområdet. Just det behovet har de inte tänkt på att
uttrycka när det gäller bibliotek. De har oftast sagt att de inte saknar någonting alls på
biblioteket. När jag har frågat om de har erfarenhet av att ha varit med på något
kulturutbud i övrigt, förutom att låna hem skönlitteratur, cd och video, så är det ingen
som har varit på någon sorts aktivitet, författarkväll eller föreläsning. Det är några av
dem som har tittat på utställningar som varit på biblioteket. När de, genom vårt samtal,
börjat få upp ögonen för tanken på att det skulle kunna finnas ett utbud av olika
aktiviteter, så har de sett det som en positiv extragrej som de inte har tänkt på tidigare.
Lisa uttrycker att hon visste att det fanns aktiviteter, men hon trodde att de passade mest
för äldre. Om det fanns ett utbud som var riktat till ungdomar, så skulle det uppskattas
av de här ungdomarna. I Åbergs uppsats ser man också att detta skulle uppskattas av
ungdomarna, åtminstone de äldre ungdomarna (2000, s 55). Detta talar för att mitt
resultat kanske skulle blivit annorlunda om jag intervjuat fler yngre ungdomar. Det
gäller för biblioteket att tänka på vilken åldersgrupp det är man vänder sig till, vilken
åldersgrupp som besöker biblioteket på orten och vilka behov och intressen de har.

Jag tror att man skulle kunna få ett större intresse och ett större engagemang bland
ungdomar om man satsade lite mer på aktiviteter på biblioteket. Dels uttrycker många
av ungdomarna i min undersökning flera olika aktiviteter som de skulle tycka var
intressanta, och dels tycker många att det är roligt att engagera sig i sådant som de
tycker är viktigt, intressant och roligt. När man har aktiviteter måste man marknadsföra
dessa så att det verkligen kommer ut till dem som aktiviteterna riktas till. Detta är något
som verkar ha missats i Storstad, om de nu har haft några aktiviteter för ungdomar.
Trots att dessa ungdomar är flitiga biblioteksbesökare vet de knappast någonting om
aktivitetsutbudet. Bibliotekets aktiviteter behöver bli mer synliga för ungdomarna. Att
göra biblioteket synligt för brukarna är viktigt för att biblioteken ska överleva, enligt
Andersson och Skot-Hansen (1994, s 261). Jag instämmer, utan brukare, inga bibliotek.
Biblioteken måste visa de resurser och möjligheter som finns där.

7.1.3. Behov av kunskap

Många av ungdomarna uttrycker att det är viktigt att lära sig nya saker. Många har tagit
upp det behov av bibliotek som skolarbetet ger. Men eftersom samtalen utgått från deras
engagemang på fritiden så har skolbehovet inte fått någon framskjuten plats i min
uppsats. Att det behovet finns tror jag är allmänt känt i dagens samhälle, där allt fler
studerar vidare, men att ungdomar också har andra behov av bibliotek riskerar att
komma i skymundan. Därför har jag valt att inte beröra skolbehovet mer än väldigt kort.
De har ett behov av att lära sig de saker som tas upp i skolan, behov som kanske inte
alltid är deras egna (enligt Henrik), men de har ändå ett behov av att klara skolan för att
klara sig och ha valmöjligheter i framtiden. De har också behov av att lära sig sådant de
själva är intresserade av, t ex Ali och Taroneh som är intresserade av politik och
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samhällsfrågor och gärna läser sådan facklitteratur. Ungdomarna har även behov av att
lära sig för att utvecklas själv som människa t ex Jonas som läser politik och filosofi för
att själv kunna förändras och bli en sådan människa som han verkligen vill bli. Det är
särskilt Jonas och Henrik och även Krister som tar upp att de läser böcker av olika slag
för att lära sig och utvecklas. Detta tror jag är ett behov även hos de flesta av de övriga,
även om de inte nämner detta. Att läsning kan vara ett sätt att reflektera över
verkligheten och försöka förstå världen är också något som Boëthius tar upp. Han
menar att detta behov är särskilt starkt under adolescensen (1992, s 255ff). Sernhede tar
upp att reflexion är särskilt nödvändigt i den kulturella moderniseringen som vi alla
påverkas av (1996, s 136).

7.1.4. Behov av ett brett utbud på biblioteket samt att hitta i detta utbud

Alla de här behoven som gäller att utvecklas i sin samhällsroll, i sina egna speciella
intressen och i sin egen personliga kunskaps- och identitetsutveckling ger sig till känna i
ett behov av bibliotek med ett brett utbud. Mina respondenter anser att detta är
bibliotekets viktigaste uppgift, att ha ett brett utbud, främst av böcker men också andra
medier. Förutom de här tio ungdomarnas intressen och behov finns också många andras.
Nilsson nämner vissa fritidsaktiviteter som är gemensamma för ungdomar överallt och
andra som är förbehållna mindre grupper av ungdomar, beroende på bland annat var de
bor, ålder och social grupp (1998, s 139ff). Det är alltså, som jag också tidigare nämnt,
viktigt att ta reda på behoven på orten om man vill utveckla sitt lokala bibliotek. Det
kan finnas specialintressen som är stora på en speciell ort, t ex teater, en viss typ av
musik eller en viss idrottsgren. Andersson och Skot-Hansen kommer i sin studie av
några lokala folkbibliotek fram till att det viktigaste för varje bibliotek är att på något
sätt, i samarbete med användare och med politiker, hitta sin profil och göra den synlig i
sitt utbud av olika medier och arrangemang (1994, s 259). Detta innebär inte att endast
stärka det lokala utan också att visa på världen utanför. Människor tar utgångspunkt i
det lokala när de söker sin identitet, men det stannar inte där. Det behövs intryck också
från andra håll. Det handlar om en balansgång där varje bibliotek måste hitta sin väg,
enligt Andersson och Skot-Hansen (ibid, s 252ff).

Ungdomarna är nöjda med det utbud som finns på biblioteket i Storstad. Detta kan nog
skilja sig från bibliotek på mindre orter eller filialbibliotek, som inte kan tillhandahålla
samma utbud. På mindre orter, där kanske några få specifika fritidssysselsättningar
engagerar ungdomarna, kanske det är ännu viktigare att verkligen ta reda på vilka behov
som finns för att undvika felsatsningar. Biblioteken kan inte lita på att undersökningar
som görs om ungdomars intressen och behov stämmer helt med ungdomarna på deras
egen ort. Nilssons undersökning visar på att ungdomars fritidsvanor kan skilja sig
väldigt mycket från ort till ort (1998, s 141f).

Ungdomarna i min undersökning verkar i stort sett ha lämnat det lilla biblioteket bakom
sig, även om några håller kvar kontakten. De har vuxit ur det och söker på bredare front.
De som bor utanför staden går nu på gymnasiet i Storstad och får på så sätt naturlig
tillgång till ett större bibliotek än tidigare. Men de som nämner något mindre bibliotek,
som de använder eller har använt, är i stort sett nöjda med detta. De har förståelse för att
det inte kan tillhandahålla samma utbud. Lisa tycker att filialen ibland har ett bättre
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utbud av cd-skivor, eftersom det inte är lika utlånat där. Jag tror att ett lite mindre
bibliotek behöver göra ungdomarna medvetna om att de kan köpa in medier som de
efterfrågar samt om möjligheten att göra fjärrlån.

I biblioteket har ungdomarna behov av att hitta i det breda utbud som finns, antingen
med hjälp av sökverktyg, med hjälp av bibliotekarier eller på egen hand. Några av
ungdomarna upplevde detta som svårt. I övriga studier om ungdomars behov av
bibliotek kommer svårigheter med att hitta i biblioteket fram (Åberg 2000, s 33,
Hardeborn/Sjöberg 1989, s 4, Bodén/Emanuelsson 1997, s 61ff). Detta verkar vara
något som återkommer när man talar med ungdomar om bibliotek. Ungdomarna i
referensgruppen på E-ort har kommit med förslag om hur man kan underlätta för dem
att hitta på biblioteket. De ville att man skulle indela böckerna i genrer så att det skulle
bli lättare att hitta. Detta förslag förverkligades också.

Ungdomarna har många förslag på olika utbud som de är intresserade av. Önskemålen
hör främst ihop med deras behov av kultur av olika slag och kulturproduktion samt
deras intresse för samhällsrollen och engagemang i samhället. I Åbergs undersökning sa
ungdomarna att det när det gäller aktivitetsutbudet är viktigt att utgå från ungdomarnas
eget behov och deras egna idéer, eftersom det ofta blir fel när vuxna arrangerar (2000, s
40ff). I Henrikssons studie menar ungdomarna att de vuxna ordnar för mycket för
ungdomarna. De borde i stället arbeta tillsammans med dem (1991, s 123). Några av
ungdomarna i min studie säger att de tycker att det är roligt att ordna egna arrangemang.
Lisa har varit mycket engagerad och tyckt att det varit roligt att vara med och ordna den
musikkväll, som hennes körförening haft. Henrik och Jonas tycker om att ordna
musikföreningens konserter. Det är roligt att skapa någonting själv, säger Jonas. Krister
verkade ha trivts med att ordna arrangemang tillsammans med musikstyrelsen på
fritidsgården när han var yngre. Ungdomarna visar intresse för ett aktivitetsutbud på
biblioteket. De visar också villighet att engagera sig i sådant som är roligt och intressant
för dem. Biblioteken borde bättre ta vara på ungdomars resurser och engagemang för
ungdomar ska hitta ett relevant aktivitetsutbud för dem på biblioteket.

7.1.5. Behov av att ha roligt samt behov av att kunna koppla av

Ungdomarna har behov av att ha roligt. De tycker att det är roligt att spela musik,
sjunga, dansa och vara tillsammans med kamrater. Ingen nämner ordet roligt i samband
med biblioteket, men däremot ord som viktigt, bra och skönt. När det blir tal om
aktiviteter och de får önska sådana, då kommer ordet roligt fram. De tycker att det
skulle vara roligt om biblioteket hade lite mer aktiviteter som var riktade till ungdomar.
Nilssons studie visar att de flesta ungdomar sysslar med sådant som är roligt och sådant
där de kan koppla av på sin fritid (1998, s 206ff). I Danmarksprojektet visade det sig att
det var viktigt att det fanns tid för att ha roligt på träffarna med de olika grupperna. Det
främjade goda relationer, vilket var viktigt för att samarbetet skulle fungera (Kjær-
Olesen 1998, s 38ff). Läser gör man ofta för att det är roligt, för att få en stunds
underhållning och avkoppling. Det kan också vara något man gör för att få vara i fred
från organiserade aktiviteter. Nilsson skriver att ungdomar allt mer väljer ett privat
fritidsutbud (1998, s 208ff). Några av ungdomarna uttrycker detta när de säger att de
gärna sitter ensamma i en fåtölj och läser lite i en tidning eller bok.
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7.1.6. Behov av frihet

Några uttrycker ett frihetsbehov. Lisa, som är engagerad i MUF, tycker att det är skönt
att hon själv får bestämma hur mycket och hur hon vill engagera sig i partiet. Jonas tar
också upp behov av frihet, t ex i organisationen i den musikförening där han är
engagerad, som bygger på att alla gör det de känner att just de vill göra. Han uttrycker
också behov att kunna leva som han vill utan att tvingas in i ett färdigt mönster. Henrik
säger också någonting som jag tolkar som ett uttryck för ett frihetsbehov. Han slutade
att engagera sig i fotbollen för att det blev för seriöst. Detta betyder tror jag att han inte
ville känna sig för bunden av fotbollen. Den inkräktade på hans frihet att bestämma
själv över sin tid. Kjær-Olesen menar att det är viktigt att biblioteket får vara ett ställe
som inte tvingar på barn och ungdomar något (1998, s 64ff). Detta är kanske en av
många saker som ungdomarna i min studie uppskattar då de kommer till biblioteket. De
kan fritt gå omkring och titta lite, slå sig ner i någon fåtölj och bara vara. Det är kravlöst
och detta tycker ungdomarna om.

7.1.7. Behov av en trevlig och funktionell miljö

I många tidigare studier har bibliotekets miljö varit av central betydelse för
ungdomarnas trivsel. Ungdomar har behov av en trevlig och funktionell miljö, men i
min studie har inte miljön varit det centrala. Det är bara en av ungdomarna i min
undersökning, Henrik, som har uttryckt att han inte tyckte om miljön.  Men i övrigt har
de som sagt något om miljön varit väldigt positiva. De har spontant talat om hur ljust
och luftigt det är och om de sköna fåtöljerna vid fönstren, där de kan titta ut på
människor som går förbi eller bara sitta och läsa och ha det skönt. I Hardeborn/Sjöbergs
studie efterfrågades en ungdomsavdelning av många (1989, s 4), men i den senare
studien av Bodén/Emanuelsson verkar detta inte alls ha varit viktigt (1997, s 61ff). Att
mina respondenter inte varit så upptagna av miljön på biblioteket kanske har att göra
med att det handlar om ett relativt nytt och modernt bibliotek i en stor stad. På bibliotek
på mindre ställen och bibliotek som är byggda för länge sen kanske behovet av en ny
och ungdomligare miljö är större. På A-ort och i Alingsås tyckte ungdomarna att det var
viktigt att ha ett eget rum (Carlsson-Asplund/Forsén 1999, s 1). På biblioteket i Storstad
finns många möjligheter för ungdomar när det gäller ställen att slå sig ner, både
ensamma och i grupp. Maria uppskattar att det inte finns samma krav på att det ska vara
tyst som hon varit van på andra bibliotek. Kanske detta också kan vara en orsak till att
ett ungdomsrum inte efterfrågas. Ungdomarna kan sitta och prata med varandra utan att
det uppfattas som störande, så länge de inte är alltför högljudda. På ett mindre bibliotek
kanske man inte kan vara lika generös med ljud och behovet av ungdomsrum ökar? I
Holmlia kom man fram till att det var viktigt att rummet var så stort att det rymdes
många grupper samtidigt (Skjærseth 1991, s 58).  I en stor stad med många tusen
ungdomar blir nog ett särskilt rum för ungdomar alldeles för begränsat. Kanske är
ungdomarnas positiva inställning till biblioteksmiljön ett utslag av att detta till stor del
rör sig om ungdomar som besöker biblioteket? De som inte går dit kanske inte är lika
nöjda? Det kan ju vara så att ungdomar undviker eller bara gör snabba besök på
biblioteket på grund av att de inte trivs i miljön. Biblioteken behöver ta reda på hur det
förhåller sig på den ort de verkar.
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Många av ungdomarna har behov av ett ställe att studera på, både om de vill studera tyst
för sig själva, och om de vill studera tillsammans i en grupp. Sådana ställen finns på
biblioteket i Storstad. Men t ex Lisa uttrycker att detta vore bra även på filialen, som
ligger nära där hon bor. Det kanske finns fler som tycker som Lisa. Det skulle kunna
vara en idé att undersöka detta i området där hon bor och se om man kan göra något åt
det. Det kan ju vara praktiskt för många ungdomar att ha ett ställe i närheten av där man
bor, dit man kan gå för att få studera i lugn och ro.

Några av ungdomarna nämner också den psykiska miljön, att det är viktigt att
personalen ger dem ett bra bemötande, är trevliga och hjälpsamma. De allra flesta
upplever att de blir bemötta på ett bra sätt.
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7.2.1. Behov av att få säga sin mening och bli tagna på allvar

Ungdomarna har ett stort behov av att få att säga sin mening. När vi samtalade om
demokrati var det oftast detta som kom fram som det viktigaste, att man ska få yttra sig,
ha inflytande och kunna styra sitt liv. Det är några som uttrycker att detta många gånger
är svårt. I vissa sammanhang t ex i skolan ibland och i samhället i stort känner de inte
att de har möjlighet att göra sin röst hörd. Några menar att de vuxna ofta inte tar dem på
allvar och respekterar deras åsikter, t ex Sarah när hon talar om skolföreningarna, där de
vuxna ibland inte tror eleverna om att klara av att sköta verksamheten. Sandra tycker att
många vuxna inte respekterar ungdomar och Jonas menar också att vuxenvärlden inte
tar ungdomar på allvar. Man måste tänka på att detta ändå till stor del handlar om
engagerade ungdomar, som verkar ha ganska stor tilltro till sig själva och vad de vill.
De flesta känner att de får och kan yttra sig om de skulle vilja, även om de inte alltid
tror att det ger resultat. Det finns många andra ungdomar i samhället som inte alls tror
att någon är intresserad av vad de vill säga.

Pateman menar att delaktighet ger självförtroende och att det i sin tur ger ökad vilja till
delaktighet (enl. Henriksson 1991, s 53). Att deltagande i någon typ av referensgrupp
kan ge barn och ungdomar ökad självtillit visar Danmarksprojektet (Kjær-Olesen 1998,
s 62). Henriksson skriver att många ungdomar är vana att se på sig själva som problem
och att detta har gett dem dåligt självförtroende (1991, s 124). Dåligt självförtroende
verkar inte så mycket gälla de ungdomar, som jag har intervjuat. Men de ungdomarna
finns också och har behov av att få meningsfulla uppgifter och vara betydelsefulla, så att
även deras självtillit växer. Det som var gemensamt för ungdomarna på D-ort, skriver
bibliotekarien, var att de hade en bra självbild, att de trodde sig kunna påverka. Det
stämmer in på de tankar som Henriksson har om delaktighetens goda cirkel (1991, s
58f). En god självbild gör att man tror sig kunna påverka och ha inflytande, man känner
att ens åsikter tas på allvar och vill fortsätta att påverka och ha inflytande. Ungdomar
bör ges möjlighet att på olika sätt engagera sig på olika nivåer i samhället, även då på
biblioteken.
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7.2.2. Behov av att välja var de vill ha inflytande

Mikael verkar inte ha så stort behov av inflytande så länge allt fungerar tillfreds-
ställande. I orkestern där Sandra spelar så har hon inget behov av något större
inflytande, där är hon i första hand för att spela. Maria engagerar sig inte så mycket, än
så länge, i skolan, men ska på fritiden börja arbeta i ungdomsrådet i Storstad. Det tyder
på att de väljer var och när de vill ha inflytande. Jag tolkar det som att de inte orkar
engagera sig i allt, utan väljer efter intresse. Skolan verkar inte vara ett högprioriterat
område för de flesta av de här ungdomarna, trots att den upptar så stor del av deras
vardag, Kanske är det så för att de har fritidsintressen som de tycker är mer intressanta
och roliga eller för att de snart är på väg bort från skolan ut i övriga livet? I dagens
moderna samhälle finns fler valmöjligheter och varje individ måste fundera på var man
vill lägga sin kraft. Ziehe menar att ungdomar har en större kontaktyta än de vuxna och
att de rör sig inom ett större område än bara i närsamhället (1986, s 41ff), kanske skolan
börjar bli för trång? Så länge det fungerar någorlunda tar man inte tag i saker i skolan.

Det kan vara så, tror jag, att man har olika tilltro till sin förmåga inom olika områden
och tillsammans med olika människor. I skolan tror inte Henrik att hans åsikter betyder
så mycket, men i musikföreningen vet han att han är betydelsefull och att han har något
att komma med. Storleken och formaliteten på sammanhanget kan också ha betydelse
för att man ska tro sig om att kunna påverka. En del engagerar sig i elevråd,
ungdomsråd, partier eller stora organisationer, sådant som kan betecknas som ganska
stora sammanhang. Graden av formalitet kan skilja sig åt beroende på t ex typen av
organisation och i vilken nivå av organisationen man engagerar sig. Andra engagerar sig
hellre och vill hellre ha inflytande i mindre sammanhang t ex i musikföreningen eller i
andra mer informella sammanhang, som inte är så reglerade av former och regler.
Musikföreningen t ex är formell på pappret, men fungerar i verkligheten på ett mer
informellt sätt. Henriksson menar att det är i de informella sammanhangen, i den vardag
där ungdomarna lever, som de har mest intresse av att yttra sig och ha inflytande (1991,
s 61). Jag tror att det kan finnas ungdomar som ofta besöker biblioteket och där det är
en så viktig del av vardagen att de skulle kunna tänka sig att engagera sig och få mer
inflytande där. Men det finns nog också många som detta är mindre troligt för. De har
nog med sina andra engagemang och intressen. Men kanske kan biblioteket engagera
fler om det blir mera synligt och det märks att de tar ungdomarnas resurser, behov och
åsikter på allvar.
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7.3.1. Användarinflytande på bibliotek

Ungdomarna tycker att det är viktigt att de som använder biblioteket får inflytande över
det. De flesta vet att de kan ge förslag på nya böcker och säga till om böcker inte finns.
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Däremot så har de inte någon större erfarenhet av bibliotekets verksamhet när det gäller
aktiviteter och arrangemang och har inte tänkt på att fråga efter någonting sådant. De är
lite osäkra på om det är möjligt att påverka och vart de i så fall skulle vända sig. Många
av dem skulle vilja att biblioteket frågar efter vad de vill ha, att de får veta vart de ska
vända sig och att biblioteket visar att det finns möjlighet att påverka. Ali var den enda
som upplevde att biblioteket har frågat efter hans åsikt. Han har fått svara på en enkät
om bibliotekets verksamhet. Att han var den ende beror nog på att hans intervju gjordes
sist och att biblioteket den veckan börjat dela ut en enkät, som frågade efter
användarnas åsikter om biblioteket. Förslag som kom upp om hur man skulle kunna få
inflytande, var enkäter, intervjuer, förslagslådor eller kanske någon sorts kontaktperson
som man visste att man kunde vända sig till.

7.3.2. Åsikter om referensgrupper

Eftersom de inte har någon erfarenhet av referensgrupper så har jag gett exempel på vad
det skulle kunna innebära. Jag är medveten om att det är svårt att uttala sig om något
som man inte har erfarenhet av men en viss fingervisning om vad de tycker är viktigt
ger ändå svaren. Ungdomarna är positiva till idén. Det skulle vara ett sätt för ungdomar
att få mer inflytande över verksamheten. Även om de här ungdomarna inte saknar så
mycket på biblioteket, tycker de ändå att referensgrupper skulle kunna vara bra för att
ungdomar skulle få mer inflytande. Lisa nämnde arrangemang som tilltalar ungdomar
som en uppgift för en referensgrupp. Alla är positiva till en referensgrupp och många
kan tänka sig att själva vara med. De som vill vara med verkar vara personer som har
tilltro till sig själva, något som jag tror att de tillägnat sig bland annat genom att vara
delaktiga i olika sammanhang, enligt den goda cirkel som Henriksson beskriver (1991, s
58f). Krister däremot vill inte vara med. Han tycker inte att han kan tillräckligt mycket
om böcker. I detta sammanhang har han inte tilltro till sig själv, om det däremot hade
gällt musik, så tror jag att det hade låtit annorlunda. Han kopplar direkt bibliotek och
referensgrupp till böcker, trots att han själv i början av intervjun talat om hur bra det är
att biblioteken också har cd-skivor och videofilmer. Jag kanske skulle ha fört in honom
på dessa medier igen, men även jag är färgad av detta med böcker som bibliotekets
huvuduppgift, så när vi samtalade övervägde jag inte detta. Om biblioteken ska starta
referensgrupper är det viktigt att tala om vilka uppgifter de ska ha. Om Krister tydligt
sett att det fanns behov av hans kunnande inom musikområdet, kanske han skulle kunna
tänka sig att vara med. Många skulle alltså kunna tänka sig att vara med när man frågar
dem nu, men om det verkligen skulle bli aktuellt så vet man förstås inte vad de svarar.
Det är mycket som konkurrerar om deras tid.

Jag tror att det skulle kunna bli fler ungdomar som kan tänka sig att vara med och
förändra i biblioteket om biblioteket tydligt visade att de ser till och frågar efter
ungdomarnas behov, intressen och engagemang. Kanske var Discworld i Køge ett
sådant sätt, där datorer och cd-romprogram blev inkörsporten (Kjær-Olesen 1998, s
92ff)? Lila rummet i Alingsås är ett annat exempel. Detta projekt, som bestod i att
ungdomar skulle få utforma och driva ett eget bibliotek, lockade killar som annars inte
besökte biblioteket så ofta (Carlsson Asplund & Forsén 1999, s 5ff).
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Kjær-Olesens erfarenhet från Danmarksprojektet är att barn och unga vill engagera sig
om det är deras intressen som får styra (1998, s 64ff). Sarah och Sandra nämner särskilt
att det är viktigt för dem att de får verkligt inflytande om de ska vara med i en referens-
grupp. Det är viktigt att deras åsikter tas tillvara. Gruppen får inte bara bli något som ser
bra ut på ytan. Ali och Henrik betonar att det ska vara gruppen själv som bestämmer vad
de vill göra. Det är de själva som ska få bestämma vad som ska tas upp i gruppen.

Något de flesta av ungdomarna nämnde spontant var att gruppen måste vara någorlunda
representativ, med olika åldrar och intressen och både tjejer och killar. Men de är
medvetna om att det finns svårigheter med att kunna realisera detta i verkligheten. En
annan viktig sak, som Jonas och Henrik nämner, är att de som är med i referensgruppen
är engagerade. Jonas jämför med musikföreningen och hur bra det fungerar där eftersom
engagemanget finns. Jag tror att det är viktigt att försöka få en referensgrupp som är så
representativ som möjlig för att kunna få ett brett utbud på biblioteket, det som
ungdomarna tycker är allra viktigast. Men det kan vara svårt att få ihop en sådan grupp
med tanke på att ungdomar väljer vad de vill ha inflytande i och det finns många som
kanske inte i första hand väljer biblioteket.  Enligt statistiken i Kulturbarometern så
verkar det som att bland annat lågutbildade, människor utanför storstäderna och män
läser mindre och besöker biblioteket mer sällan än andra grupper (1997, s 7, 26ff).
Dessa grupper behövs också om man vill ha en referensgrupp som är representativ för
ungdomar inom bibliotekets upptagningsområde. Biblioteket vänder sig inte bara till
dem som läser mycket skönlitteratur. Utbudet är mycket större än så. Ett huvudmål, när
det gäller barn och ungdomar är att öka läsintresset och förbättra språkutvecklingen,
men också att tillhandahålla information, bidra till kunskapsinhämtande och
kulturintresse. Om biblioteket bryr sig om ungdomarna och deras behov tror jag att de
mera kan få upp ögonen för bibliotekets olika medier och möjligheter.

�����9LOND�HUIDUHQKHWHU�DY�RFK�nVLNWHU�RP�DUEHWH�PHG�XQJGRPDU�L
UHIHUHQVJUXSSHU�KDU�ELEOLRWHNDULHUQD"

7.4.1. Kontakt med ungdomar och ungdomars verklighet

De erfarenheter som bibliotekarierna har är olika utifrån att referensgrupperna har
organiserats på skilda sätt på olika orter utifrån gruppernas förutsättningar och syfte. De
flesta referensgrupperna har haft som syfte och också fungerat som en hjälp för
bibliotekarierna att hålla kontakt med ungdomarna och deras verklighet. Detta kan
motverka att biblioteken satsar på fel saker, något som bibliotekarien på A-ort tog upp
som viktigt. Referensgrupperna har bidragit till att bibliotekarierna och biblioteken fått
kunskap om ungdomarnas behov. För att få kunskap om detta behöver biblioteken ha
kontakt med ungdomar på något sätt. På dessa orter har det skett genom
referensgrupper. Ungdomars behov är inte något som man självklart vet. Bibliotekarier
och ungdomar är uppväxta under olika förhållanden. Detta menar Ziehe beror på att
ungdomar idag vet mycket mer om hur det är att vara vuxen. På vissa områden har
ungdomar större kunskap än många vuxna, eftersom de unga lever mera ute i det
offentliga och de vuxna i större utsträckning håller sig i en snävare krets, kring arbetet
och hemmet (1986, s 41ff). Förändringar sker snabbare nu i senmoderniteten och det
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finns en större mångfald av möjliga sätt att leva i dagens verklighet än tidigare, något
som ungdomarna påverkas av genom den sociala moderniseringen (Sernhede 1996, s
132f). På E-ort, där man haft referensgrupp under sex år, säger bibliotekarien att
gruppens arbete gett en kontinuitet i arbetet med ungdomarna. I och med att ungdomars
behov och intressen ändras så snabbt så måste biblioteken, tror jag, ha en kontinuitet i
kontakten med ungdomar för att ha en möjlighet att hänga med. När biblioteken känner
till ungdomarnas behov och kan utforma verksamheten efter dessa behov på ett bättre
sätt får de möjlighet att nå ungdomarna lättare. Detta har man lyckats med på några
ställen t ex på B-ort, där bibliotekarien tycker att de nått ut till ungdomarna på ett bättre
sätt och på C-ort, dit det kommer många ungdomar efter att referensgruppen har inrett
ungdomsrummet. Det är också erfarenheten från de danska projekten (Kjær-Olesen
1998, s 9) och projektet i Holmlia. I det senare projektet tog bibliotekarierna reda på
ungdomarnas behov samt skapade en kontakt och lärde känna ungdomarna via de
läsprojekt som man hade samt de enkäter och intervjuer som gjordes (Skjærseth 1991, s
17f, 38).

En annan erfarenhet är att den personliga kontakten med ungdomarna ger mycket. Det
nämner bibliotekarierna på några ställen (A-, B- och E-ort). I projektet i Holmlia hade
en del av personalen dåliga erfarenheter av ungdomar och såg dem mest som problem.
Genom projektet lärde de känna varandra och osäkerheten inför ungdomarna minskade
(Skjærseth 1991, s 17, 38). Osäkerhet inför ungdomarna och att många vuxna har svårt
att se ungdomarna som resurser i stället för problem är något som ses som ett av de
största hindren för samarbete med ungdomar, enligt Henriksson (1991, s 62). Kjær-
Olesen tar upp som ett hinder som arbetet i Danmarksprojektet stött på, att det finns
bibliotekarier som har attityden att de vuxna och utbildade alltid vet bäst. En del vet på
förhand att ungdomar inte är intresserade av att engagera sig på biblioteket och andra
tror att om det finns ett intresse hos ungdomarna så finns det ändå ingenting att lära sig
av dem (1998, s 57f). Dessa attityder sammanfaller till viss del med Spejares
karaktäristik av bibliotekarierna i gruppen som ser på biblioteket som en
informationscentral, de som anser att bibliotekariens kompetens räcker för att driva bra
bibliotek (1998, 37ff). Åberg nämner att en av fördelarna med en referensgrupp, eller
biblioteksråd som hon kallar det, skulle kunna vara att förbättra relationerna mellan
bibliotekarier och ungdomar (2000, s 58f). Så verkar det också ha fungerat på många av
de orter som jag varit i kontakt med. En erfarenhet från Danmarksprojektet är att det har
blivit roligare att arbeta och att bibliotekarierna tillsammans med barnen och
ungdomarna kunnat klara av att ordna aktiviteter som inte varit möjliga utan dem
(Villaume Pinz 1998, s 227).

7.4.2. Arbetsformer

En del har tyckt att det har varit svårt att hitta former som fungerar. På F-ort har det
varit många olika delar av förvaltningen som försökt att samarbeta, vilket inte har
fungerat särskilt bra eftersom ungdomarna saknat gemensamma intressen och mål. På
A-ort har det varit problem med att få mötestiderna att fungera. Bibliotekarien har fått
göra det till rutin att skicka ut påminnelser om möten bara några dagar innan. Det har
inte räckt med att meddela tiden en gång. Problemen med mötestiderna på A-ort kan ha
att göra med att de inte träffas regelbundet och att ungdomarna då inte får rutin på att
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komma en viss dag och tid. Kjær-Olesen skriver att det, i Danmarksprojektet, har visat
sig vara viktigt med fastställda mötesdagar och tider (1998, s 38ff). Även Hart menar att
regelbundna träffar är att föredra, eftersom det hjälper de unga att förstå strukturer och
ramar (1997, s 45ff).

7.4.3. Rekrytering

En erfarenhet från bibliotekarierna är att det är svårt med förnyelsen av gruppen. I A-
ort, som precis startat gruppen, hoppas bibliotekarien att de ska kunna förnya
referensgruppen löpande, så att det inte blir några avbrott. För att det ska fungera är hon
medveten om att det krävs ett ständigt arbete med information om möjligheten att
komma med i gruppens arbete. Hon hoppas att den nuvarande referensgruppens
medlemmar ska vara en hjälp i detta arbete. I Danmarksprojektet i Køge så skedde
rekryteringen genom att de som var med i Discworld pratade med andra som kunde
tänkas vilja vara med (Kjær-Olesen 1998, s 92ff). I Alingsås skedde förnyelsen
kontinuerligt, men det fanns hela tiden en stomme på 15-20 medlemmar som varit med
länge. En erfarenhet som bibliotekarien gjorde var att de flesta ungdomar som var med
redan var engagerade på andra håll. Det var betydligt svårare att engagera ungdomar
som inte hade något att göra (Carlsson Asplund & Forsén 1999, s 5f). De ungdomar
som jag har intervjuat verkar också vara ett tecken på detta, fullt upp och ändå
intresserade av nya utmaningar. Varför är det så? Kan det ha med självförtroendet att
göra, har en del ungdomar vant sig vid att ingen lyssnar och därför resignerat? I
Alingsås hamnade de så småningom i en generationsväxling, då det blev svårt att hitta
ersättare. De försökte att få nya medlemmar, men ingen ville vara med. Ungdomarna
verkade nöjda med det som redan fanns för dem på biblioteket. Bibliotekarien menar att
det är lättare att rekrytera ungdomar när man ska bygga upp något nytt (ibid, 18ff).  På
E-ort skötte de rekryteringen genom att de bytte ut hela referensgruppen varje läsår. Att
byta medlemmar varje år kan innebära en svårighet i och med att man inte har kvar
några som har erfarenhet. Man måste varje år börja om från början. På en ort som F-ort,
där det inte finns något gymnasium försvinner ungdomarna kanske redan när de ska
börja på gymnasiet, när de ska börja pendla till skolor på större orter. På andra platser
kanske ungdomarna är kvar under gymnasieåldern, men försvinner senare till
högskoleutbildningar, skaffar arbete, flickvän/pojkvän och familj. Det händer mycket i
ungdomsåren som gör att de inte blir kvar i referensgruppen, så förnyelsen är en viktig
del att tänka på om man har en lite mer långsiktig referensgrupp. Rekryteringen och
svårigheten att behålla kunskap och erfarenhet i gruppen tas upp när det gäller
ungdomsråden. Det är ett stort problem när det gäller ungdomar som är väldigt rörliga,
de flyttar, börjar jobba, bildar familj etc. Ungdomsråden måste kunna fortsätta även när
folk slutar och de bör ha en god beredskap för snabba generationsväxlingar (Edström
1995, s 18). Detta kan vara något att tänka på för bibliotek som har referensgrupper.
Vissa ungdomsråd har löst det här på så sätt att man tar in nya som de äldre är faddrar
åt, så att det alltid finns både äldre och yngre ungdomar med (ibid). För biblioteken
innebär detta, enligt mig, att de antingen får sköta förnyelsen löpande hela tiden eller
bara ha grupper som är aktiva kortare perioder.

På D-ort säger bibliotekarien att det är viktigt att referensgruppen förändras och i detta
sammanhang tar hon särskilt upp faran för klickbildning, att referensgruppen blir en så
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stark grupp så att andra ungdomar inte känner sig välkomna på biblioteket. Det här
problemet nämns också på A-ort, där bibliotekarien är medveten om att det finns en risk
att ungdomsrummet skulle kunna bli en privatklubb för bara referensgruppen. Lite av
det såg bibliotekarien i Alingsås där det fanns tecken som tydde på att killarna i
föreningen var så dominerande så att tjejerna inte vågade komma in i gruppen (Carlsson
Asplund & Forsén 1999, s 5ff). Ett annat problem där var att det lilla ungdoms-
biblioteket snabbt kändes trångt och att det då kunde vara svårt för nya besökare att
våga kliva in. Bibliotekarien var noga med att se till att nya medlemmar blev
introducerade på ett bra sätt och att tydliggöra vikten av att alla hjälptes åt att se och ta
sig an nya besökare (ibid, s 17). Jag tror att klickbildning kan motverkas bland annat
genom att ge tydliga riktlinjer om att gruppen har ett vidare ansvar för andra ungdomar
än dem själva.

7.4.4. Representativitet

Representativiteten var ett problem även ur bibliotekariernas perspektiv. De såg det som
i stort sett omöjligt att få en referensgrupp som representerar en hel åldersgrupp med
alla de olika bakgrunder och intressen som finns. Tjejerna har varit överrepresenterade i
alla grupperna. Bibliotekarien på A-ort tycker att det trots allt är bättre att ha en grupp
som känner till en del av de unga i kommunen, än att inte ha någon förankring alls. Att
det är fler tjejer tycker inte bibliotekarien på A-ort är något stort problem eftersom det
finns en fritidsgård med musikinriktning på orten och den domineras av killar. Hon
tycker att bibliotekets grupp blir en sorts motvikt till fritidsgården. Det ligger kanske
någonting i det. Det bör ju på en ort finnas ett utbud som lockar både tjejer och killar
och om det då redan finns ett bra utbud för killarna så är det bra om också tjejerna får
sitt, i det här fallet på biblioteket. Men samtidigt ska ju biblioteket vara till för alla och
då bör även killarnas intressen tas till vara. Kanske referensgruppen så småningom kan
nå killarna på A-ort genom de kontakter med tjejer som den har, genom det nya
ungdomsrummet och de aktiviteter som de kommer att ordna? På B-ort nöjer de sig med
att gruppen representerar de som tycker om att skriva och läsa, men inte andra
ungdomar. På C-ort var det tre tjejer i 18-årsåldern, vana biblioteksbesökare, som var
med i gruppen. Där var inte representativiteten så stor, men där kompletterades
referensgruppen med att man gjorde en enkät till andra ungdomar. På E-ort bestod
gruppen av några intresserade elever, mest tjejer, främst från år 8. Bibliotekarien där
menar att det också är viktigt att gå utanför referensgruppen och fråga andra besökare
vad de tycker. På D-ort är det en hyfsat representativ grupp, med fyra tjejer och tre
killar, med lite olika intressen, två av dem med invandrarbakgrund och det finns både de
som har haft det lätt och svårt i skolan. Dessutom har de gått utanför gruppen genom att
ha förslagslådor och föra samtal med andra besökande ungdomar.

Som kontrast till denna tjejdominans vill jag nämna biblioteksföreningen i Alingsås.
Där har i stället killarna dominerat. Bibliotekarien har varit glad för att killarna kommit,
men inte nöjt sig med detta. Hon har försökt att jobba med att försöka få med fler tjejer,
men framgångarna med detta har i stort sett uteblivit (Carlsson Asplund & Forsén 1999,
s 5ff). I Danmarksprojektet i Køge fick man med killarna för att det handlade om
datorer och cd-romprogram, något som många killar tyckte var intressant. Den
rekrytering som skedde gick via de gamla medlemmarna (Kjær-Olesen 1998, s 92ff),
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vilket antagligen inverkade på könsfördelningen av de nya som kom med. Det kan
kanske vara svårt att komma in som ensam tjej i en så mansdominerad grupp, liksom
tvärtom för killar i de grupper som jag studerat. Jag kommer i slutdiskussionen att
återvända till detta med representativiteten och utvidga mitt eget resonemang kring detta
eftersom detta är något som är av stort intresse för ungdomarna och även ses som ett
problem av bibliotekarierna.

7.4.5. Engagemang

Några av bibliotekarierna tycker att det är svårt att skapa engagemang. På F-ort, där det
handlade om ungdomar från högstadiet som var på väg bort från kommunen efter
högstadiet, fanns inte så stort engagemang för hemortens fritidsutbud. Där var det
dessutom en grupp med en ungdom från varje del av Kultur- och Fritidsförvaltningens
verksamhet, vilket gjorde det svårare för ungdomarna att känna samhörighet med de
andra i gruppen. På E-ort tyckte bibliotekarien att ungdomarna ibland inte kom med så
mycket egna åsikter. Även på A-ort och B-ort där ungdomarna är äldre, nämner
bibliotekarierna att ungdomarnas engagemang inte alltid är på topp. På A-ort tycker
bibliotekarien att entusiasmen verkar ha svalnat lite efter den första tidens aktiva
deltagande, men hon har förståelse för att det är mycket annat som händer i
tonåringarnas liv. Jag jämför detta med vad Lisa uttryckte i intervjun. Hon är engagerad
i MUF och tycker att det är väldigt viktigt, men hon har också ett behov av att klara
skolan och att göra andra saker. Tiden räcker inte till för allt så mycket som hon kanske
skulle vilja. Forsén och Carlsson-Asplund skriver att deras erfarenhet i Alingsås är att
det hela tiden gäller att fortsätta att förnya verksamheten om man vill behålla
ungdomarnas engagemang (1999, s 20). Jag tror att det ligger någonting i det. Bara det
”grå” vardagsarbetet med t ex inköp lockar inte många ungdomar. Det måste vara
någonting mer om de ska engagera sig. Biblioteken behöver hela tiden förnyas,
eftersom samhället runt omkring förändras.

Carlsson-Asplund/Forsén berättar att de i Alingsås har känt att biblioteks-
organisationens tröghet varit ett hinder för ett fungerande samarbete med ungdomar. Det
blev tydligt när de flyttade in i lokalen i huvudbiblioteket och de blev tvungna att följa
de rutiner som gällde där. Tidigare, i ungdomsbiblioteket, hade de gjort direkta inköp i
bokhandeln och själva gjort i ordning böckerna så att de snabbt kom ut i biblioteket. I
den nya lokalen förlorade de friheten att göra på sitt eget sätt. Detta kan ha varit en
anledning till att det blev svårare att skapa engagemang. Ungdomarna kände inte att de
behövdes på samma sätt längre (1999, s 14, 18).

Jag tror att andra faktorer som har betydelse för ungdomars engagemang i en
referensgrupp, som kommer fram på andra ställen i uppsatsen, är att det bör röra sig om
reell delaktighet runt frågor och aktiviteter som ungdomarna själva tycker är roliga och
viktiga! Problemet med att skapa grupper som både är representativa och engagerade
behandlas ytterligare i slutdiskussionen.
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7.4.6. Reellt inflytande?

Ett problem som de tog upp på D-ort var att det fanns problem med att referensgruppen
bara var ett rådgivande organ. På C-ort har man gett ungdomarna stor handlingsfrihet
och egen budget för att utforma ungdomsrummet samt när det gäller att besluta om
vilka tidskrifter man skulle prenumerera på. På A-ort är gruppen beslutande i vissa
frågor, främst sånt som rör ungdomsrummets utformning, men i andra frågor har
bibliotekarien och hennes chef vetorätt. På B-ort är gruppen både beslutande och
rådgivande. De har inga egna pengar att ta ansvar för, men kan ta beslut som får
ekonomiska konsekvenser. På E-ort var gruppen rådgivande, men bibliotekarien
försökte i så stor utsträckning som möjligt att ta vara på de förslag som kom. Även på
F-ort var gruppen rådgivande. Jag frågar mig om biblioteken tycker att det är lättare att
ge ungdomarna full beslutanderätt över vissa frågor t ex utformningen av ett rum, än
över medier och andra aktiviteter, som kanske är sådant som bibliotekarierna anser som
sina uppgifter. Danmarksprojektet har visat att barn och ungdomar kan vara med och
besluta och ta ansvar även på dessa områden (Kjær-Olesen 1998, s 48). Bibliotekarierna
där har fått lära sig att lyssna på barnen, kunna lita på dem och ge ifrån sig av sin makt
(Villaume Pinz 1998, s 227). Jag tycker mig lite grann ana en parallell till skolans värld,
där många elever tycker att de har ganska stort inflytande, men just när det gäller
kärninnehållet, själva undervisningen, så släpps de inte riktigt in (Denvall 1999, s 126).
Enligt några av de ungdomar som jag intervjuat är det viktigt för dem att det handlar om
verkligt inflytande för att de ska lägga ner tid på något.

Det är inga av mina respondenter som har skrivit något om problem med inköp av
medier, att kvaliteten på litteraturen och andra medier skulle sjunka eller att
ungdomarna skulle önska medier med ett tveksamt innehåll, t ex mycket våld. När det
gäller inköpen har också bibliotekarierna, som jag uppfattat det, haft den yttersta
beslutanderätten i sin hand. I biblioteksföreningen i Alingsås hade ungdomarna stort
ansvar även för detta. Där ville de inte ha någon censur eller några kvalitetskriterier
uppställda från början utan valde att diskutera alla inköp eftersom. Det enda det blev
någon större diskussion om var ett dataspel med mycket våld. Skulle de köpa in det eller
inte? De bestämde till slut att inte göra det. Bibliotekarien la denna gång in sitt veto,
men i övrigt upplevde inte bibliotekarien några problem med detta (Carlsson Asplund &
Forsén 1999, s 15). Biblioteksråden i Danmark, som består av vuxna, har också haft
diskussioner om det här. Är det lämpligt att råden har hand om inköpen med tanke på att
lagen säger att bibliotekschef och bibliotekarier har ansvar för att det köps in kvalitets-
medier som speglar mångsidighet och aktualitet? Trots allt har biblioteksråden på
många ställen haft långtgående befogenheter över detta (Grubbe Jensen 1996, s 12). Hur
det har gått på de platser där råden haft detta ansvar har jag tyvärr inga uppgifter om. I
Danmarksprojektet tycker de att inköpsverksamheten har gått bra, att barnen och
ungdomarna har tänkt på helheten och kunnat ta ansvar. Det är viktigt, enligt Kjær-
Olesen, att tala om från början vad det är som gäller, att ge ramar för arbetet och tala om
vilket ansvar gruppen har (1998, s 39ff), att de inte bara ska ta in sina favoritförfattare,
som en av mina respondenter nämnde (Sarah), utan har ett ansvar för att se till så att
mångas intressen tillgodoses.
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Om bibliotekarien är tydlig när det gäller gruppens ansvar och ramarna för
verksamheten tror jag att även inköp av medier kan skötas av ungdomarna. Hart menar
att de vuxna ska göra klart för ungdomarna de ramar som gäller och vid vilka tillfällen
som de vuxna måste ha sista ordet (1997, s 45ff). Det kan, enligt mig, handla om
ekonomiska ramar, hur mycket tid personalen har, lokaler, ansvar för andra ungdomar
etc. Vikten av tydliga ramar betonas, som jag nämnt tidigare, i Danmarksprojektet.
Målsättningen med och ramarna för arbetet måste vara tydliga för alla inblandade. De
vuxna ska fungera som rådgivare och stöd. De ska gå in i diskussioner med de unga, för
att på så sätt hjälpa dem att kunna argumentera för sina åsikter (Kjær-Olesen 1998, s
39ff). Henriksson menar att delaktighet också handlar om att ha ansvar och om man ska
kunna ta ansvar måste man få vara med och ha verkligt inflytande (1991, s 51). Det
handlar om att ge ungdomarna ett reellt inflytande, att man tillsammans har makt över
både vad som ska tas upp och det som ska beslutas. I ungdomsråden har det varit viktigt
att ungdomarna fått driva egna frågor och inte bara varit en remissinstans för frågor som
de vuxna har bestämt (Edström 1995, s 12f). Jag tror att detta är väsentligt även i en
referensgrupp. I slutdiskussionen funderar jag vidare på detta med hjälp av Harts modell
för delaktighet med barn och ungdomar.

7.4.7. Resurser, ekonomi och personal

En del av erfarenheterna handlar om resurser, framför allt när det gäller ekonomi och
personal. De flesta grupperna har finansierats helt eller delvis med projektpengar. På C-
ort och F-ort har de helt arbetat inom den ordinarie budgeten. Det har inte behövts så
stora extrakostnader för att driva det hela. Gruppen i E-ort, som funnits länge, fick i
början ett extra anslag på 30 000 kr, men har sedan hållit sig inom ordinarie budget.
Mina informanter har inte nämnt ekonomin som något problem för arbetet. Jag tror, och
bibliotekariernas svar tyder också på det, att det inte behöver bli så stora extrakostnader
för att arbeta med referensgrupper. Vad det kostar beror på vilka uppgifter gruppen har
och vilka resurser som ställs till gruppens förfogande. Det måste finnas något anslag
sedan tidigare för ungdomsverksamheten som kan användas. Man kan samarbeta med
föreningar och studieförbund och med hjälp av dem lösa finansiering av t ex
aktivitetskvällar. Eftersom detta med ungdomars delaktighet och inflytande är ett
prioriterat område i samhället, enligt bl a ungdomspropositionen, så tror jag att det finns
ganska goda möjligheter att få extraanslag som t ex projektpengar.

När det gäller personalresurser, så har det på några ställen varit en bibliotekarie som
varit ansvarig. Men på B-ort har de varit tre personer som delat ansvaret och på D-ort
två stycken. Mina informanter säger inte mycket om fördelar eller nackdelar med detta.
I Danmarksprojektet i Køge uttrycker bibliotekarierna att det har varit bra att de har
varit två, dels för att kunna komplettera varandra och dels för att de har kunnat stödja
och stötta varandra (Kjær-Olesen 1998, s 99f). Jag tror att det kan vara bra att vara mer
än en som arbetar bland ungdomarna. Då kan man stötta varandra på ett bättre sätt och
blir inte så ensam om det man gör och man kan dela på arbetsuppgifterna och ta vara på
varandras olika kompetens.

Det krävs ofta ett stort personligt engagemang för att arbeta med ungdomars delaktighet
i bibliotekets verksamhet. Det kan man t ex se i Alingsås, där en person har fått dra ett
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stort lass (Carlsson Asplund & Forsén 1999, s 8). I Åbergs uppsats sa en av
bibliotekscheferna att hon trodde att någon form av ungdomsråd på biblioteket skulle ta
för mycket tid (2000, s 58f). Problem med för lite tid tas bland mina informanter bara
upp på D-ort, där bibliotekarien nämner att de skulle ha behövt mer tid till förberedelser.
Att döma av allt som ska rymmas inom den halvtid som bibliotekarien i A-ort har för
ungdomsarbetet, så kan nog tiden bli knapp även där, enligt min tolkning. På C-ort
säger bibliotekarien att tiden räckt till. I Danmarksprojektet är erfarenheten att det tagit
mycket tid, men varit värt den tiden. Många barn och ungdomar har där, utanför de
organiserade träffarna, kommit till biblioteket för att prata med bibliotekarierna (Kjær-
Olesen 1998, s 41). På de bibliotek som jag har studerat har några lagt ner
referensgrupperna p g a omsättningar bland personalen som arbetat där slutat (D-ort, E-
ort). Detta visar, tycker jag, på problemet med att grupperna är beroende av att det finns
personal som verkligen vill och som också ges möjlighet att satsa på arbetet med
ungdomar.

På de flesta bibliotek som jag har undersökt, har arbetet fått en väldigt positiv respons
av ledning och övrig personal, men det verkar också vara vanligt att det finns några som
är likgiltiga för arbetet. En del verkar tycka det är skönt att de själva slipper vara med
enligt bibliotekarien på A-ort. Att relationen till övrig personal är viktig visade sig bland
annat i Holmlia, där man gjorde erfarenheten att hela personalen måste förankras i
arbetet, för att det helt ska lyckas. Bibliotekarien som ledde projektet där kände sig
väldigt ensam och hon upplevde övrig personal som negativ till arbetet. När det kom
upp försökte man göra någonting åt det och situationen bland personalen förbättrades
(Skjærseth 1991, s 40). I Alingsås har man försökt att förankra ungdomsarbetet bland
personalen bland annat genom att bibliotekarien jobbat kvar på huvudbiblioteket viss tid
i veckan, förutom arbetet i ungdomsbiblioteket, för att kontakten skulle finnas kvar och
övrig personal skulle veta vad som var på gång. Erfarenheten visar att det de gjort inte
har räckt till. Många av de övriga i personalen har känt sig utanför (Carlsson Asplund &
Forsén 1999, s 8, 20). Jag tror att det är viktigt att hela personalen har kunskap om
arbetet bland ungdomarna och hur det fortskrider för att bibliotekarien som arbetar med
det ska känna att det hon/han sysslar med är en viktig del av bibliotekets verksamhet
samt för att övrig personal också ska känna sig delaktiga i det som sker.
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Referensgrupper kan fungera som en hjälp för biblioteken att möta ungdomars behov.
Det anser jag att det inte är någon tvekan om. Bibliotekarierna som haft referensgrupper
av något slag är i huvudsak positiva och ungdomarna som jag talat med är också
tilltalade av idén. På många av de orter som haft referensgrupper har gruppernas arbete
fått som resultat att fler ungdomar kommit till biblioteket och fått del av bibliotekets
möjligheter. Biblioteken har genom referensgruppernas arbete uppmärksammat
ungdomarnas behov och intressen och tagit till vara dessa i miljö, medieval och
aktiviteter. Jag har upptäckt att det finns skillnad på vilken grad av delaktighet som
ungdomar vill ha och som bibliotekarierna erbjuder. För att referensgrupperna ska
fungera och vara intressanta för ungdomar att engagera sig i tror jag att det krävs att
ungdomarna får verkligt inflytande inom tydligt angivna ramar samt att grupperna
består av engagerade ungdomar med olika intressen och nya idéer för
biblioteksverksamheten.

I min diskussion utkristalliserar sig några viktiga frågor, när det gäller ungdomars behov
av inflytande på biblioteken samt bibliotekariernas erfarenheter av referensgrupper. De
frågor som jag har valt att betona och belysa närmare i min slutdiskussion berör vikten
av att ta reda på behoven på den ort där man verkar, graden av delaktighet och
inflytande som gruppen får samt problemet med att få en grupp som är både
representativ och engagerad. Som hjälp för att diskutera dessa frågor har jag använt den
litteratur jag studerat och refererat till i min litteraturstudie samt, när det gäller graden
av delaktighet, Harts modell för delaktighet med barn och ungdomar.

�����%HKRYHQ�Sn�RUWHQ

Det första som jag vill betona är vikten av att ta reda på vilka ungdomar som finns i ens
upptagningsområde samt vad dessa ungdomar har för behov av biblioteket, vad de
tycker är intressant och spännande när det gäller olika medier, aktiviteter, miljö mm.
Detta behöver undersökas kontinuerligt eftersom ungdomarnas intressen och behov
skiftar från tid till tid, något som också IFLA betonar i sina riktlinjer för arbete bland
ungdomar (IFLA Guidelines for Young Adult Services 1996). Nilsson visar i sin
undersökning ”Fritid i skilda världar” att ungdomars fritidsaktiviteter (som också
speglar en del av deras behov) skiljer sig åt med hänsyn till kön, ålder, social bakgrund,
storstad/landsbygd men också med hänsyn till specifik bostadsort (1998, s 10,141f).
Några betydelsefulla faktorer att undersöka för biblioteken kan då vara hur
befolkningsstrukturen ser ut, sociala grupper, vilka åldrar som biblioteket möter,
aktiviteter och föreningsliv samt specifika händelser och traditioner på orten.

Samhällsengagemanget har varit stort bland de ungdomar som jag intervjuat i Storstad.
Så verkar det vara även på A-ort, där flera av referensgruppens medlemmar är med i
Ung Vänster, intresserade av djurens rätt och feminism. Men så kanske inte är fallet på
alla orter. På de övriga biblioteksorterna nämns inte detta intresse bland medlemmarna i
referensgrupperna.
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På små orter utan gymnasieskola, t ex F-ort, försvinner ungdomarna redan efter
högstadiet. Jonas är ett exempel på detta. Han bor på landet, men använder numera
biblioteket i Storstad, där han går i skola. Det innebär att bibliotek på olika orter bör
rikta sig till skilda åldersgrupper med sitt utbud.

Ungdomarna i Storstad uttryckte ingen önskan om förbättringar av bibliotekets miljö,
men på A-ort ville ungdomarna ha ett eget ungdomsrum och i Alingsås har detta också
varit centralt. Detta kan hänga ihop med storleken på orten, hur biblioteket på orten ser
ut, om det är gammalt eller nytt och hur det är planerat och inrett.

I studien om det lokala folkbiblioteket menar Andersson och Skot-Hansen att bibliotek
måste vara föränderliga eftersom samhällets och människornas behov förändras. De
menar att varje bibliotek behöver hitta sin profil genom att samarbeta med politiker och
användare på den plats de verkar (1994, s 258f). Spejare kommer i sin studie fram till
att det är viktigt att man på varje bibliotek funderar på hur man kan arbeta med
ungdomar, det sätt som passar både personalen och ungdomarna. Hon betonar att
delaktighet måste vara centralt i allt ungdomsarbete på bibliotek (1998, s 53). Det finns
många olikheter mellan olika orter. Det som jag listat ovan är bara några exempel på
vad jag har funnit. Jag anser att detta visar på att det inte räcker att bibliotek förlitar sig
på undersökningar om ungdomar i allmänhet för att få kunskap om ungdomars behov.
Att lära känna och samarbeta med ungdomarna på orten är nödvändigt för varje
bibliotek.

�����5HSUHVHQWDWLYLWHW�RFK�HQJDJHPDQJ

När det gäller representativiteten är det viktigt för ungdomarna att en referensgrupp är
någorlunda representativ för att så många smaker och intressen som möjligt ska kunna
tillgodoses och utbudet på biblioteket bli brett. Det är också, enligt Henrik och Jonas,
viktigt att gruppen är engagerad för att resultatet ska bli bra. Jonas jämförde med den
musikförening som han är med i. Där var engagemanget som medlemmarna drevs av A
och O för att föreningen skulle fungera. Bibliotekarierna har lite olika åsikter om hur
viktig representativiteten är. De verkar ha prioriterat att ha en grupp framför att gruppen
skulle vara representativ. Grupperna har inte varit så representativa mot
befolkningsstrukturen, med undantag för gruppen på D-ort, som jag uppfattar som
någorlunda representativ. Några av bibliotekarierna har försökt komplettera gruppens
åsikter genom att samtala med andra besökande ungdomar (E-ort, D-ort). På C-ort
använde de sig av en enkät som gick ut till ungdomar på orten. Jag menar att om man
bara samtalar med besökare så blir urvalet alltför begränsat. Man kan i stället använda
andra metoder, t ex en enkät, och försöka nå även icke-användrarna, som enligt
Månsson, är en viktig grupp om man vill ha nya infallsvinklar på biblioteksarbetet
(1994, s 460). Biblioteket är till för alla och målsättningen är att nå så många som
möjligt med de medier och möjligheter som finns.

På B-ort verkar de ha nöjt sig med att gruppen består av ungdomar, som enligt
bibliotekarien representerar de som läser och skriver, trots att de har som syfte att nå
ungdomar i allmänhet. Jag tycker att detta låter som en ganska smal grupp, som det vore
bra om man kunde utvidga. Här har rekryteringen skötts genom att man frågat personer
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som varit med i skrivargrupper och min mening är att biblioteket inte hittar så stor del
av ungdomarna på B-ort där. Man skulle kunna nå ut mycket vidare. Kanske har de
försökt och upplevt det svårt, men detta har jag inte fått några uppgifter om, så min bild
av en alltför smal grupp kvarstår. Jag tror att det finns ungdomar som är intresserade av
biblioteket, även utanför dessa grupper. Det tycker jag att de ungdomar jag mött visar.

Jag tror att det finns en poäng i att låta en referensgrupp, om man har någon, samla in
åsikter från andra ungdomar, både användare och icke-användare. I Alingsås
genomförde biblioteksföreningen en enkätundersökning bland ungdomar i staden. De
gjorde också intervjuer för att höra andra ungdomars tankar och önskemål inför det nya
ungdomsbiblioteket. Erfarenheten därifrån var att detta förfarande var en viktig del för
att arbetet skulle kännas värdefullt. Det blev något med betydelse för fler än
medlemmarna själva (Carlsson-Asplund & Forsén 1999, s 5ff). I ungdomsråden har
man, enligt Edström, betonat förankringen utanför gruppen och genom att informera på
stormöten, synas ute på skolorna och i medierna, ha kontaktpersoner på skolorna, göra
enkäter etc råda bot på den bristande representativiteten i gruppen (1995, s 10). Om
biblioteken betonar från början att gruppen har ansvar inte bara för sina egna behov och
intressen utan även andra ungdomars, så tror jag att ungdomarna själva kan ha förslag
på hur de vill gå till väga för att nå ut. I Danmarksprojektet visade det sig att de barn
och ungdomar som deltog kunde ta ansvar och tänka på hela gruppens behov (Kjær-
Olesen 1998, s 64ff). Det visar att det går om de vuxna är tydliga och ger de ramar och
det stöd som krävs. Jag tror inte att man ska förkasta tanken på en referensgrupp p g a
svårigheter att samla en representativ grupp. Referensgruppen själv kan gå ut till andra
och följden av referensgruppens arbete och mer satsningar för ungdomar kan leda till att
fler blir intresserade och vill vara med och representativiteten kan förbättras.

Edström skriver att man i ungdomsråden gjort erfarenheten att råd som gjorts
representativa genom att man plockat ungdomar från t ex olika föreningar eller
geografiska områden inte har fungerat lika bra som de råd som har satts samman av
ungdomar som frivilligt engagerat sig i rådet (1995, s 9). När det gäller biblioteksråden i
Danmark har det diskuterats vilka biblioteksråd som fungerar bäst, de som bygger på
frivillighet och intresse eller de som bygger på en representativ uppbyggnad? Det finns
där en rädsla hos en del att om man bygger upp representativa råd och plockar
personerna från olika geografiska områden, organisationer, åldrar etc så kan man få en
grupp där kanske många inte är särskilt intresserade av bibliotekets verksamhet utan
bara sitter med för att de har blivit utsedda att representera sin grupp (Grubbe Jenssen
1996, s 12).

Att använda sig av skolklasser, som i exemplet från Røde Mellemvej (Kjær-Olesen
1998, s 166ff), kan vara ett sätt att få en någorlunda representativ grupp. Detta kan
fungera för ungdomar på högstadiet förutsatt att upptagningsområdet har en blandad
befolkningsstruktur. På gymnasiet minskar representativiteten i klasserna, eftersom
ungdomar då väljer program efter intresse och förmåga. Problemet med att ha en klass
som referensgrupp kan vara att det blir svårare att skapa engagemang. Alla i klassen har
inte önskat att engagera sig i biblioteket. En idé, som jag tycker att biblioteken kan
prova, är att samarbeta med grundskolan genom att låta elever välja att engagera sig i en
biblioteksgrupp på elevens val-timmarna. Biblioteken kan på så sätt hitta engagerade
elever med ett naturligt kontaktnät i klasserna. Detta kan vara ett alternativ om det är
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svårt att organisera unga på fritiden. För ungdomarna kan det vara ett sätt för de som har
många andra engagemang på fritiden och svårt att få tiden att räcka till, att få en chans
att få ägna sig åt något de tycker är roligt och intressant,  och få inflytande över något de
anser vara viktigt. Att ha tid till allt man skulle vilja vara engagerad i är ett problem för
flera av ungdomarna. Modernitetens många valmöjligheter och alla viktiga frågor som
man översköljs av (Sernhede 1996, s 135f) , gör detta till ett större problem än tidigare.

I min studie framträder, tycker jag, att engagemang bör vara frivilligt och röra sig om
saker som ungdomar själva tycker är roligt och angeläget. Reell delaktighet är en
förutsättning för att ungdomar ska engagera sig. Ungdomarna nöjer sig inte med att bara
vara en rådgivande part. De vill göra något som betyder något för dem själva och andra.
Ständig förändring och förnyelse av biblioteksverksamheten ökar engagemanget och är
nödvändigt i dagens moderna samhälle, som förändras snabbare än förut.

�����*UDGHQ�DY�GHODNWLJKHW

Delaktighet har varit ett centralt tema i min undersökning. Jag anser att det är viktigt att
fundera på vilken nivå av delaktighet biblioteket önskar av ungdomarna och vilken nivå
som är ungdomarnas önskemål. En hjälp för att tydliggöra olika nivåer av delaktighet är
Roger Harts modell (1997, s 40ff) som jag beskrev i kapitel 4.2. Jag anser att det utifrån
denna modell blir tydligt att det ungdomarna vill, när det gäller delaktighet, och det
biblioteken erbjuder i de grupper jag undersökt till viss del skiljer sig åt, på vilket sätt
återkommer jag till i detta kapitel.

Några av ungdomarna (Sarah och Sandra) uttrycker tydligt att de vill vara delaktiga på
samma premisser som de vuxna. De vill ha reellt inflytande, inte bara att man lyssnar på
deras åsikter. Dessa ungdomar verkar lite oroliga för att en referensgrupp skulle bli en
symbolisk grupp utan verkliga befogenheter. Hart menar i sin modell att delaktighet, där
det ser ut som att ungdomar får vara med och föra sin talan, men där ändå de vuxna har
makten genom att det är de som bestämmer vad som ska göras och hur, kan betecknas
som symboliskt (nivå tre). Han avfärdar detta som ett oacceptabelt sätt att samarbeta på.
Det som ungdomarna önskar när det gäller delaktighet i referensgrupper ligger, enligt
mig, inte lägre än på nivå sex, där initiativet till gruppen är något som kommer från
biblioteken, men beslutsfattandet är helt delat, på samma premisser inom gruppen, som
består av både ungdomar och bibliotekarie(-r). Ungdomarna i min studie engagerar sig
ofta i sammanhang där de får ha inflytande. Men ungdomar i senmoderniteten
reflekterar kanske mer än tidigare generationer över vad de håller på med, har lättare att
byta intressen och engagemang (Fornäs 1994A, s 46 och Sernhede 1996, s 136f). Om
biblioteken vill samarbeta med ungdomar går det inte att låtsas ge dem inflytande, då
kommer de troligen att försvinna och göra någonting annat i stället när det finns så
mycket att välja på.

En åsikt som kommer från några av ungdomarna (Ali och Henrik) är att det ska vara
gruppen själv som bestämmer vad de ska göra. Jag tolkar detta som att de vill ha
utrymme att skapa någonting eget utifrån de resurser och intressen som finns på
biblioteket och i gruppen. De vill inte bara göra saker som någon annan har bestämt
utan själva ta fram sådant som de tycker är viktigt. Ett sådant samarbete betecknar jag
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som nivå åtta i Harts modell, där är det ungdomarna som tar initiativet och de vuxna
finns med i bakgrunden som hjälp och stöd.

Från ungdomarnas synvinkel så tror jag att en kombination av nivå sex och åtta skulle
vara en bra lösning. Detta innebär att samarbetet sker på lika villkor, alla deltar i
diskussioner och beslut och har ansvar för det som görs. Inom de ramar som finns för
arbetet så ges ungdomarna möjlighet att själva bestämma vad som ska göras och vad
som är viktigt att ta upp till diskussion. Tydliga ramar och bra information behövs för
att ett samarbete på lika premisser mellan vuxna och ungdomar ska kunna fungera.
Detta understryker Hart i sin modell (1997, s 40ff) och det sammanfaller med de
erfarenheter som gjorts i Danmarksprojektet (Kjær-Olesen 1998, s 39ff). Jag tror att
viktiga ramar att ge kan vara sådana som gäller vilka resurser som finns i form av
personal och ekonomi samt vilka uppgifter och vilket ansvar ungdomarna har. Bayer
menar att ett hinder för barn och ungdomar att delta i beslut ibland är att informationen
som de fått har varit bristfällig både innehållsmässigt och språkligt (1998, s 91f). Hart är
av den åsikten att det, för att alla parter verkligen ska vara delaktiga på samma villkor,
är viktigt att både ungdomar och vuxna deltar i hela processen, från planering till
genomförande och utvärdering. Först då blir det verkligen ett samarbete på samma
villkor (1997, prefix s IX).

De referensgrupper som beskrivs i undersökningen rör sig när det gäller delaktighet,
enligt vad jag kan förstå, på nivåerna fem och sex, alltså endast på de, av Hart,
godkända nivåerna. På nivå fem är gruppen endast rådgivande, där har de flesta
grupperna legat. Jag uppfattar det som att de ungdomar jag samtalat med inte skulle
vara intresserade av att delta i en grupp som endast håller sig på denna nivå. Orsaken till
att en del av biblioteken främst rört sig på nivå fem kanske kan ha med själva syftet med
gruppen att göra. Syftet har inte främst varit att göra ungdomar delaktiga och ta vara på
deras förmågor och resurser utan det har mer betonats att biblioteket vill få reda på
deras åsikter och behov. Detta är i och för sig viktigt, men för att ungdomar ska
engagera sig krävs att de får större inflytande. Att grupperna främst varit rådgivande kan
också ha att göra med att biblioteken inte vågar släppa ifrån sig makt till ungdomarna,
att de är oroliga för vad som skulle hända då. Attityder som att bibliotekarierna nog till
syvende och sist vet bäst är hinder för samarbete som Kjær-Olesen (1998, s 57f) tar upp,
sådant de i Danmarksprojektet, enligt Jim Højberg, har fått arbeta med (Villaume Pinz
1998, s 227). På D-ort har bibliotekarien upplevt det som ett problem att gruppen bara
varit rådgivande. På andra platser har gruppen varit beslutsfattande på vissa områden,
främst när det har gällt ungdomsavdelningens miljö, och rådgivande på andra områden.
Jag tror att det är viktigt att gruppen har beslutanderätt och att det är tydligt vilka ramar
som gäller för att ett delat beslutsfattande ska fungera. Gruppen på C-ort är den grupp
som haft den största beslutsrätten, men där var uppgifterna vuxenstyrda även om de
sedan fick stor frihet att själva utföra arbetet som de vill.

I både Danmarksprojektet, som egentligen består av flera olika projekt, och projektet
med ungdomsbiblioteket i Alingsås har målsättningen varit att ungdomarna och barnen
skulle ha långtgående befogenheter och biblioteken har vinnlagt sig om att de unga ska
vara med processens alla delar. Ungdomarnas och barnens initiativ har fått styra det
mesta av verksamheten och klarat det bra (Kjær-Olesen 1998, s 9, 20 och Carlsson-
Asplund & Forsén 1999, s 2ff). Jag uppfattar det som att dessa projekt hållit sig på nivå
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sex och åtta. Dessa projekt har fått många positiva resultat både inom de individer
(ungdomar och vuxna) som arbetat i projekten och för övriga som berörts av projektens
arbete. Nivåerna sex och åtta sammanfaller, efter vad jag kan se, med ungdomarnas
önskemål och jag tror att samarbete med ungdomar bör ligga på dessa nivåer. De flesta
ungdomar, liksom vuxna och många barn, har förmåga att se på saker ur olika
perspektiv och förstår att människor är och tänker olika. Detta är, enligt Hart, en
förutsättning för gott samarbete (1997, s 31ff). Att människor trots detta inte alltid lever
upp till förväntningarna kan, enligt vad jag förstår utifrån Henrikssons studie, bland
annat höra ihop med vilken tidigare erfarenhet de har av samarbete (1991, s 53, 124)
Trots svårigheter behöver ungdomar och vuxna samarbeta för att föra arbetet framåt.
Det är de vuxnas ansvar att ge den struktur och det stöd som behövs för att arbetet ska
fungera och föras framåt.

Hart betonar vikten av att de unga får träning i praktisk demokrati. Han menar att detta
är någonting som tränas bäst genom att de får arbeta tillsammans i en grupp under en
längre tid och att de får vara delaktiga i ett arbetes hela process (1997, s 45ff, prefix s
IX). Han anser att i ett demokratiskt samhälle ska alla medborgare vara aktiva och att
detta är något som man måste få träna sig på i verkliga projekt. Det kommer inte av sig
självt utan träning (1992, s 5f). Demokratiträning är ett av målen i Danmarksprojektet
(Kjær-Olesen 1998, s 7). Jens Thorhauge menar att det, på ett högre plan, ingår i
bibliotekens uppgift att utveckla medborgarna (ibid, s 55). Att ta med barnen i
medbestämmandeprojekt som Danmarksprojektet kan vara ett sätt att göra detta.
Demokratiträningsaspekten har ingen av mina informanter nämnt. Det som kommer
närmast något liknande är referensgruppen i F-ort, som startades av förvaltningen för att
ge ungdomar mer inflytande. De övriga grupperna har startat utifrån bibliotekens vilja
att möta ungdomarnas behov av bibliotek och på så sätt nå fler ungdomar. Denvall visar
på skillnaden av att se inflytande som en träning för det fortsatta livet eller som ett
faktiskt inflytande här och nu (1999, s 126f). Mina informanter verkar mer se det som
ett inflytande här och nu, som visserligen säkert har betydelse för demokratiträning hos
de ungdomar som är med, men det är inget som tas upp som syfte för grupperna. I
Danmarksprojektet har man tydligt försökt att ta med både träningen för framtiden och
här och nu-perspektivet (Kjær-Olesen 1998, s 7, 20). Jag tror att betoningen ska ligga på
här och nu, träningen kommer då automatiskt. Om inflytandet bara är träning blir det
inte på riktigt och då tror inte jag att träningen är så mycket värd och inte heller tror jag
att så många ungdomar är intresserade av att delta då.

Varje undersökning är beroende av de informanter och respondenter man hittar. Jag har
samtalat med ungdomar som visat sig vara mycket positiva till biblioteket och de flesta
av dem använder biblioteket ganska ofta. Många av ungdomarna är engagerade i
samhällsfrågor och kulturliv. Utifrån dessa ungdomars svar har jag delat in
ungdomarnas behov i olika grupper. Många behov är mer generella och andra mer
beroende på person och bakgrund. Undersökningen skulle troligen fått ett annat innehåll
om jag intervjuat t ex ungdomar på en mindre ort med sina specifika förutsättningar,
ungdomar med arbetarbakgrund eller yngre tonåringar.
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Mitt syfte med uppsatsen har varit att undersöka om ungdomar och bibliotekarier anser
att referensgrupper kan vara en hjälp för biblioteken att möta ungdomars behov av
bibliotek samt om de referensgrupper bibliotekarier beskriver skiljer sig från de grupper
ungdomarna vill ha och i så fall på vilka sätt de skiljer sig åt. De frågeställningar som
jag har använt för att svara på ovanstående frågor är följande:

• Vilka behov har ungdomarna och hur kan biblioteken möta dessa behov?
• Vad har ungdomarna för behov av delaktighet och inflytande?
• Vilka åsikter om användarinflytande på bibliotek, främst referensgrupper, har de?
• Vilka erfarenheter av och åsikter om att arbeta med ungdomar i referensgrupper har

bibliotekarierna?

Mitt intresse för undersöka referensgrupper och dess möjligheter lite närmare fick jag
dels genom två aktuella artiklar som förespråkade referensgrupper för ungdomar på
bibliotek, dels genom att jag själv tidigare arbetat med en liten referensgrupp på ett
skolbibliotek som jag ansvarade för. Många styr- och måldokument betonar vikten av
att ungdomar får ha inflytande och är delaktiga i samhällslivet på olika nivåer,
Barnkonventionen, Ungdomspropositionen, Kulturpropositionen,
Demokratiutredningen samt IFLA:s riktlinjer för arbete bland ungdomar på bibliotek.
Bibliotek är en del av samhället och omfattas av dokumentens mål och riktlinjer.
Referensgrupper för ungdomar kan var att led i att förverkliga dessa intentioner på
biblioteken.

Som metod har jag valt en kvalitativ enkätundersökning till bibliotekarier som har, eller
nyligen har haft, referensgrupper med ungdomar. Enkäten har besvarats av sex
bibliotekarier, varav två är verksamma med referensgrupper nu och fyra har erfarenheter
sen tidigare. På så sätt har jag samlat in bibliotekariernas åsikter om och erfarenheter
från grupperna. Jag har också utfört kvalitativa intervjuer, med tio ungdomar i Storstad,
där jag frågat om deras engagemang, syn på inflytande och delaktighet, samt
erfarenheter och behov av bibliotek och användarinflytande, speciellt inriktat på deras
tankar om referensgrupper. Detta har gett mig kunskap om några ungdomars intressen
och behov samt deras åsikter om och erfarenheter av delaktighet och referensgrupper.

Jag har gjort en litteraturstudie, där jag fokuserat på studier om ungdomar och
ungdomskultur, bland annat Fornäs, Sernhede och Ziehes tankar om moderniseringens
påverkan på ungdomars livsvillkor. Det moderna samhället har förändrat livsvillkoren
för ungdomar, såväl som för oss andra. Förändringarna går snabbt och ungdomar är
extra känsliga eftersom de är inne i en period då de håller på att experimentera mycket
med sin identitet. Det är stor skillnad på att växa upp idag och för bara något tiotal år
sedan. Moderniteten har gett ökade möjligheter att välja bland och ungdomar funderar
mera över vad de gör och varför. Per Nilssons forskning om ungdomars fritidsvanor har
tydliggjort skillnader och likheter i vad ungdomar ägnar sig åt på sin fritid, beroende på
faktorer som ålder, social grupp och var de bor. Kapitlet om delaktighet stöder sig
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främst på Benny Henrikssons tankar och hans studier i Västerås om ungdomar och
delaktighet. I detta kapitel tar jag också upp lite om hur ungdomsråden i kommunerna
fungerar. De erfarenheter som gjorts där kan även vara till nytta för arbete i
referensgrupper. Jag har tittat på tidigare forskning om ungdomar och bibliotek samt
redogjort för några biblioteksprojekt på olika håll i Norden, där biblioteken satsat på
delaktighet med användarna, i synnerhet barn- och ungdomsprojekt som det som jag
kallar Danmarksprojektet samt Lila rummet i Alingsås. Som teori har jag valt Roger
Harts modell för delaktighet med barn och ungdomar, en modell som jag använder i min
slutdiskussion för att analysera förhållandet mellan ungdomarnas önskemål om
inflytande och det inflytande biblioteken ger ungdomarna i de referensgrupper som jag
studerat.

Ungdomarna har ett stort samhälls- och kulturintresse och söker kunskap både för sina
skoluppgifter och egen personlig utveckling. Att ha roligt och att kunna koppla av är
också viktigt för dem. Ungdomarna som jag samtalat med menar att bibliotekets
viktigaste uppgift är att ha ett brett utbud av medier, främst böcker och de behöver
kunna hitta i medieutbudet. Dessutom har de behov av en trevlig och funktionell miljö
och ett trevligt bemötande på biblioteken. Ungdomarna tycker att det är viktigt att de
har möjlighet att påverka sitt liv själva och kan säga sin mening om sådant som berör
dem. De anser att användarna ska kunna påverka sitt bibliotek och tycker att
referensgrupper kan vara en bra kanal för att ungdomars åsikter ska komma fram och
biblioteket bli mer medvetet om ungdomars behov och intressen. Många skulle kunna
tänka sig att vara med i en referensgrupp. Ett villkor som några nämner är att det då
måste röra sig om verkligt inflytande och att de själva får frihet att vara med och
bestämma vad de ska göra. De tycker att det är viktigt att gruppen representerar flera
olika intressen, men tror att det kan vara svårt att få ihop en sådan grupp.

Bibliotekarierna är i huvudsak positiva till referensgrupper. De flesta betonar kontakten
med ungdomarna och deras verklighet som berikande och som nödvändigt för att nå
syftet med de flesta grupper, att nå fler ungdomar. Det finns problem när det gäller hur
representativa grupperna är, i många grupper har tjejerna varit alltför dominerande,  i en
grupp har ungdomarna bara representerat de som tycker om att läsa och skriva. En del
bibliotekarier skriver att det varit svårt att få ungdomarna engagerade eller att behålla
det engagemang som funnits i början. Någon nämner att ett problem varit att gruppen
bara varit en rådgivande grupp och inte haft beslutsrätt i olika frågor. För lite tid för
arbetet nämns av en bibliotekarie.

Jag har kommit fram till att både ungdomar och bibliotekarier anser att referensgrupper
kan vara en hjälp för biblioteken att möta ungdomars behov av bibliotek. Genom arbete
med referensgrupper kan bibliotekarierna lära känna ungdomarna på orten samt deras
behov och intressen och kan på så sätt, med hjälp av gruppen, se till att bibliotekets
utbud, både när det gäller medier, miljö, aktiviteter och annat, passar de ungdomar som
biblioteket finns till för.

Att ungdomars intressen skiljer sig från ort till ort, även om många fritids-
sysselsättningar är generella, har Per Nilsson visat med sin forskning. På en av
undersökningsorterna är många i referensgruppen politiskt intresserade, medan detta
inte nämns på annat håll. Behovet av ett speciellt ungdomsrum kan skilja sig beroende
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på t ex ortens storlek, bibliotekslokalens ålder och planering. Åldersfördelningen på
ungdomarna är också olika på skilda orter. Listan på olikheter kan göras längre.
Biblioteken kan inte förlita sig på undersökningar om ungdomar i allmänhet för att få
kunskap om ungdomars behov. Det är viktigt att på varje plats lära känna och samarbeta
med de ungdomar som finns där.

Jag har funnit att ett problem är att samla en referensgrupp som är representativ för
ungdomarna på orten. Både ungdomar och bibliotekarier tar upp detta som en svårighet.
Ett sätt att få en referensgrupp som är någorlunda representativ kan vara att samarbeta
med en skolklass, men risken finns att man förlorar i engagemang. Det finns
erfarenheter från ungdomsråd i olika kommuner som visar att det inte fungerat så bra
om ungdomarna plockats ut för att råden ska bli representativa. De har fungerat bäst när
ungdomarna som är med drivits av sitt engagemang. Jag tror att det kan vara likadant
för referensgrupper, det viktiga är att de som är med verkligen är engagerade. Men det
är viktigt att tydliggöra för gruppen att de har ett vidare ansvar än för sig själva.
Biblioteken kan via gruppen på olika sätt nå även andra ungdomar.

Ungdomarna vill ha reell delaktighet, dvs delaktighet där ungdomar och vuxna
samarbetar på samma premisser, utifrån tydligt givna ramar och där ungdomarna får
vara med i hela processen, från planering till genomförande och utvärdering (nivå sex i
Harts modell) och deras idéer får styra innehållet i gruppens arbete (nivå åtta). Här
skiljer sig ungdomarnas uppfattning från den form av delaktighet som uppvisas i de
referensgrupper jag undersökt. De flesta av dessa är framför allt rådgivande (nivå fem).
I Danmarksprojektet har biblioteken gett ungdomarna reell delaktighet och funnit att det
fungerat bra när de vuxna gett tydliga ramar och funnits med som stöd i arbetet. Lila
rummet i Alingsås är också ett exempel på att detta fungerat. Utan verkligt inflytande
kan det bli svårt för biblioteken att rekrytera och behålla ungdomar med lust att
engagera sig i referensgrupper.
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(Besvara frågorna så utförligt som möjligt!)

1 Hur länge har er referensgrupp funnits?

2 Hur kom det sig att gruppen startades? Fanns det något önskemål från politikerna om
att ni skulle starta gruppen?

3 Vad är syftet med gruppen?

4 a) Vilka ingår i gruppen (ungdomar och vuxna)? Hur fördelar det sig på ålder, kön,
intressen, utbildningar, etnisk grupp?
b) Hur bedömer du gruppens representativitet, dvs hur ser fördelningen ut om man
jämför med gruppen ungdomar i ert närområde vad beträffar ålder, kön, intressen,
utbildning, etnicitet?

5 Hur gick ni till väga för att hitta ungdomar till gruppen?

6 Har gruppens sammansättning förändrats under tiden ni hållit på? (Hur? Varför? Har
ni haft några generationsskiften? Hur har det gått?)

7 Har ni någon sorts introduktion för nya medlemmar?

8 Hur är gruppen organiserad? (Ex. Hur ofta träffas ni? Var? Hur går det att hitta tider
för mötena? Ändamålsenliga lokaler? Samlas ni alltid i helgrupp eller har ni någon form
av arbetsgrupper?)

9 Vilka är gruppens uppgifter? Har arbetsuppgifterna ändrats sedan gruppen startades?

10 Är gruppens roll främst rådgivande eller beslutande?

11 Vad får referensgruppen vara med och besluta om? (beskriv också hur och ge
exempel!)
a) bibliotekets miljö –
b) bibliotekets medier (böcker, cd, video, cd-rom, tidskrifter etc.) -
c) bibliotekets aktiviteter -
d) övrigt –

12 Har gruppen något ekonomiskt ansvar?

13 Hur bedömer du biblioteksledningens och andra bibliotekariers inställning till
gruppens verksamhet?
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14 Har ni behövt något extra ekonomiskt anslag för att kunna starta och hålla igång
gruppen?

15 Hur mycket tid har ni till förfogande för arbetet med referensgruppen och
ungdomsarbetet?

16 Vilka är dina erfarenheter, positivt/negativt, av arbetet med gruppen? Problem?

17 a) Hur ser er verksamhet för ungdomar ut idag? (miljö, medier, aktiviteter, övrigt)
b) Vad i er verksamhet idag hänger ihop med resultat av referensgruppens arbete?

18 Anser du att ni nått ert syfte med gruppen?

19 Använder ni eller har ni använt andra sätt än referensgrupper för att göra ungdomar
mer delaktiga?

20 Vad ser du för fördelar och nackdelar med referensgrupper och andra sätt att göra
ungdomar mer delaktiga?

21 Övrigt som du vill lägga till?!
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Intervjun handlar om ungdomars engagemang på olika områden i samhället, samt om
deras erfarenhet och intresse av folkbiblioteket och eventuellt engagemang där.

Presentation av mig – Presentation av respondenten

Anonymt! Jag har ”tystnadsplikt”.

Tidsåtgång – upp till 1 tim

Några frågor?

Intervju

Engagemang på fritiden i föreningar och dylikt? Berätta! (uppgifter, struktur, hur länge
du varit med, vuxnas roll, nöjd/missnöjd, motivation till engagemanget)

Erfarenheter av demokratiskt arbete i skolan.

Något om din syn på demokrati!

Erfarenheter av folkbibliotek?
Hur brukar du använda biblioteket?
Hur tycker du att det fungerar? (missnöjd/nöjd? med vad? förbättringar?)
Skulle du vilja vara med och påverka bibliotekets verksamhet? I så fall, inom vilka
områden? (medier, miljö, aktiviteter, annat?) På vilket sätt? (Andra sätt än ref.gr?)
På en del bibliotek finns det referensgrupper med ungdomar (ge ex). Vad är din
inställning till att det finns sådana grupper? (för- och nackdelar?)
Skulle du själv kunna tänka dig att vara med i en sådan grupp? Motivera!
Hur skulle den se ut och vilka uppgifter skulle den kunna ha i så fall?
Vad tycker du är bibliotekets uppgifter i samhället?
Vilka tycker du ska bestämma över vad biblioteket har för verksamhet?


