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The purpose of this bachelor thesis is to study what 

views 15-16 years old teenagers, living in the Swedish 

countryside, have about public libraries. The method 

chosen for this study is focus group interviews with 

both library users and none-library users included. A 

theoretical method called The four spaces (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012) has 

been used to analyse the empirical material. 

 

15 teenagers were part of this study and the result 

shows that the teenagers have a traditional view of 

public libraries, which means that they only see it as a 

place to borrow books and where one has to be quiet in 

order to not disturb other visitors.  

 

A conclusion is that if teenagers living in the 

countryside are to change their views about public 

libraries, the public libraries need to change their 

activities for this particular age group. Because today 

they feel like it’s not the most interesting place to visit. 
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1. Inledning  
  

Under våra studier på biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet har vi fått ta del av 

forskning som gjorts om ungdomar och folkbibliotek, där vi har fått reda på att ungdomar är 

en grupp som är svår att locka till folkbiblioteket. Dessa studier har inte rört folkbibliotek på 

landsbygden specifikt och när material till den här studien samlades in upptäcktes det att det 

finns mycket forskning om nyttan av folkbibliotek, en del forskning om ungdomars nytta av 

folkbibliotek men uppsatsens författare har inte lyckats hitta forskning om den specifika 

gruppen landsbygdsungdomars syn på nyttan av folkbibliotek. Det skulle kunna innebära att 

just dessa ungdomars perspektiv på folkbibliotek inte har forskats på och därmed kan det 

sägas råda en kunskapslucka kring dem. Denna uppsats avser därför att vara ett bidrag till 

biblioteksforskningen genom att skapa ny kunskap om just landsbygdsungdomars syn på 

nyttan av folkbibliotek. För att få fram kunskap har författaren till denna studie valt att 

använda sig av fokusgruppsintervjuer med ungdomar. 

Folkbibliotek ska enligt bibliotekslagen (SFS 2013: 801) ägna särskild uppmärksamhet åt 

vissa prioriterade målgrupper. Barn och ungdomar är en av dessa målgrupper (SFS 2013: 

801). Det har gjorts ett antal olika studier om vad ungdomar skulle vilja ha på bibliotek, och 

vad ungdomar använder biblioteken till. Stigendal (2008) har till exempelvis fokuserat på hur 

folkbibliotek kan fungera som gränsöverskridande mötesplatser för ungdomar. Han har 

kommit fram till att bibliotek kan fungera som en plats för möten och integration, men att 

detta inte sker enbart genom att vistas i biblioteket. Integrationen, eller känslan av 

innanförskap som han även kallar det, sker även genom kontakten med bibliotekspersonalen. 

Stigendal skriver också att en besökares delaktighet på biblioteket inte enbart påverkas av 

hens fysiska närvaro utan även kan bero på vilka känslor besökaren har för folkbibliotek 

(Stigendal, 2008). Rydsjö och Elf (2007) skriver att ungdomar kan vara en svår grupp att 

locka till bibliotek. Några anledningar till det kan vara att ungdomarna inte känner sig 

välkomna eller att de upplever biblioteken som tråkiga för att de inte tycker sig ha något att 

göra där (Rydsjö & Elf, 2007). När det gäller känslor som att ungdomar inte känner sig 

välkomna eller uttråkade har Bernier (2009) i en studie kommit fram till att 

biblioteksbyggnader, precis som andra offentliga utrymmen, oftast representerar de ideal och 

normer som kan finnas i ett samhälle och på så vis kan sägas belysa vilka sociala grupper som 

”räknas” och vilka aktiviteter som anses lämpliga (Bernier, 2009).  

Det står även i bibliotekslagen (SFS 2013: 801) att folkbiblioteken ska rikta aktiviteter till 

barn och ungdomar, som stimulerar och främjar deras språkutveckling och läsning, bland 

annat genom att erbjuda litteratur som är anpassat efter barns och ungdomars förutsättningar 

och behov (SFS 2013: 801). Regeringskansliet (2016) skriver på sin hemsida att regeringen 

valt att satsa totalt 60 miljoner kronor under fyra år för att öka de läsfrämjande insatserna för 

barn och ungdomar inom kulturområdet. Syftet med satsningen är att förbättra barn- och 

ungdomars läsförmåga, samt att öka läsningen för de båda grupperna i hela landet 

(Regeringskansliet, 2016). I och med detta har folkbiblioteken både skyldighet och möjlighet 

att utveckla sin ungdomsverksamhet. Rankin och Brock (2012) skriver att folkbibliotek är till 

nytta för alla, men framför allt för ungdomar. De hävdar att folkbibliotek bidrar till att minska 

sociala klyftor bland ungdomar, främjar välmående, sprider kunskap och bidrar till att skapa 
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identitet och en känsla av gemenskap för alla oavsett bakgrund och kultur. Enligt författarna 

kan även tillgången till ett folkbibliotek erbjuda utbildning och fungera kulturellt berikande 

för unga personer och hjälpa dem att utveckla sin fantasi (Rankin & Brock, 2012). Ytterligare 

material som har varit av intresse för denna studie är Anna Kåring Wagmans rapport från 

2011 som handlar om vad användare tycker om folkbibliotek. Hon tar bland annat upp att 

högutbildade personer oftare besöker folkbibliotek än lågutbildade (Kåring Wagman, 2011). 

Författaren till denna uppsats har valt att använda sig av Jordbruksverkets definition av 

begreppet landsbygd. Jordbruksverket (2015) skriver på sin hemsida att de har delat in 

Sverige i fyra olika regionstyper: storstadsområden, stadsområden, landsbygd och gles 

landsbygd. Dessa indelningar har de gjort utifrån pendlingsmönster, deras databas Regional 

balans och befolkningsdensitet. När det gäller regionstypen landsbygd, vilken är den 

regionstyp som kommer att fokuseras på i denna undersökning, ingår de kommuner som 

varken tillhör storstadsområden eller stadsområden, samt att de har en befolkningstäthet på 

minst fem invånare per km2 (Jordbruksverket, 2015). Enligt en karta som finns på samma 

sida tillhör den kommun, som folkbiblioteket i studien ligger i, regiontypen landsbygd. 

 

1.1 Problembeskrivning 

 
 

Anna Kåring Wagman har i sin rapport Olika syn (2011) sammanställt vad svenska vana och 

icke-vana biblioteksbesökare har för syn på folkbibliotek. Hon skriver att både rapporten och 

tidigare forskning pekar på att båda grupperna verkar ha en traditionell uppfattning om 

folkbibliotek och deras verksamhet, och med traditionell syn menas här att besökarna främst 

ser folkbiblioteken som en plats för utlåning av tryckta böcker och att det är en lugn miljö. 

Men det är framför allt icke-vana besökare som verkar se folkbibliotek närmast som ett arkiv, 

med det enda syftet att bevara kultur i form av böcker. Den gruppen känner också ofta att de 

inte är sådana som går till biblioteket, vilket är enligt dem den främsta anledningen till att de 

inte besöker bibliotek och inte på grund av dåligt utbud eller dålig service från 

bibliotekarierna (Kåring Wagman, 2011).  

Ungdomar är en målgrupp som enligt Bernier (2009) tenderar att bli eftersatt inom 

folkbibliotekens verksamhet och de har ofta fått flyta mellan barn och vuxenavdelningarna 

utan att någon särskild verksamhet riktats mot dem. Bernier menar att ungdomar därmed kan 

uppleva det som att de inte är välkomna till folkbibliotek på grund av att det inte finns något 

för dem att göra där eller för att de uppfattas som stökiga (Bernier, 2009).  

 

Enligt Jordbruksverket (2013 - a) bor 34 % av Sveriges befolkning på landsbygden. Att 

ungdomar flyttar för att studera i större kommuner och sedan inte flyttar tillbaka är en av de 

vanligaste orsakerna till landsbygdskommunernas negativa befolkningsutveckling 

(Jordbruksverket, 2013 - a). Landsbygdsnätverket (2016) skriver på sin hemsida att ungdomar 

boendes på landsbygden är den viktigaste invånargruppen för att landsbygden ska kunna 

fortsätta utvecklas (Landsbygdsnätverket, 2016). Jordbruksverket (2013 – b) har tagit fram en 

rapport om hur det är att leva på landsbygden och skriver att det bör finnas platser att samlas 

på för människor boendes på landsbygden. Dessa platser bidrar till att öka samhörigheten, 
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men också till att på olika sätt utveckla invånarna i kommunen. Det kan bland annat röra sig 

om serviceställen som bibliotek (Jordbruksverket, 2013 – b).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
  

Enligt Landsbygdsnätverket (2016) är ungdomar är en viktig grupp för att bevara 

landsbygden (Landsbygdsnätverket, 2016). Jordbruksverket (2013 – b) skriver att det bör 

finnas platser att samlas på för invånarna på landsbygden, till exempel som folkbibliotek 

(Jordbruksverket, 2013 – b). Samtidigt kan ungdomar enligt Bernier (2009) vara en grupp 

som ofta åsidosätts på folkbibliotek (Bernier, 2009). Syftet med denna studie är att undersöka 

vilken roll och eventuell nytta som kan finnas med folkbibliotek, sett ur 

landsbygdsungdomars perspektiv. Studien hoppas också kunna ange några skäl till 

landsbygdsungdomars upplevelser av folkbibliotek. En förhoppning är också att skapa ny 

kunskap inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. Studien kommer att 

undersöka detta genom fokusgruppsintervjuer med landsbygdsungdomar. Följande frågor har 

formulerats utifrån syftet. 

 Vilken roll har folkbibliotek enligt ungdomar på landsbygden?  

 

 Upplever landsbygdsungdomar att de själva har någon nytta av folkbibliotek, och i 

så fall, på vilket/vilka sätt? 

 

 Vilka olika skäl kan det finnas till landsbygdsungdomars attityder till 

folkbibliotek?     
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2. Tidigare forskning 
  

Detta kapitel tar upp den tidigare forskning som författaren till denna uppsats har hittat 

gällande uppsatsens område. Författaren har inte kunnat hitta någon tidigare forskning som 

har gjorts om landsbygdsungdomars syn på och nytta av folkbibliotek. Däremot finns det 

tidigare forskning om folkbiblioteks betydelse för invånare på landsbygden och ungdomars 

nytta av folkbibliotek. 

 

2.1 Folkbiblioteks betydelse på landsbygden 
 

När det gäller tidigare forskning om folkbibliotek på landsbygden har den amerikanska 

forskaren Majekodunmi (2011) och de brittiska forskarna Benstead, Spacey och Goldberg 

(2004) kommit fram till att folkbibliotek har betydelse för invånarna, framför allt fasta 

folkbibliotek som användarna kan gå till istället för mobila folkbibliotek. Författarna skriver 

att folkbiblioteket erbjuder olika källor, till exempel för informationssökning och forskning. 

Det erbjuder även stöd och direkt hjälp med olika tekniska problem, samt är en plats för både 

enskilda individer och grupper att samlas på och vila eller ta del av aktiviteter. Författarna har 

även kommit fram till att folkbibliotek stärker utvecklingen och tillväxten av orter på 

landsbygden. Det var inte bara invånarna själva som använde folkbiblioteken för att utveckla 

sig, folkbiblioteken var minst lika viktiga för utvecklingen av hela samhället. Folkbibliotek 

hjälper även till att bygga en känsla av identitet och samhörighet bland invånarna i de små 

orterna eller städerna. Författarna skriver också att det inte endast är folkbiblioteken som 

spelar roll, det är även bibliotekarierna som är viktiga. I flera småstäder och på glesbygden 

har bibliotekarier såväl rollen som utbildare som samhällsledare, då det är de som har 

kunskap om hur det går till att organisera en samling av källor, ge lästips eller hjälpa till med 

informationssökning. De hjälper på så vis till att skapa en miljö som gör det möjligt att 

utveckla samhället (Majekodunmi, 2011; Benstead, Spacey & Goldberg, 2004).  

 

2.2 Ungdomars nytta av bibliotek 
  

När det gäller tidigare forskning om vilken nytta ungdomar har av folkbibliotek är det framför 

allt de australiensiska forskarna Edwards och Williams (2010), Edwards och Williams (2011) 

och den amerikanska forskaren Bernier (2009) som har undersökt detta område. Det dessa 

författare vill peka på är att folkbiblioteket kan vara en säker och trygg plats för ungdomar att 

gå till efter skolan, samt att ungdomarna på folkbiblioteket får en möjlighet att interagera med 

såväl vuxna som med jämnåriga. Framför allt ungdomar som kommer ifrån mindre 

välbeställda familjer har, enligt författarna till artiklarna, i olika studier visats haft stor nytta 

av folkbibliotek då folkbiblioteket erbjuder olika resurser gratis. Författarna tar även upp att 

folkbibliotek kan vara en så kallad tredje plats, som kan beskrivas som en plats som är 

separerad från hemmet och arbetet, eller skolan som i det här fallet. Dessa platser är 

värdefulla för alla utifrån ett socialt perspektiv och när det gäller ungdomar kan folkbibliotek 

som tredje plats hjälpa till att skapa en känsla av tillhörighet. Folkbibliotek som tredje plats är 

dessutom, enligt författarna, viktiga för ungdomar genom att de är några av de ställen som 

ungdomar kan sägas ha tillträde till oberoende av deras ålder och ekonomi. De som är under 
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18 år kan heller inte åka någonstans eftersom de är för unga för att ha körkort. Ungdomar som 

lever i småstäder eller ute på landsbygden är då, enligt författarna, hänvisade till 

kollektivtrafik men biljetter och periodkort kostar pengar, vilket kanske inte alla ungdomar 

har tillgång till. I vissa städer och orter på landsbygden finns det fritidsgårdar, men det är inte 

alla som har det. Det författarna dock vill peka på är att folkbibliotek däremot finns i de flesta 

städer och är då ett alternativ till fritidsgårdar. Att kunna gå till folkbiblioteket efter skolan 

löser inte bara familjepusslet för föräldrarna utan är även viktigt för ungas utveckling som 

individer. (Edwards & Williams, 2010; Edwards & Williams, 2011; Bernier, 2009).   

De svenska forskarna Rydsjö och Elf (2007) har granskat och sammanställt ett flertal studier 

som har gjorts om svenska ungdomar och folkbibliotek. De skriver att de ungdomar som 

använder folkbiblioteket mest och därmed även har störst nytta av folkbiblioteket är de 

ungdomar som läser mycket. Men enligt författarna har även ungdomar som inte läser lika 

mycket nytta av folkbibliotek. De kan nämligen använda sig av folkbibliotekets övriga utbud 

så som datorer, lyssna på musik och läsa tidningar som också är gratis att låna eller att 

använda (Rydsjö & Elf, 2007). 

Vikström (2015) gjorde en studie om ungdomars upplevelser om tv-spel på svenska 

folkbibliotek. Författaren skriver i sin kandidatuppsats att fler och fler bibliotek satsar på tv-

spel för att locka fler ungdomar till biblioteket. Resultatet visar att de flesta ungdomarna i 

studie uppskattade det och att de tyckte att det var bra för dem som inte hade tv-spel hemma, 

men att de själva inte lånade tv-spel så mycket då de hade det hemma (Vikström, 2015). 

Fallqvist Jonsson och Wallström (2015) undersökte i sin studie hur svenska föräldrar ser på 

folkbibliotek när det gäller deras barns utveckling. Resultatet i kandidatuppsatsen visar att 

majoriteten av föräldrarna hade yngre barn och de ansåg att folkbibliotek var inspirerande för 

små barn, men inte lika inspirerande för ungdomar. Däremot mot tyckte de att det fanns en 

nytta med folkbibliotek både för barn och ungdomar (Fallqvist Jonsson & Wallström, 2015). 

De amerikanska forskarna Curry (2005) och Bernier och Males (2014) har undersökt 

bibliotekariens betydelse för ungdomars nytta av folkbibliotek och har kommit fram till att 

bibliotekarien bland annat är en viktig informationskälla för alla ungdomar, men framför allt 

för de ungdomar som identifierar sig som HBTQ-personer (Ett samlingsnamn för de personer 

som identifierar sig som antingen homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queer. För 

anm.). Bibliotekariens bemötande överlag är, enligt författarna, viktigt då det kan påverka 

ungdomars biblioteksbesök. Ett exempel som författarna lyfter är att det kan vara alltför lätt 

som bibliotekarie att gå fram och tala om för ungdomarna att det inte är tillåtet att ha fötterna 

på bordet. Syftet med tillsägningarna är, enligt författarna, oftast att folkbiblioteket är 

aktsamma om sina möbler och även värnar om användarnas säkerhet. Det kan dock, skriver 

författarna, uppfattas annorlunda av ungdomarna som snarare upplever det som att 

bibliotekarien försöker bestämma över dem. Det kan leda till att ungdomarna väljer att inte 

besöka folkbiblioteket fler gånger, samtidigt som bibliotekarien kanske undrar varför de inte 

längre kommer eftersom hen inte insåg hur tillsägningarna kunde tolkas (Curry, 2005; Bernier 

& Males, 2014).  
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Den tidigare forskning som har presenterats i detta kapitel ger en bakgrund till denna studie. 

Flertalet av dessa studier tar upp vilken nytta ungdomar skulle kunna ha av folkbibliotek, men 

några tar även upp vilken nytta ungdomar själva anser sig ha av folkbibliotek. En studie lyfter 

också fram den möjliga påverkan som ungdomarnas syn på bibliotekarier kan tänkas ha på 

deras besök. Författaren till denna uppsats har kopplat samman flera av texterna, såsom 

Rydsjö och Elf (2007), Edward och William (2010), Edward och William (2011), Bernier 

(2009), Curry (2005) och Bernier och Males (2014), samt Kåring Wagmans (2011) rapport 

som nämns i det inledande kapitlet, med studiens diskussion i kapitel 6. Dessa texter har 

författaren valt att använda i diskussionen av studiens empiriska material, för att kunna 

jämföra hur denna studies resultat liknar eller skiljer sig från andras texter om synen på nyttan 

av folkbibliotek.  
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3. Teori 
 

Detta kapitel behandlar vilken teoretisk modell som valts för denna uppsats. Först kommer en 

beskrivning av modellen, som heter The four spaces, och sedan kommer en förklaring av hur 

teorin har använts för att diskutera studiens empiri.  

The four spaces är en modell som utvecklades av Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard 

Rasmussen och Dorte Skot-Hansen 2012. Deras syfte med modellen är att den ska kunna 

användas som ett verktyg för att kunna diskutera folkbibliotekens uppgift och legitimitet i 

samhället, samt att analysera ett biblioteks rum, både de fysiska och abstrakta. Modellen 

består av fyra delar, som kan ses på nedanstående bild. De fyra olika delarna samspelar med 

varandra, vilket innebär att de alla måste finnas med för att modellen ska fungera.  Det går 

alltså inte att utveckla endast en eller två av delarna, utan alla delarna måste utvecklas 

tillsammans (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012). Författaren till 

denna uppsats har valt att behålla de engelska namnen på modellens olika delar, även om det 

skulle gå att översätta dem till svenska. Författaren har dock skrivit en förklaring till varje del 

som förhoppningsvis gör att det går att förstå varje dels funktion trots de engelska namnen. 

De fyra olika delarna är inspiration space, learning space, meeting space och performative 

space.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012, hämtad ifrån 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/03074801211282948)  
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Inspiration space kan ses som ett utrymme, antingen fysiskt eller abstrakt, för meningsfulla 

upplevelser som är inspirerande för besökarna. Det kan vara upplevelser eller erfarenheter 

som utvecklar och vidgar vår uppfattningsförmåga, till exempel genom sagostunder och andra 

konstnärliga uttryck. Målet med den här delen är alltså att få besökarna att bli inspirerade till 

att våga prova på att göra nya saker och tänka utanför sina gamla vanor. 

Learning space är ett utrymme där barn, ungdomar och vuxna kan upptäcka och utforska 

världen tack vare tillgången till gratis information och kunskap. Det kan ske till exempel 

genom böcker, lekar, kurser och bokcirklar. Målet med den andra delen är alltså att besökarna 

ska kunna utveckla sina färdigheter och förmågor tack vare att de kan använda 

folkbibliotekens resurser utan kostnad. 

  

Meeting space är en öppen offentlig plats mellan arbetet och hemmet, där invånarna kan möta 

andra i kommunen. Dessa utrymmen är viktiga i segregerade samhällen, så att människor 

ifrån olika kulturer och intressen kan mötas och utbyta erfarenheter. Målet med den tredje 

delen är alltså att ett folkbibliotek ska fungera som en öppen allmän plats där alla kan mötas 

på lika villkor. 

Performative space är ett utrymme som utvecklar kreativitet hos människor genom att de får 

komma i kontakt med konst och kultur. Det kan ske till exempel genom interaktiva spel, 

skrivande, ljud och video eller att professionella konstnärer och designers kommer och håller i 

workshops. Den fjärde delen liknar inspiration space, men målet här är dock att besökarna 

faktiskt ska skapa egna konstnärliga uttryck.  

 

Jochumsen et. al, (2012) utgick ifrån folkbibliotekets tänkta roll i samhället när de skapade 

modellen (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012). Det som dock ska 

påpekas är att de då utgick ifrån den syn som många yrkesverksamma bibliotekarier och 

forskare inom biblioteks- och informationsområdet har gällande folkbibliotekens roll. Syftet 

med modellen är att den ska kunna användas för att utveckla verksamheten på ett 

folkbibliotek så att verksamheten tillgodoser alla besökares behov, men dock är den inte 

utformad utifrån en särskild målgrupp utan är mer allmän. Det kan innebära att gruppen 

ungdomar inte har fått så stort fokus och speciellt inte då gruppen ungdomar på landsbygden. 

I och med det kan det innebära att ett folkbibliotek missar att utveckla den delen av 

verksamheten som är riktad mot ungdomar. 

Modellen har både för- och nackdelar när det gäller dess användbarhet som ett verktyg för 

analysen. En fördel är att den kan användas för att analysera deltagarnas svar och därmed 

möjliggöra upptäckter av sådant som kanske inte först går att uttyda i materialet. En annan 

fördel är att den möjliggör en tydlig struktur av analysen, där det går att analysera varje del 

för sig men även få en helhet. En nackdel är att det kan finnas en risk att den ses som ett facit 

för ett folkbiblioteks verksamhet och att all planering och aktiviteter ska utgå ifrån den, 

istället för att använda den som modell för analysera empiri. Författaren till denna uppsats har 

vägt för- och nackdelarna mot varandra och kommit fram till att fördelarna är större.  
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4. Metod  
  

Detta kapitel inleds med en förklaring av fokusgrupper som metod, som sedan följs av 

uppsatsens avgränsningar och urval. Efter det kommer ett stycke om undersökningens 

tillvägagångssätt samt ett stycke om de forskningsetiska principer som rör uppsatsen. Kapitlet 

avslutas med en reflektion över den valda metoden.  

 

Från och med nu och framåt kommer, förutom begreppet ungdomar, även begreppet 

respondenter att användas för att beskriva studiens undersökningsgrupp.  

 

4.1 Fokusgrupper som metod  
  

I denna uppsats har fokusgrupper valts då syftet är att undersöka vad ungdomar på 

landsbygden har för syn på folkbibliotekens roll i samhället. I och med att respondenterna 

sitter i grupper kan de diskutera deras syn och uppfattningar om nyttan av folkbibliotek på ett 

annat sätt än om de hade intervjuats en och en. Dessutom är det möjligt att upptäcka mönster i 

grupperna som kanske inte skulle komma fram under enskilda intervjuer. Dessa mönster kan 

till exempel vara vilka respondenter som är dominanta och pratar mer än de övriga. Men 

också om det finns skillnader eller likheter i deras åsikter och om de kan utvecklas eller 

ändras när respondenterna hör de övriga deltagarnas åsikter. Viktigt att tänka på är också att 

följa en intervjuguide och att moderatorn, det vill säga den som leder intervju, inte styr upp 

samtalet eller diskussionerna utan låter gruppen dominera samtalet. Wibeck (2010) skriver att 

samtliga av dessa aspekter är fördelar med fokusgrupper jämfört med enskilda intervjuer 

(Wibeck, 2010). Även Bryman (2011) skriver att en av fördelarna med fokusgrupper är att om 

en person är med i en fokusgrupp kan det hända att hen ger ett mer utökat svar i diskussionen 

med de andra deltagarna än om personen hade blivit intervjuad ensam (Bryman, 2011).  

 

4.2 Avgränsning och urval  
  

Gruppen ungdomar omfattar ett stort åldersspann och därför valdes endast elever ur årkurs 9 

ut. Det innebär att respondenterna var antingen 15 eller 16 år fyllda. Anledningen till att 

denna åldersgrupp valdes är att 15-16 åringar oftast befinner sig mellan vuxenlivet och 

barndomen, då de är för unga för att anses vara vuxna, men för gamla för att kunna ses som 

barn. Det gör att de är ett representativt urval av gruppen ungdomar. När det gäller ungdomar 

från 15 år och äldre behövs inte målsmans tillstånd att intervjua dem, vilket också var en 

bidragande faktor för urvalet. Författaren till uppsatsen har undvikit att söka upp ungdomar 

inom folkbibliotekets lokaler, då syftet är att skapa kunskap om vad alla ungdomar, det vill 

säga både biblioteksbesökande och icke-biblioteksbesökande, har för syn på folkbibliotek. 

Istället valde författaren ut en högstadieskola som ligger i en landsbygdskommun med ett 

huvudbibliotek i centralorten och en filial i en mindre ort. Samtliga intervjuer utfördes således 

på högstadieskolan. När det gäller avgränsningar skriver Wibeck (2010) att framför allt tiden 

är en av de viktigaste faktorerna för att en studie ska bli väl genomförd. Forskaren måste 

planera sin studie noggrant för att alla delar ska hinnas med inom den tänkta tidsramen 
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(Wibeck, 2010). Bryman (2011) tar upp hur urval går till och skriver att ett representativt 

urval kan förklaras som en miniatyr av den undersökta populationen (Bryman, 2011). 

 

Urvalet av deltagare till studien har skett genom både ett strategiskt urval och att en 

kontaktperson använts. När det gäller det strategiska urvalet skapades tre grupper med målet 

att ha cirka 5 deltagare i varje grupp, vilket innebär att det behövdes 15 respondenter. En 

faktor som hade betydelse för urvalet var att de ungdomar som ville vara med i studien inte 

skulle missa några viktiga lektioner. Därför var den samordnande läraren för årkurs 9 med 

och bestämde vilka elever som var tillgängliga. Det är en faktor som har påverkat urvalet, 

men rektorn på högstadieskolan ställde kravet att intervjuerna inte fick ta tid ifrån viktiga 

lektioner då eleverna hade nationella prov. Läraren visste vilka elever som kunde avsätta tid 

för deltagande och därför var hon med i urvalet. Enligt Wibeck (2010) är ett strategiskt urval 

vanligt när fokusgrupperna ska planeras. Det innebär att deltagarna väljs utifrån projektets 

mål, vilket kan förtydligas med att forskaren vill få reda på vad en liten grupp människor 

tycker i en viss fråga. En kontaktperson kan användas för att få upplysning om vilka deltagare 

som skulle vara lämpliga att ha med i studien. Wibeck skriver också att det är lätt att det blir 

för många grupper och att det då kommer bli ett material som är närmast ohanterligt att 

transkribera och analysera. Det får heller inte vara för få grupper då det kanske inte går att 

urskönja några mönster i materialet. När det gäller antalet deltagare i varje fokusgrupp 

rekommenderar Wibeck att det ska vara mellan fyra och sex personer, för att det ska bli en 

bra diskussion (Wibeck, 2010).  

  

 

4.3 Tillvägagångssätt och forskningsetiska principer 
  

Tillvägagångssättet för studien har varit fokusgruppsintervjuer, vilket innebär att 15 stycken 

respondenter intervjuades uppdelat på tre grupper. Målet för fokusgrupperna var att de skulle 

innehålla fem respondenter var, men på grund av att en del elever som ville vara med inte 

kunde vid något av tillfällena blev det olika antal i grupperna. Första gruppen bestod därför av 

fem respondenter, medan andra gruppen bestod av fyra stycken och den tredje gruppen 

innehöll sex respondenter. Fokusgruppsintervjuerna ägde rum i ett klassrum samt i 

skolbiblioteket på högstadieskolan. Fokusgruppsintervjuerna varade mellan 25 och 30 

minuter och bandades med hjälp av en diktafon. I enlighet med informationskravet 

informerades respondenterna innan intervjuerna började om studiens syfte och att de kunde 

avbryta sin medverkan i undersökningen när de ville. Respondenterna fick även information 

om att intervjuerna kommer spelas in, samt att ljudfilerna kommer att raderas efter att 

uppsatsen är färdig. Det samlades heller inte in några kontaktuppgifter då de inte skulle ha 

något syfte för uppsatsen. Däremot informerades respondenterna om att det går bra att 

kontakta författaren på telefon i efterhand om de vill läsa uppsatsen. Det är bland annat 

Bryman (2011) som skriver att en forskare har ett informationskrav där hen ska berätta om 

studiens syfte och att deltagandet är frivilligt, vilket innebär att deltagarna kan avbryta 

medverkandet utan att behöva förklara varför. Detta är för att deltagarna inte ska behöva 

känna att de tvingas svara på frågor som de egentligen inte vill svara på. En forskare kan få 

allvarliga konsekvenser om hen bryter mot någon av de forskningsetiska principerna 
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(Bryman, 2011). Under diskussionerna följdes en intervjuguide (se bilaga 2.), ett antal 

följdfrågor ställdes även av uppsatsens författare. Författaren hade hämtat inspiration från 

modellen The four spaces, som används som teori, för att utforma intervjufrågorna. Efteråt 

transkriberades alla intervjuer och ljudfilerna raderades. Transkriberingarna förvaras så att 

endast författaren har tillgång till dem. När det gäller transkriberingen har inte alla pauser 

tagits med eller när respondenterna har dragit ut på svaret med till exempel ”eehhh”, eftersom 

det inte är relevant för studien då syftet är att undersöka vad respondenterna säger och inte 

hur de säger svaren. I övrigt har materialet transkriberats i största mån ordagrant. Efter 

transkriberingen av intervjuerna gjordes en kvalitativ innehållsanalys. Författaren analyserade 

empirin utifrån modellen, det vill säga att författaren tolkade respondenternas svar utifrån de 

fyra olika delarna i modellen. Ett exempel är att det var möjligt att urskilja svar som kunde 

härledas till delen inspiration space. Dessa svar placerades sedan under stycket inspiration 

space i både resultatkapitlet och analyskapitlet för att underlätta läsningen. Enligt Bryman 

(2011) innebär en kvalitativ innehållsanalys att texter eller dokument analyseras utifrån i 

förväg bestämda kategorier (Bryman, 2011). I det här fallet är kategorierna de ovan nämnda 

fyra olika delarna i modellen. 

 

 

4.4 Reflektion över vald metod  
  

När det gäller reflektioner över metoden var tanken först att enskilda intervjuer skulle 

användas, men i samråd med handledare och efter att ha läst på om metoden, valde istället 

uppsatsens författare fokusgrupper. Fokusgrupper ger en annan ton i samtalet och det märktes 

under intervjuerna vilka respondenter som självmant tyckte om att prata och vilka som var 

mer blyga. Framför allt de i grupp 1 satt mestadels tysta och det var endast när frågorna 

riktades särskilt till dem som de svarade, vilket ledde till att det mer liknade en enskild 

intervju än en fokusgruppsintervju. Det är fullt möjligt att fokusgrupper inte var en lämplig 

metod för just dessa respondenter utan att de kanske skulle ha öppnat sig mer med hjälp av en 

annan metod. En reflektion är om det skulle ha gjorts enskilda intervjuer istället för att 

underlätta för dessa som inte pratade så mycket, men det är inte säkert att den metoden 

fungerat bättre då ännu mer fokus skulle ha legat på just dem. Dessutom var det endast denna 

grupp som bestod av tystlåtna respondenter, i de två övriga var det flera stycken som förde 

diskussionen vidare på egen hand samtidigt som de mer tystlåtna i dessa grupper bidrog med 

kommentarer då och då. Men ett tänkvärt alternativ är att ha haft både fokusgrupper och 

enskilda intervjuer och i samråd med kontaktpersonen, som kände respondenterna, valt ut 

vilka som skulle ha varit i grupperna och vilka som skulle ha intervjuats enskilts.    

Deltagarna i studien valdes ur årskurs 9, men hade det funnits mer tid skulle en möjlighet 

varit att även elever ur de andra årkurserna valts ut. Då skulle det varit ännu viktigare med en 

tidig kontakt med skolan för att kunna informera föräldrarna till de elever som är under 15 år 

för att få samtycke till att intervjua dem. I den här studien kontaktades rektorn för skolan och 

bads om tillåtelse att få genomföra intervjuerna på skolan och det godkändes av rektorn. Efter 

det kontaktades den samordnande läraren, som blev kontaktpersonen i denna studie, och 

uppsatsens författare vill belysa vikten av att ha en god kontakt med sin kontaktperson. 
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Kontaktpersonen kunde bland annat hjälpa till att samla in intresseanmälan, ordna lokal och 

påminna eleverna om intervjuerna.   

En annan reflektion rör författaren själv. Förberedelser i form av att ordna en diktafon, skriva 

ut intervjuguiden och tänka igenom hur fokusgruppsintervjuerna skulle genomföras gjordes. 

Som moderator är det viktigt att inte styra samtalet, utan att istället vänta in deltagarna och 

låta dem prata i sin egen takt. Uppsatsens författare märkte dock under transkriberingen av 

den första fokusgruppsintervjun att respondenterna kanske hade suttit tysta och var på väg att 

säga något men då ställdes nästa fråga och därmed med fick de inte chansen att säga allt. Det 

gjorde också att den första fokusgruppsintervjun mer liknade en enskild intervju eftersom det 

inte blev ett naturligt flyt i samtalet. Efter att författaren till denna uppsats upptäckte detta 

under transkriberingen fanns det i författarens åtanke under de två övriga 

fokusgruppsintervjuerna, med resultatet att respondenterna själva bestämde flytet i 

diskussionerna.  

En sista reflektion kring metoden är att författaren till uppsatsen anser att det var betydligt 

lättare att få tag på deltagare än vad författaren först hade trott. Kontaktpersonen på 

högstadieskolan meddelade att om studien hade breddats skulle det blivit ännu fler deltagare, 

för det var elever ur alla årskurser som ville berätta om sin syn på folkbibliotek. Det visar att 

det finns ett intresse bland ungdomar att få vara med och ge sin syn på nyttan av folkbibliotek 

och det är positivt. 
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel redogörs undersökningens resultat. Det presenteras genom att det först 

kommer ett kort stycke som ger en förklaring kring resultaten och sedan presenteras 

respondenternas svar. Resultaten är kategoriserade utifrån modellens fyra delar. Efter svaren 

kommer analysen som hör till respektive del. Författaren har förutom Jochumsens et.al, 

(2012) modell även använt sig av Vikströms (2015) och Fallqvist Jonssons och Wallströms 

(2015) kandidatuppsatser i analysen, då även de har använt sig av modellen i sina 

undersökningar. 

När det gäller respondenterna i studien var de en blandning av både vana och icke-vana 

biblioteksbesökare. En del hade gått till folkbiblioteket den senaste månaden, medan en del 

inte hade varit där på flera år. De allra flesta visste var både huvudbiblioteket och filialen i 

den mindre orten låg, även om inte alla hade besökt båda två. En del av dem brukade låna en 

hel kasse med tjocka böcker och en del läste inte överhuvudtaget, då de upplevde att det var 

svårt att koncentrera sig. Det var även en ganska jämn fördelning av respondenter ifrån 

orterna i kommunen. Fyra stycken var bosatta i centralorten, åtta stycken bosatta i den näst 

största orten och tre stycken i en av de mindre orterna i kommunen. Precis som nämnts i 

metodavsnittet hämtade uppsatsens författare inspiration ifrån modellen The four space för att 

utforma intervjuguiden. För att göra det lättare att gå igenom resultatet har författaren även 

valt att göra en övergripande kategorisering av respondenternas svar. Det innebär att svaren 

har delats in under de fyra olika delarna av modellen. Först kommer en kortfattad summering 

över alla gruppernas svar när det gäller en fråga och sedan följer ett utdrag ifrån någon av 

grupperna som exempel på hur diskussionerna såg ut. Grupperna innehöll minst fyra stycken 

deltagaren men det var dock inte alla respondenter som deltog i diskussionerna kring varje 

fråga, utan nöjde sig med att nicka eller rycka på axlarna. Därför är det ibland färre svar 

utskrivna i resultatdelen än det faktiska antalet respondenter i varje grupp, till exempel är det 

endast tre svar kring varje fråga och det beror då på att alla respondenter deltog i 

diskussionen.  

 

5.1 Inspiration space 
 

Till och börja med fick respondenterna i studien diskutera vad de tänker när de hör ordet 

folkbibliotek. Denna fråga ställdes för att få en uppfattning om deras syn på folkbibliotek och 

dess nytta. Under diskussionerna kring den här frågan var det flera stycken som skrattade 

eller himlade med ögonen när de skulle förklara vad de tänker på när de hör ordet 

folkbibliotek. Det var dock några av deltagarna som tog frågan på större allvar och citatet 

nedan är just ifrån den gruppen, som är grupp 1 och bestod av mestadels vana 

biblioteksbesökare: 

Respondent 1: Ett tyst ställe, lugnt. 

Respondent 2: Ja, någonstans där man kan typ, jamen studera, och ta det 

lugnt och ja koppla av. 
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Respondent 1: Precis det är det jag menar, ett ställe man kan komma till 

och bara sätta sig och läsa och komma bort ifrån. 

Respondent 4: Alltså, först så tänker jag på en sträng bibliotekarie som 

alltid är sur (skratt), men när man väl kommer dit så är det liksom jättebra. 

Alltså det är liksom tyst och man kan sitta ensam där och läsa.  

Respondenterna i studien fick även frågor om hur de upplever folkbiblioteket i deras 

hemkommun som inspirerande eller om de känner till om folkbiblioteket har aktiviteter som 

upplevs som inspirerande. För närvarande finns det inga planerade aktiviteter för enbart 

ungdomar, utan de aktiviteter som finns riktar sig till barn och vuxna. När det gäller de här 

frågorna hade grupperna olika diskussioner. Grupp 3 bestod, som nämnts tidigare, av flest 

icke-biblioteksbesökare och de var säkra på att de inte skulle besöka folkbiblioteket även om 

det började ha mer ”roliga och intressanta” aktiviteter. Däremot hade grupp 2 och grupp 1 

mer att säga och det var framför allt grupp 2, som citatet nedan är hämtat ifrån, som kom in 

på att folkbiblioteket i så fall måste bli bättre på att marknadsföra aktiviteterna: 

Respondent 2: Alltså, jag vet inte men oavsett så behöver det typ bli bättre 

marknadsföring av det. För nu är det liksom ingen som tänker på att det 

finns liksom. 

Respondent 3: Exakt, men det vore typ roligt ifall det gick att göra liksom 

någonting där. Det finns ju typ en fritidsgård i (centralorten, Förf anm) men 

inte här i (den mindre orten med filialen, Förf anm). Men typ ett pingisbord, 

brädspel eller kanske spela tv-spel. 

Respondent 2: Och så fixa lite marknadsföring för annars kommer ingen att 

gå dit och så någon som engagerar. Visst man kan ju kanske gå dit och spela, 

men det är ju kanske bra om någon är där och planerar ifall man ska 

uppträda eller göra ett projekt liksom, om man ska måla typ och om man ska 

visa upp nåt man gör. 

 

En av frågorna rörande inspiration space handlade om respondenterna upplevde att ett 

folkbiblioteks lokal och inredning påverkar deras syn på det. I dagsläget har både 

huvudbibliotekeket och filialen många bokhyllor, samt några sittgrupper i form av stolar och 

runda bord, fåtöljer och soffor som kan uppfattas som mer institution utformade än bekväma 

och inbjudande. Varken deltagarna i grupp 2 eller 3 hade så mycket att diskutera om det, då 

det enligt dem själva berodde på att flera av dem inte besökte folkbiblioteket ofta. Däremot 

diskuterade grupp 1, som citatet nedan är hämtat ifrån, livligt hur de upplevde om 

folkbibliotekets lokaler och inredning är inspirerande: 

Respondent 2: Det skulle kanske kunna vara lite mer att man blir lite mer 

inspirerad när man kommer dit än vad det är just nu. För det är ganska… det 

är väldigt vanligt, det är inget som sticker ut eller någonting. 
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Respondent 4: Nu är det många hyllor och lite svårt att veta var man ska gå 

för att hitta rätt böcker. Det var en sån här tävling för ett tag sedan, i skolan, 

en skrivtävling och då var biblioteket också med. Jag skulle typ även vilja ha 

en tävling där kanske den bästa bokrecensionen ska skrivas och utses. 

Respondent 3: Ja, det är viktigt att det inte står huller om buller så att det är 

trångt och att det är bra med skyltar var man kan gå. 

Respondent 1: Om man vill sitta och läsa vill man kanske ha lite mer 

bekvämare än vanliga stolar, det finns ju soffor men det kanske kunde finnas 

mer och typ bekväma fåtöljer. 

 

Respondenterna fick också frågan vad de tror kan vara för anledningar till att ungdomar 

överlag slutar att besöka folkbibliotek. Flera av dem var tveksamma i början men sedan tog 

diskussionerna fart och följande citat är ifrån grupp 3, som hade livligast diskussion om 

varför ungdomar kanske slutar att besöka folkbibliotek: 

 

Respondent 5: Inte intressant, för det finns massa andra saker som är mer 

intressantare. 

Respondent 2: Alltså, när vi var jättesmå så kanske alla inte hade en dator 

och kunde kolla på film eller mobiler och kunna skriva till folk och då kanske 

man gick till biblioteket för där fanns massa roliga böcker. Typ när man var 

liten, typ fem eller sex-sju år. Och då gick man till biblioteket och lånade en 

bok och fick ett lånekort och så där och det var kul, men nu är det liksom så 

att ingen orkar typ gå till biblioteket. Om man inte ska låna en bok så har 

man ju ingenting att göra där, det är ju så man tänker. 

Respondent 5: Det är långt bort också. 

Respondent 3: Har ni bibliotek i (den mindre orten, För anm.)? 

Respondent 4: Ja, det finns mittemot skoaffären men jag har inte varit där på 

flera år.  

I och med att majoriteten av respondenterna i studien inte upplever folkbibliotek som 

inspirerande ställdes frågan om hur deras önskebibliotek skulle se ut. Först var det flera av 

deltagarna som såg frågande ut och bad om en förklaring, för de kunde inte föreställa sig ett 

folkbibliotek på ett annat sätt. Till slut kom dock diskussionerna igång och det var de vana 

biblioteksbesökarna i grupp 1 som hade mest att säga om den här frågan. Nedanstående citat 

är ifrån deras grupp: 

Respondent 5: Mycket sittplatser. 

Respondent 4: Kuddar (skratt), men alltså olika färger och mönster, inte så 

att det blir skrikigt utan att det blir en trygg känsla. 
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Respondent 2: Ja och kanske att man göra såna här utställningar så att man 

kan kolla på olika konstverk för nu är det ganska tråkigt. 

Respondent 3: Alltså, jag gillar vitt fast det skulle vara kul med färg också 

men typ vitt på väggarna fast några färger så att det blir liksom personligt. 

Och sen skulle jag typ vilja ha massa soffor så att man kan typ känna sig 

alltså mer hemma typ och sitta och läsa där. 

Respondent 4: För att inte tala om gardiner, det ska inte vara såna här 

jättegamla gardiner som de har nu!  

I början av intervjuerna fick respondenterna frågor om vad de tänker på när de hör ordet 

folkbibliotek. Jochumsen et al., (2012) skriver att inspiration space inte bara rör aktiviteter 

eller inredning utan även hur besökarna upplever hela biblioteket, om de tycker att det är 

inspirerande att gå dit (Jochumsen et al., 2012). I denna studie går det att urskilja olika åsikter 

gällande ordet folkbibliotek beroende på vilka som var vana biblioteksbesökare och icke-vana 

besökare. De som besökte ett folkbibliotek ofta såg det som en tyst och lugn plats att gå till 

när de vill ha lugn och ro. De kunde låna böcker eller sitta och studera utan att bli störda. Det 

var flera av dem som upplevde att det var mycket ljud runt omkring dem på dagarna och det 

var då skönt att kunna gå till en plats där det var tyst. De respondenter som däremot inte var 

vana biblioteksbesökare skrattade och himlade med ögonen när de skulle berätta vad de 

tänker när de hör ordet folkbibliotek. De beskrev det som en plats med ”gamla böcker, tråkigt 

och tyst och med en sträng bibliotekarie som alltid ser sur ut”. Denna studie uppvisar vissa 

liknade resultat som Fallqvist Jonsson och Wallström (2015), som även de använde 

Jochumsens et.al (2012) modell i sin studie de där undersökte hur föräldrar till små barn 

upplever bibliotek. De kom fram till att för föräldrarna innebar inspiration space att de 

upplevde att de blev inspirerade av böckerna som fanns på barnavdelningen, till exempel hur 

de kunde använda dem på olika sätt för att lära barnen saker (Fallqvist Jonsson & Wallström, 

2015).  

Under den här delen av intervjuerna diskuterade framför allt grupp 2 att de inte visste om 

folkbiblioteket i kommunen har aktiviteter för ungdomar. De kom fram till att folkbiblioteket 

säkert skulle kunna bli mer ”roligt” och ”intressant” att besöka om de hade några mer 

aktiviteter, men det är då viktigt att folkbiblioteket marknadsför dem på ett bra sätt. 

Respondenterna tog upp att det finns en fritidsgård i centralorten i kommunen, men ingen i 

orten med filialen. De förstod att ett folkbibliotek inte skulle kunna vara som en fritidsgård, 

men diskuterade möjligheten att folkbiblioteket hade brädspel och möjlighet till att lyssna på 

musik. Att folkbiblioteket skulle kunna vara inspirerande genom att erbjuda andra aktiviteter 

tyder Vikströms (2015) studie på. Författaren undersökte vad ungdomar tycker om 

möjligheten att låna tv-spel på biblioteken. Resultat från studien visar att tv-spel har en 

funktion som inspiration då biblioteken kan erbjuda antingen spelande av tv-spel på 

biblioteket eller utlån av nya tv-spel (Vikström, 2015). 
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5.2 Learning space 
 

När det gäller diskussionerna kring de frågor som rörde hur respondenterna upplevde ett 

folkbibliotek som en plats att gå till för att lära sig nya saker var dessa som gick fortast. 

Anledningen till det var att ingen av respondenterna i någon av grupperna uppfattade 

folkbibliotek på det viset, trots att både huvudbiblioteket och filialen kan erbjuda fyra datorer 

var samt faktaböcker. Det var flera av dem som förklarade att de inte behöver gå till ett 

folkbibliotek för att söka efter information eftersom de kan göra det hemifrån. Följande citat 

är hämtat ifrån diskussionen i grupp 2 och som visar ett exempel på hur flera av deltagarna 

resonerade kring ett folkbiblioteks roll som läroplats: 

 

Respondent 2: Alltså, jag har inte tänkt på det, för ska jag hitta inspiration till 

ett arbete så googlar jag. 

 

Respondent 4: Precis, jag har dator hemma så jag använder den. 

Respondent 3: Men alltså, jag antar om man inte har internet hemma, då kan 

man väl ändå gå till biblioteket om det finns en faktabok eller använda en 

dator.  

 

I grupp 3 rörde sig även diskussionen om att de själva inte tänker på att folkbibliotek har 

faktaböcker och även om de gjorde det så skulle de tänka att informationen i så fall var 

gammal. Följande citat är hämtat ifrån just grupp 3 och är ett exempel på hur de ser på sin 

upplevda nytta av ett folkbiblioteks faktaböcker: 

Respondent 3: Ingen alls. 

Respondent 2: Alltså, man tänker ju typ inte på att, liksom om man vill hitta 

ny information, alltså ’ny ny’ information att de har det på biblioteket. För 

när de köper nya böcker så är det liksom, de vet vilka som är populära så det 

brukar inte vara faktaböcker men om man vill veta jättegammal fakta så vet 

man ju att den finns, men ingen liksom lånar det. 

Respondent 5: Det går ju att googla.  

Ingen av grupperna såg ett folkbibliotek som ett alternativ till att söka information, men 

diskussionerna styrdes sedan över till att handla om de såg någon nytta av ett folkbibliotek 

som vuxna. Diskussionerna skiljde sig åt mellan grupperna, i grupp 1 var de fokuserade på 

nyttan av att kunna använda folkbiblioteket om de studerar vidare, då skulle de kunna tänka 

sig att låna kursböcker eller sitta där och studera. Deltagarna i grupp 2 hade inte tänkt så 

mycket på om de skulle ha nytta av ett folkbibliotek som vuxna, medan grupp 3, som bestod 

av flest icke-vana biblioteksbesökare, hade ett annat fokus på sin diskussion. Istället för att 

diskutera sin framtida nytta av ett folkbibliotek kom diskussionen att handla om deras 

eventuella barns framtida nytta av det, vilket nedanstående citat visar: 
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Respondent 2: Kanske. 

Respondent 4: Om man får barn kanske, då går man dit för det är viktigt att 

de blir intresserade av böcker. 

Respondent 6: Så att de lär sig läsa så att de inte… för då kan de bli bra i 

skolan. 

Respondent 3: Ja, för mina barns skull i så fall.  

Även om respondenterna själva inte upplevde att de har nytta av folkbiblioteket för att lära sig 

nya saker var det flera stycken i alla tre grupperna som var medvetna om att andra kunde ha 

nytta av det. De diskuterade att ett folkbibliotek är till nytta för de personer som inte har dator 

eller internet hemma, eller inte har råd att köpa böcker. Följande citat är ifrån grupp 1 och de 

pratade även om att ett folkbibliotek kan vara bra för de som vill studera.  

Respondent 1: Nån som gillar att läsa eller vill sätta sig och försöka plugga i 

lugn och ro. 

Respondent 2: Ja, och alltså de är väl till för alla. 

Respondent 3: Mm och det är bra att man kan låna böcker också så att alla 

som kanske inte kan köpa en massa böcker hela tiden kan komma dit och 

låna.  

Enligt Jochumsen et. al,. (2012) kan allting i ett folkbiblioteks verksamhet som har med 

information och kunskap att göra kopplas till delen learning space, då den delen handlar om 

att biblioteket ska ge gratis kunskap till alla besökare (Jochumsen et. al, 2012). I denna studie 

erbjuder folkbiblioteket både datorer och faktaböcker för de som vill och behöver använda 

det. Respondenterna ser en nytta med det för de som inte har datorer hemma, men de anser 

inte att de själva har lika stor nytta av dessa resurser då de flesta söker efter information på 

sina datorer hemma. Vikström (2015) kom fram till ett liknande resultat när det gäller 

learning space i sin studie. Ungdomarna i hennes studie tyckte att det var bra att det fanns tv-

spel att låna på biblioteken, men de flesta såg inget behov själva av att låna dem då de hade 

tv-spel hemma (Vikström, 2015). 

En av frågorna handlade om respondenterna trodde sig ha nytta av folkbiblioteket när de blev 

vuxna. Redan tidigt i grupp 1 framkom det att samtliga deltagarna tog sina studier på allvar 

och de skulle studera vidare. De trodde sig ha nytta av folkbiblioteket som vuxna, framför allt 

när de studerar på högskola eller universitet. Då kunde de tänka sig att låna kursböcker eller 

besöka biblioteket för att studera. Deltagarna i grupp 2 hade däremot inte någon längre 

diskussion om deras framtida nytta, utan nöjde sig med att säga att de nog kanske kommer ha 

det. Diskussionen som hölls i grupp 3 gällande denna fråga fick ett annat fokus än i de två 

andra grupperna. Istället för att fundera över sin egen eventuella framtida nytta kom deras 

diskussion att handla om deras eventuella barns nytta av folkbibliotek. Grupp 3:s diskussion 

skulle kunna sägas knyta an till Fallqvist Jonsson och Wallströms (2015) resultat där föräldrar 

ser en nytta med barnavdelningen när det handlar om just Learning space då barnen kan 
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utforska böcker, men även får lära sig andra saker genom till exempel lek och andra 

aktiviteter (Fallqvist Jonsson & Wallström, 2015). 

 

 

5.3 Meeting space 
 

Till och börja med fick respondenterna i denna studie diskutera vilken betydelse folkbibliotek 

hade haft för dem som barn. Frågan var med för att se om det fanns några skillnader mellan 

hur respondenterna upplevde biblioteksbesök som barn och nu som ungdomar. Det framkom 

att folkbibliotek har haft olika betydelse för respondenterna i de olika grupperna. De flesta 

hade besökt folkbiblioteket i hemkommunen ofta tillsammans med någon av sina föräldrar, 

medan en del inte hade besökt det lika ofta. Medan de flesta i grupp 1, som bestod av vana 

biblioteksbesökare hade besökt ett folkbibliotek ofta med sina föräldrar när de var små så var 

det färre och mer sällan som deltagarna i grupp 3 hade gått dit. Nedan är ett citat ifrån deras 

diskussion: 

Respondent 2: Alltså, jag gick till biblioteket med min mamma när jag var 

liten, minst en gång i veckan och lånade böcker, det var såna här typ tio-

sidors böcker med bilder. 

Respondent 4: Oj, jag gick det en gång per år. 

Respondent 3: Gick också dit när jag var mindre. 

Respondent 5: Jag med, med morsan, men det var inte så ofta. 

Respondent 6: Nej, inte ofta alls, men det hände väl, med skolan var man 

där.  

Ingen av grupperna tog upp om de hade gjort några andra aktiviteter på folkbiblioteket, så 

som lekt med andra barn eller varit på sagostunder.  

Efter den diskussionen blev grupperna tillfrågade vad de brukar göra nuförtiden när de 

besöker ett folkbibliotek, återigen för att se om det var några skillnader mellan deras besök 

som barn och deras besök nu. Diskussionen varierade mellan de tre grupperna beroende på 

hur många vana och icke-vana biblioteksbesökare som var i varje grupp. Det framkom dock 

att de främst besöker folkbibliotek för att låna böcker. Alla tre gruppernas diskussioner var 

mycket korta och de flesta sa inte mer än några ord under diskussionen. Grupp 1, som citatet 

nedan är ifrån, var de som hade längst diskussion om frågan och då var det ändå inte alla som 

deltog: 

 

Respondent 1: Jag lånar oftast nya böcker eller sätter mig och pluggar. 

Respondent 3: Ja, jag brukar gå dit och sätta mig och läsa.  
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Sedan fick grupperna diskutera hur de upplever folkbibliotek nu som en plats att kunna umgås 

med sina vänner. Samtliga respondenter var överens om att de inte upplever ett folkbibliotek 

som en plats att gå till för att umgås. Det beror framför allt på att de uppfattar ett folkbibliotek 

som en tyst plats där det endast går att låna böcker. Gruppernas diskussioner skiljde sig dock 

en aning åt. Följande citat är hämtat ifrån grupp 3, som mestadels bestod av icke-vana 

biblioteksbesökare och som var de som starkast ansåg att ett folkbibliotek inte är en plats att 

gå till för att umgås: 

Respondent 3: Det finns inget där. 

Respondent 2: Det finns bättre ställe, för det finns inte så mycket att göra så, 

alltså när man träffas med kompisar så brukar man oftast gå och göra saker. 

Då träffas man kanske vid typ Ica eller någonting?  

Ett par respondenter ansåg sig ibland kunna gå till folkbiblioteket med sina vänner, men det 

var inte för att umgås utan för att alla skulle låna böcker. Flera av respondenterna i varje 

grupp tog upp att de inte vill umgås på folkbiblioteket därför att de måste vara tysta för att 

inte störa de övriga besökarna. Följande citat är hämtat ifrån grupp 1, som upplevde att det 

var respektlöst mot de övriga besökarna att prata och skratta högt: 

Respondent 5: Jag går inte dit för att umgås, för det gör man liksom inte för 

sen är liksom biblioteket inte liksom till för, allt för högljutt och så. Det är ju 

liksom en plats som man går till för att få ha det lite lugnt och då kanske 

man inte ska vara högljudd och vill man vara där… och då är inte biblioteket 

en plats för de som vill prata.  

Respondent 3: Ja, man får väl tänka på ljudnivån. 

Respondent 2: Det är klart man får prata och så där men det är lite 

respektlöst om någon sitter och läser att komma instormandes och prata 

väldigt högt och så.  

 

En aspekt som kan ha påverkan för hur ett folkbibliotek upplevs som en plats att umgås på är 

dess öppettider. För närvarande har huvudbiblioteket och filialen olika öppettider, varav 

filialen har mer kvällsöppet. Inget av biblioteken är öppet på helgerna. Respondenterna fick 

tillfälle att diskutera hur de upplever att öppettiderna på folkbiblioteket i deras hemkommun 

gynnar möjligheten att kunna umgås med deras vänner. Ingen av respondenterna tänkte på 

öppettiderna när det gällde att kunna gå dit och umgås med sina vänner, däremot diskuterade 

de öppettiderna utifrån att de skulle låna böcker. Grupp 1 bestod av tre respondenter som bor i 

centralorten och därmed har lättare att ta sig till folkbiblioteket, samt en respondent som 

kommer ifrån en mindre ort. De två övriga grupperna bestod av respondenter där flertalet bor 

i de mindre orterna i kommunen och som måste pendla. Följande citat är ifrån grupp 1, som 

även bestod av flest vana biblioteksbesökare och deras diskussion handlar om att de inte alltid 

hinner till folkbiblioteket: 
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Respondent 3: Jag tycker att de är ganska korta, en dag börjar de senare sen 

har de öppet längre och nästa dag öppnar de tidigt och stänger tidigt. Och det 

är lite jobbigt om man typ vill låna böcker att det varierar med öppettiderna. 

Jag tycker att det borde var en fast tidpunkt. 

Respondent 4: Jag håller med, det är inte alltid man hinner dit. 

Respondent 2: Eller hur, i alla fall inte så som det är nu, men kanske typ att 

det kan vara öppet till kvällen för jag kommer typ alltid på det när det har 

stängt, så det skulle vara bra för jag tror att jag skulle gå dit ifall det var 

öppet längre. 

Respondent 1: Alltså, vissa dagar går jag till tjugo i fyra och det tar en stund 

innan jag kommer hem eftersom jag åker buss och då är det stängt. Sen 

kanske man håller på med aktiviteter så det bästa vore ju om det var öppet på 

kvällen så då kan man kanske gå dit och låna en bok. 

Deltagarna i grupp 2 och 3, och som även nämnts i ovanstående stycke, bor i de mindre 

orterna i kommunen och måste därför pendla längre än respondenterna i grupp 1. Ingen i de 

grupperna tog dock upp pendlingen som ett problem, de diskuterade istället att de inte visste 

vilka öppettiderna var då de inte är vana biblioteksbesökare Nedanstående citat är ifrån grupp 

3: 

Respondent 2: Jag har ingen koll på dem. 

Respondent 3: Jag vet inte vad öppettiderna är, kanske klockan ett till två 

(skratt). 

Respondent 4: I (den mindre orten. Förf anm.) tror jag att de har öppet till 

sju. 

Respondent 6: Någon dag har de öppet länge, vissa dagar har de kort tror jag. 

Respondent 3: På helgen har de nog inte öppet länge. 

Respondent 2: De har inte öppet alls på helgen, men du går ju aldrig dit ändå 

så det är inte konstigt att du inte vet. Men det är bara för att äldre lånar typ 

och de slutar ju inte jobbet, jag ser typ ingen mening med att ha öppet 

liksom, typ 12 för det är ju ingen som går dit då. 

Respondent 3: Jo, men typ alla pensionärer. 

Respondent 2: Men de kan ju gå dit på kvällen för de gör ju ingenting på 

dagen.  

En av frågorna rörande folkbiblioteket som en mötesplats handlade om respondenterna 

upplevde att bibliotekariernas bemötande hade betydelse för de gick dit eller inte. När det 

gäller det här frågan var det de grupperna som innehöll flest icke-biblioteksbesökare som 

diskuterade frågan mest. De vana biblioteksbesökande respondenterna i grupp 1 hade en kort 
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diskussionen där de kom fram till att de ansåg att bibliotekarierna på folkbiblioteket var 

trevliga, men att de kunde fråga besökarna mer om de vill ha hjälp. Grupp 2 och 3 diskuterade 

frågan mer vilket följande citat, som är ifrån grupp 2, visar: 

 

Respondent 3: Alltså, det är ju så att man får tillsägning ifall man är för 

högljudd och då är det typ ’är du inte tyst så får du gå ut’. Det är ju 

självklart, för jag har ju varit där och busat lite och så här, men ja hon gör ju 

rätt, men jag tycker ändå att man ska vara, ja, lugn ändå. 

Respondent 2: Alltså, jag tänker väl inte på bibliotekarien typ. Man går in, 

lånar en bok och sen lämnar man fram den och den blir av scannad. Jag 

tänker inte jättemycket på bibliotekarien. 

Respondent 1: Men om man behöver hjälp med att hitta en bok så kan det ju 

vara bra om hon är trevlig. 

Respondent 2: Det är klart, och då är det viktigt att hon vet var alla böcker är.  

Grupp 3 som bestod av flest icke-vana besökare var de som diskuterade frågan allra mest. Det 

var även de som hade en mer negativ syn på bibliotekarierna vilket följande citat, som är ifrån 

deras grupp, visar: 

Respondent 5: De kan ju vara lite roligare. 

Respondent 4: Var inte hon ganska dryg?. 

Respondent 2: De i (den mindre orten med filalen, Förf anm.) är trevliga 

vad jag kommer ihåg, om det är samma, vissa ser typ jätte, ser så elaka ut. 

Respondent 6: De ser så här seriösa ut.  

Respondent 2: Ja, de ser så sura ut och ser ut som ’vad gör ni här?’. 

Respondent 1: Sur, med glasögon. 

Respondent 3: Den stereotypiska bibliotekarien med andra ord.  

 

Meeting space är, enligt Jochumsen et al. (2012), en offentlig plats där människor med olika 

bakgrund och kultur kan mötas på en jämlik nivå. Delen ska bidra till demokratiska samtal 

och upplevelser (Jochumsen et al. 2012). Respondenterna i denna studie fick diskutera vilken 

betydelse folkbibliotek hade haft för dem som barn. Det visade sig att nästan alla hade gått dit 

med sina föräldrar, men med olika regelbundenhet, och att de hade upplevt det som roligt. När 

de sedan fick frågan om vad de gör när de besöker ett folkbibliotek nuförtiden svarade de att 

de lånar böcker, men att flertalet nu inte längre upplever det som roligt att besöka ett 

folkbibliotek. Samtliga respondenter var i början av dessa diskussioner överens om att de inte 

besöker ett folkbibliotek för att kunna umgås och träffa andra människor. De upplever att det 

vore respektlöst mot de andra besökarna om de satt och pratade och skrattade. Meeting space i 

Fallqvist Jonsson och Wallströms (2015) studie innebar att föräldrarna ser barnbiblioteket 
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som en mötesplats då barnen kan träffa jämnåriga där. De kan genom lek, sagostunder och 

andra aktiviteter utveckla sitt sociala liv, vilket uppskattas av föräldrarna (Fallqvist & Jonsson 

& Wallström, 2015). 

 

Endast en av respondenterna tog upp fördelen att det är möjligt att träffa människor i andra 

åldrar, men förutom hen var samtliga överens om att det finns bättre platser att gå till för att 

träffas och umgås. Dessutom skulle bibliotekarierna med all säkerhet komma och säga till 

dem att vara tysta och till och med be dem att lämna biblioteket. Detta var något som hade 

hänt några av respondenterna och fast de uppgav sig förstå varför bibliotekarien hade gjort 

det, upplevde de det som att ”hon kunde ha tagit det lite lugnare”. Vikström (2015) 

presenterar liknande resultat i sin studie när det handlar om just Meeting space. Ungdomarna 

upplevde inte att biblioteket skulle kunna vara en mötesplats för dem och det berodde på att 

de flesta av dem gick dit för att låna böcker, inte för att låna tv-spel. De kände även att 

biblioteken inte var anpassat för att kunna användas av deras målgrupp (Vikström, 2015). 

  

 

5.4 Performative space 
 

När det gäller respondenterna i denna studie var det diskussionerna kring frågorna om 

möjligheten att till exempel själva skapa musik eller text, som visade att flertalet av 

respondenterna har en mer traditionell syn på ett folkbiblioteks roll. Till och börja med rörde 

sig diskussionerna först och främst om det är ”okej” att spela musik eller inte på ett 

folkbibliotek. I dagsläget finns det ingen möjlighet att spela eller skapa musik på något av 

biblioteken och de besökare som önskar göra det på mobilen blir rekommenderade att hålla 

ner ljudnivån. Följande citat är hämtat ifrån grupp 2 där åsikterna om detta var som starkast: 

 

Respondent 4: Fast alltså räknas det som ett bibliotek om man får lyssna på  

musik? För man måste ju vara tyst på biblioteket. 

Respondent 2: Jo, det skulle väl gå men kanske i ett särskilt rum. 

Respondent 1: Ja, så att man inte stör de andra som sitter och läser.  

 

Efter att respondenterna i varje grupp hade diskuterat den förra frågan och kommit  

fram till att det är ”okej” att lyssna på musik, så länge det inte störde de övriga besökarna, 

märktes det att de hade lättare att diskutera huruvida de själva skulle vilja skapa något på 

folkbiblioteket och även ställa ut eller framföra det. Följande citat är ifrån grupp 1: 

 

Respondent 2: Uppläsning hade ju varit kul ifall man bestämmer sig för till  

exempel en gång i veckan och så läser man upp något som man själv har 

skrivit eller något som en författare som man gillar har skrivit. 

 

Respondent 4: Ja, det hade varit roligt att få läsa upp typ egna noveller. 
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Respondent 5: Sen hade det ju varit kul liksom om det kom någon författare 

och pratade så att man fick inspiration själv till att skriva något.  

 

I likhet med Inspiration space upplevde nästan samtliga respondenter att ett folkbibliotek inte 

var en plats för att skapa något på. Enligt Jochumsen et. al, (2012) är delen tänkt att inspirera 

besökarna att skapa något eget och ge utlopp för deras kreativitet (Jochumsen et. al, 2012). 

Till och börja med handlade diskussionerna om ”det var okej” att lyssna på musik eller inte på 

ett folkbibliotek. Flera av respondenterna ansåg att ett folkbibliotek inte längre skulle vara ett 

bibliotek om det gick att lyssna på musik. De kunde dock inte förklara varför det var så mer 

än att ett folkbibliotek är till för att låna böcker och en plats att vara tyst på. Dock började 

några av deltagarna i grupp 1 fundera på om det gick att skapa något själv och vad de i så fall 

skulle vilja göra. De berättade att folkbiblioteket i kommunen hade haft en skrivartävling en 

gång i samarbete med skolan och att det hade varit roligt. Efter en stunds diskussion kom de 

fram till att de skulle vilja att en författare kom till folkbiblioteket och gav skrivtips, samt att 

de skulle kunna tänka sig att läsa upp sina noveller på biblioteket. Vikströms (2015) resultat 

visar att ungdomarna i hennes studie inte ser bibliotek som en plats för kreativitet och 

skapande möjligheter (Vikström, 2015). 
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6. Diskussion 
 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat. Diskussionen kommer att besvara studiens 

forskningsfrågor och även diskutera skillnaderna och likheterna mellan denna studie och den 

tidigare forskningen. Kapitlet är indelat efter studiens frågeställningar. 

 

Författaren till denna uppsats har som syfte med studien att skapa kunskap om vilken syn 

landsbygdsungdomar har av folkbibliotek. Författaren har utifrån studiens frågeställningar 

kunnat urskilja ett antal synsätt som landsbygdsungdomar verkar av folkbibliotek. Det ska 

dock påpekas att detta är en liten studie med ett begränsat antal deltagare, vilket inte gör det 

möjligt att generalisera resultatet.  

 

6.1 Vilken roll har folkbibliotek enligt ungdomar på landsbygden? 
 

Författaren till denna studie använde sig av modellen The four spaces av Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens (2012) för att analysera det empiriska materialet.  

Jochumsen, et al. (2012) ser alla fyra delarna som lika viktiga för helheten (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansens, 2012), men i denna studie verkar respondenterna 

anse att den övervägande nyttan av folkbibliotek är att kunna låna böcker samt studera på 

biblioteket, vilket skulle kunna ses tillhöra delen learning space då det är fri tillgång till 

information och ny kunskap.  

 

Enligt Rydsjö och Elfs (2007) sammanställning av svensk forskning kring ungdomars 

användande av folkbibliotek så verkar ungdomar överlag ha en traditionell syn på nyttan av 

folkbibliotek, det vill säga att de använder det till att låna böcker och att det är en tyst och 

lugn plats. De skriver också att ungdomar anser att bibliotekariernas bemötande har stor 

betydelse för deras besök, men att biblioteket inte ses som en plats att umgås på. Dessa 

studier är gjorda på en stor grupp ungdomar vilket skulle kunna innebära både ungdomar som 

bor i städer och landsbygden, men det som är intressant är att i likhet med Rydsjö & Elf 

(2007) fann författaren till denna studie att ungdomarna som var med i denna studie har en 

syn på folkbibliotek som en plats att enbart låna böcker på.  

Rydsjö och Elf (2007) tar även upp en norsk studie som undersökt ungdomars 

biblioteksanvändning i fyra landsortskommuner. Studiens syfte var att undersöka eventuella 

skillnader i ungdomarnas användning när det gällde utbudet på bibliotek i städer och utbudet 

på mindre bibliotek i orter. Undersökningen kom fram till att äldre ungdomar föredrar de 

stora biblioteken medan yngre ungdomar föredrar de mindre, mestadels på grund av 

bibliotekens olika mängd utbud (Rydsjö & Elf, 2007). Flera av respondenterna i denna studie 

ansåg att de inte själva hade någon nytta av folkbiblioteket, då de inte lockades av dess utbud. 

Däremot var de överens om att folkbiblioteket var bra för de som var yngre. 
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6.2 Upplever landsbygdsungdomar att de själva har någon nytta av 

folkbibliotek, och i så fall, på vilket/vilka sätt? 
 

Jochumsens et al. (2012) vision med modellen är att den ska kunna användas för att utveckla 

bibliotekens verksamheter så de passar målgrupperna bättre (Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen & Skot-Hansens, 2012). När det gäller den här frågan upplever de respondenter 

som är vana biblioteksbesökare att de har nytta av folkbibliotek för att kunna låna böcker, 

medan de som är icke-besökare inte anser sig ha lika stor nytta av biblioteket.  

 

Edward och William (2010), Edward och William (2011) och Bernier (2009) har alla 

undersökt ungdomars nytta av folkbibliotek. De kom fram till att folkbibliotek kan fungera 

både som en läroplats och som en plats att gå till utanför hemmet och skolan. Det kan även 

vara en plats att utveckla sina sociala förmågor på då det är andra besökare där, eller att det 

går att använda folkbibliotekens resurser för att lära sig nya saker och utveckla sin kreativitet 

och inspiration. Ungdomar som bor på landet kan dock ha svårare att ta sig in till 

folkbiblioteken, men det är också de som har större nytta av det då folkbiblioteket kanske är 

den enda samlingsplatsen i deras ort. (Edward & William, 2010; Edward & William, 2011; 

Bernier, 2009). Denna studies resultat visar sig skilja sig åt en aning jämfört med den tidigare 

forskningen. Ungdomarna i denna studie ser förvisso att det finns en nytta med folkbibliotek, 

men flertalet ansåg sig inte själva ha nytta av folkbibliotek som en läroplats och det beroende 

på att de har tillgång till datorer hemma. De som ändå kunde tänka sig att de skulle kunna gå 

till folkbiblioteket för att söka efter information sa att det inte alltid var tydligt skyltat var de 

kunde hitta olika faktaböcker, eller att det var många hyllor att leta bland. Detta är något som 

även Larsson och Lindstedt (2003) i Rydsjö och Elf (2007) har kommit fram till när det gäller 

ungdomar och bibliotek. I deras studie var ungdomarna säkra på att de kunde hitta 

skönlitterära böcker, men inte så säkra när det gällde facklitteratur. De var framför allt 

kritiska till SAB-systemet och hylluppställningen på biblioteket (Rydsjö & Elf, 2007). 

 

Kåring Wagmans (2011) resultat pekar på att högutbildade oftare besöker folkbibliotek än 

vad lågutbildade invånare gör (Kåring Wagman, 2011). En del av respondenterna i denna 

studie berättade om att även om de inte går till folkbiblioteket för att söka information kan de 

gå dit för att studera. Då använder de inte folkbibliotekets resurser för sitt studerande, utan ser 

det istället som en lugn och tyst plats där de kan koncentrera sig. Dessa respondenter såg även 

en nytta med folkbibliotek när de blir äldre och eventuellt studerar på högskolor och 

universitet, både för deras privata läsning men också för deras studier.  

 

I likhet med Edward och Williams (2010), Edward och Williams (2011) och Berniers (2009) 

studier, som pekar på att ungdomar som bor landsbygden kan ha svårare att ta sig till 

folkbibliotek samt att öppettiderna kan påverka dem mer än någon annan målgrupp (Edward 

& Williams, 2010; Edward & Williams, 2011 och Berniers, 2009), upplever en del av 

ungdomarna i denna studie att de inte besöker folkbiblioteket regelbunden på grund av att det 

ligger avsides och att öppettiderna inte passar dem.  
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I Curry (2005) och Bernier och Males (2014) studier fokuserade de på att undersöka om 

ungdomars syn på nyttan av folkbibliotek kan tänkas påverkas av bibliotekariernas 

bemötande. Deras resultat pekar på att ungdomar kan uppleva bibliotekariens betydelse på 

olika sätt, men att de ändå verkar har ett visst inflytande för ungdomarnas biblioteksbesök 

(Curry, 2005 och Bernier & Males, 2014). Respondenterna i denna studie verkar uppvisa 

liknade syn på bibliotekariernas påverkan som i deras studier. De respondenter som var vana 

biblioteksbesökande såg en större nytta av bibliotekarier än de som inte besöker folkbibliotek 

lika regelbundet. De vana besökarna tyckte inte att de påverkades om bibliotekarierna hade ett 

dåligt bemötande, då de kunde hitta böcker själva om de ville. Det var ingen av 

respondenterna som upplevde att de inte besöker folkbibliotek på grund av bibliotekariernas 

eventuella negativa bemötande.  

 

6. 3 Vilka olika skäl kan det finnas till landsbygdsungdomars attityder till 

folkbibliotek? 
 

Bernier (2009) skriver att biblioteksbyggnader, precis som andra offentliga utrymmen, till 

viss del representerar de ideal och normer som kan finnas i ett samhälle om vilka grupper som 

”räknas” och vilka aktiviteter som anses lämpliga (Bernier (2009). Respondenterna i denna 

studie upplevde att folkbiblioteket inte är en plats för dem, då även om de inte uttryckte att de 

var ovälkomna dit, upplevde att det inte fanns något där för dem att göra. Ett exempel som de 

tog upp är att det inte finns tillräckligt med sittplatser på biblioteket för att de ska kunna sitta 

tillsammans. Detta är något som även Bernier (2009) har kommit fram till sin studie. Hans 

resultat visar att traditionell biblioteksdesign, det vill säga utspridda stolar och lågmäld 

samtalston, oftast går stick i stäv med ungdomars vilja att kunna sitta i små grupper och prata 

med varandra (Bernier, 2009).  

Respondenterna upplevde även att de inte fick prata högt på folkbibliotek och ett par av 

respondenterna hade dessutom blivit tillsagda av en av bibliotekarierna att de måste vara 

tysta. Det gjorde att de upplevde som att det inte gick att umgås på biblioteket och att det 

finns bättre platser att gå till för att umgås. Bernier (2009) kom fram till ett liknande resultat i 

sin studie då ungdomarna upplevde att de ofta blev beskyllda för att bryta mot reglerna om de 

försökte umgås på det sätt som de vill (Bernier, 2009).  

Rydsjö och Elf (2007) refererar till Elofssons (2004) studie om varför ungdomar verkar 

förknippa folkbibliotek med traditionella aktiviteter så som läsning och att det ska vara tyst på 

bibliotek. Han kom fram till att det bland annat finns ett samband mellan deras inställning till 

folkbibliotek och vilken inställning deras föräldrar har. Har ungdomar föräldrar som 

uppmuntrar dem till att besöka bibliotek är det större chans att de gör det (Rydsjö & Elf, 

2007). I denna studie var det flera av deltagarna som uppgav att de brukade besöka 

folkbibliotek med sina föräldrar när de var yngre. En del gick dit oftare med sina föräldrar 

medan några hade gått dit mycket sällan. Studien visar att de som gått dit mycket sällan med 

sina föräldrar numera besöker bibliotek sällan eller inte alls. I studien fanns även de 

ungdomar som upplevde folkbibliotek som tråkiga. 

 



 

28 

 

7. Slutsatser  
 

Denna studies syfte är skapa kunskap om landsbygdsungdomars syn på nyttan av 

folkbiblioteken, både i allmänhet samt deras egen nytta. En av slutsatserna från denna studie 

är att landsbygdsungdomar verkar anse att de inte har lika stor nytta av folkbibliotek själva 

som folk i allmänhet. En annan slutsats är att majoriteten har en mer traditionell syn på 

folkbibliotek.  

När det gäller förslag till vidare forskning skulle det vara intressant att även intervjua elever 

ur årskurserna sju och åtta. I denna studie undersöktes nämligen endast 15-åringars syn på 

folkbiblioteken roll. Det kom dock fram under möten med kontaktpersonen, som är den 

samordnande läraren för årskurs nio på skolan, att elever i årskurserna sju och åtta också hade 

velat bli intervjuade. Ett förslag vore då att inkludera även elever ifrån dessa årskurser. Om 

det genomfördes intervjuer med ungdomar i alla tre årskurser skulle det gå att få ett bredare 

resultat.  

Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka varför flertalet av 

respondenterna var så övertygade om att de inte kommer besöka folkbibliotek när de börjat 

gymnasiet. Flertalet av respondenterna kommer flytta till hösten för att börja studera på 

gymnasiet och de var säkra på att de inte kommer att besöka folkbiblioteket i deras nya 

hemkommun. Det skulle vara intressant att se om detta stämmer och vilka anledningar dessa 

ungdomar i så fall har till att de besöker eller inte besöker folkbiblioteket när de blir äldre.  

Några av respondenterna som inte besökte folkbiblioteket särskilt ofta tog upp att de nog ändå 

kommer att använda folkbiblioteket som vuxna, speciellt om de får barn. Ett tredje förslag till 

fortsatt forskning skulle alltså kunna vara en studie om varför de anser att det skulle vara 

viktigt att deras barn får nytta av folkbibliotek, men att de själva inte har nytta av det som 

ungdomar.   
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Hej! 

Jag heter Johanna Svensson och studerar till bibliotekarie på Högskolan i Borås. Som 

examensarbete ska jag göra en studie och jag har valt att undersöka vad ungdomar på 

landsbygden har för syn på folkbibliotek.  

Jag skulle därför vilja intervjua några av er. Alla som vill är välkomna att delta, oavsett 

biblioteksvana. Vi kommer att sitta i grupper med max 6 personer i max 45 minuter under 

elevens val. Det är frivilligt att delta i intervjuerna, vilket innebär att ni får ångra er även om 

ni först tackat ja. Jag kommer att spela in intervjuerna men ljudfilerna raderas så fort min 

uppsats är klar. Ni kommer även att vara anonyma i uppsatsen, men vill ni läsa den går det 

bra att kontakta mig efteråt. 

Om ni är intresserade kan ni skriva upp era namn på listan som skickas runt. 

Har ni några frågor nu eller efter intervjuerna kan ni kontakta mig på 073-076 0811. 

Tack på förhand! 

Johanna Svensson  
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Bilaga 2 - Intervjuguide  
 

Öppningsfrågor  

Var bor ni i kommunen? Vilka är era intressen?  

  

Introduktionsfrågor - biblioteksminnen  

Kan ni berätta om vilken betydelse folkbibliotek hade för er som barn?   

Finns det något minne som ni särskilt kommer ihåg från den tiden?  

  

Övergångsfrågor – uppfattning om folkbibliotek  

Vad tänker ni när ni hör ordet folkbibliotek?   

Kan ni berätta för vilka folkbiblioteken är bra för?  

Vad tror ni att det finns för anledningar till att ungdomar överlag slutar att besöka 

folkbibliotek?  

  

Nyckelfrågor – utformning av ungdomsverksamhet  

Kan ni berätta hur inspirerande ni tycker att folkbibliotekets lokaler och aktiviteter är idag?  

Vilka aktiviteter skulle ni vilja ha på folkbiblioteket som kan vara inspirerande för er?  

Vilken betydelse har folkbiblioteket för er när det gäller att lära er nya saker och få ny 

kunskap?  

Om ni kommer till folkbiblioteket för att söka fakta, hur vill ni söka efter fakta?  

Vilken betydelse har det för er att ni kan gå till folkbiblioteket och umgås med era vänner?  

Vad gör ni om/när ni umgås på folkbiblioteket?  

Vad skulle ni vilja kunna göra på folkbiblioteket om/när ni umgås?  

Hur ser ni på folkbiblioteket som en utställningslokal där det även går att skapa musik och 

andra konstformer?  

Hur ser ni på möjligheten att själva skapa konst/musik/texter och publicera det i 

folkbiblioteket?   
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Avslutande frågor – reflektion över fortsatt biblioteksanvändning  

Tror ni att ni kommer besöka och använda folkbiblioteket som vuxna?   

  

Slutfråga  

Vi har nu diskuterat vad ni tycker om folkbibliotek. Är det något som vi har missat att ta upp 

som ni vill säga innan vi avslutar?  

 

Följdfrågor  

Vad gör ni när/om ni besöker folkbiblioteket i kommunen?  

Kan ni berätta hur ert önskebibliotek skulle se ut?  

Vilken betydelse har bibliotekariens bemötande för er?  

Vilken betydelse har bibliotekets öppettider för er?  


