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Abstract:   The aim of this bachelor thesis is to find out how young 

adults experience the library and the space that they have 

access to. I used semi-structured interviews to find out about 

this and interviewed eight youths between the ages of 15 and 

18 in a medium sized city in the province of Västra Götaland 

in Sweden. I then analyzed the material with the help of 

Goffman’s theory about front stage and back stage. I also did 

a small comparison with results from previous studies.  

 

The result showed that the youths generally liked the library 

and the staff but they had opinions on some issues. Several 

of the youths missed comfortable furniture in the adult 

section and enjoyed the furniture in the children and youth 

section. However, several of the young adults experienced 

that the volume of sound was disturbing in that section. All 

of them wanted there to be some form of youth room or 

youth section in the library. My analysis with Goffman’s 

theory showed that the youths overall saw the library as a 

front stage area and therefor tended to use it in that way, 

however, they tended to use the children and youth section 

more as a back stage area. The way the youths described 

how a youth room could be like made me realize that they 

wanted a place with both front and backstage qualities after 

their own needs. The results also had several things in 

common with previous studies. 
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1. Inledning 
 

Jag är mycket intresserad av ungdomars plats på biblioteket eftersom det är en grupp 

som ibland kan vara lite svår att ha att göra med och som det förekommer diskussioner 

om. Det som kan betraktas som problematiskt vad gäller ungdomar är att de befinner sig 

i en kaotisk period i livet där de frigör sig från barndomen och sina föräldrar samtidigt 

som de försöker hitta en egen identitet. Detta kan resultera i beteenden som av vuxna 

uppfattas som stökiga och störande (Andersson 2011). När jag har hört och läst om hur 

bibliotekarier pratar om ungdomar har jag lagt märke till en sorts ambivalens. Å ena 

sidan så finns det definitivt ett intresse från bibliotekens sida; man vill få ungdomarna 

att tycka att biblioteket är bra och få dem att komma dit, å andra sidan vill man undvika 

”stöket” som kan bli som effekt av ungdomars närvaro. Denna åldergrupp är även 

komplicerad eftersom den inte är homogen, de olika individerna har väldigt spridda 

behov och intressen. Det är idag inte helt ovanligt att man satsar mer på 

ungdomsverksamheter och egna avdelningar eller utrymmen för ungdomarna, till 

exempel Dynamo i Göteborg eller PUNKTmedis i Stockholm (se 2.3.2). Diskussionen 

kring ungdomar och bibliotek är heller inte ny, exempelvis skrev Margareta Lundberg 

ett specialarbete om ungdomsverksamhet på bibliotek 1974. Dock tror jag att det är 

vanligt att det inte finns någon specifik plats för ungdomarna utan att de antingen får 

vara på barn- eller vuxenavdelningen. Det är också något som jag intresserar mig för; 

jag undrar inte bara om ungdomarna saknar något på biblioteket utan om de saknar 

ungdomsavdelningen i sig. Jag kallar det för det egna biblioteksrummet i titeln av en 

anledning: att ha ett eget fysiskt rum i biblioteket ger också möjligheten att få ta plats på 

ett socialt plan i biblioteksmiljön. Jag vill även tillägga att jag medvetet använder ordet 

”rum” och inte ”avdelning” eftersom jag tycker att det senare signalerar begränsningar i 

vilka som är välkomna i ungdomsrummet. Eftersom det är individuellt när man 

betraktar sig som barn, ungdom eller vuxen bör ungdomsrummet vara gränslöst vad 

gäller åldrar.  

 

Jag minns själv när jag var tonåring och biblioteket var en fristad dit jag kunde gå för att 

krypa upp i en soffa eller stol och fly in i en annan verklighet genom en bra bok. Men 

jag vet inte hur intresset för bibliotek är bland ungdomar idag och det är det jag vill ta 

reda på. Jag tycker personligen att det är viktigt att ungdomar känner att biblioteket är 

en plats där de är välkomna och en plats där de kan skapa sina egna identiteter. Jag vill 

att den här uppsatsen ska ses som ett exempel på vad ungdomar vill ha av biblioteket 

och att den kan inspirera till vidare forskning. Jag tror att det är viktigt att man som 

bibliotekarie och informationsförmedlare känner till ungdomar som användargrupp och 

vad de vill ha av biblioteket. 

 

 

1.1 Problemformulering och syfte 

 

Ungdomstiden är en viktig del av livet där människan skapar sin egen identitet. 

Bibliotekslagen fastställer att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och unga samt 

att bibliotekens utbud ska anpassas efter deras behov (SFS 1996: 1569 § 9). Utefter 

detta vill jag i den här uppsatsen ta reda på vad ungdomarna själva känner att de 

behöver och i synnerhet om det finns ett behov av en egen ungdomsavdelning. 1988 

visades en ungdomsmonter på Bok & Biblioteksmässan som var byggd av 

biblioteksstudenter. I samband med detta intervjuades ett 40-tal ungdomar mellan 13 

och 24 år och resultaten av dessa visade att ungdomarna hade ungefär samma tankar om 

hur de ville att biblioteket skulle se ut, att de var missnöjda med hur det såg ut då och 
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med bemötandet från bibliotekarierna och att de ville ha en egen ungdomsavdelning 

(Hardeborn & Sjöberg 1989). Ser det likadant ut idag? Har ungdomarnas behov av en 

egen avdelning förändrats och hur känner de att de blir bemötta? 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att genom semistrukturerade intervjuer ta reda på 

hur ungdomar i åldrarna 15-20 år upplever stadsbiblioteket, personalen och utbudet och 

om de känner ett behov av en egen avdelning. Jag har alltså antagit ett 

användarperspektiv för den här studien. För att få svar på detta utgår jag från dessa 

frågeställningar. 

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

* Hur upplever ungdomarna biblioteket i stort? 

* Hur upplever ungdomarna det utrymmet de har att tillgå? 

* Hur skulle ungdomarna vilja att ett ungdomsrum såg ut och vad skulle det innehålla? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Att vara ung idag är inte helt enkelt och det är heller inte alltid helt enkelt att beskriva 

vad man menar med ungdom egentligen. Lena Spejare tar upp två aspekter på hur man 

avgränsas när man är barn, ungdom respektive vuxen. Den ena är den fysiska aspekten 

när människan lämnar barndomen och blir könsmogen och den andra är när man 

försöker sätta en åldergräns på ungdomen (Spejare 1998). Det är relativt enkelt att säga 

när en människa slutar att vara ett barn fysiskt även om detta också kan variera med ett 

par år men det är däremot väldigt svårt att sätta en ålder på när en person blir vuxen 

mentalt. I Regeringens proposition 1998/99:115 På ungdomars villkor sägs det att det 

är individuellt när en person övergår från barn till ungdom och från ungdom till vuxen 

men att vuxenstadiet förknippas med ekonomiskt oberoende, familjebildning, att man 

har flyttat hemifrån och en känsla av att vara en vuxen. Propositionen nämner också 

personer mellan 15-24 år som ungdomar och flera ungdomsbibliotek har liknande 

åldergränser, exempelvis Dynamo i Göteborg med inriktning på åldrarna 15-25 och 

PUNKTmedis som riktar sig till 13-19-åringar.  Därför känns det meningsfullt att rikta 

in sig på ungdomar som är inom spannet 15-20 därför att de tillhör ungdomsbibliotekets 

målgrupp.  

 

Jag har valt att utföra mina studier i en medelstor stad i Västra Götaland och har tagit 

kontakt med mina informanter via en mötesplats, en fritidsgård och stadens 

huvudbibliotek. Initialt försökte jag ta kontakt med mina informanter via en 

högstadieskola men efter övervägande kom jag fram till att det var smidigare att ta 

kontakt med ungdomar direkt och inte via deras lärare. Detta ger också ett brett urval av 

informanter då jag har fått kontakt både med personer som brukar gå till biblioteket 

regelbundet och de som går dit mer sällan. Mitt intresse är framförallt ungdomarnas 

åsikter om stadsbiblioteket i staden men då det har berättats en del om andra bibliotek 

under intervjuerna har jag tagit med detta också eftersom dessa tankar också är 

intressanta. 
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2. Tidigare forskning 
 

Jag har valt att dela in tidigare forskning i tre rubriker utefter olika teman. Den första är 

Ungdomskultur och ungdomars plats i det offentliga rummet som ger en bakgrundsbild 

över ungdomskultursforskningen och om hur ungdomar tar plats i offentliga rum. Den 

andra rubriken heter Bibliotek och ungdomar: studier och beskriver olika tidigare 

studier kring ungdomar och biblioteksverksamhet. Den tredje kallar jag 

Ungdomsverksamhet på bibliotek där jag dels gör en historisk genomgång i 2.3.1 och 

ger en rad exempel i 2.3.2.  

 

 

2.1 Ungdomskultur och ungdomars plats i det offentliga rummet 

 

Forskningen kring ungdomar och ungdomskultur har sina rötter i den tyska 

ungdomsrörelsen som var verksam kring förra sekelskiftet men det var inte förrän 

Talcott Parsons lanserade och tematiserade ungdomskulturbegreppet som det 

etablerades som ett accepterat begrepp (Bjurström 1997, s. 140-141). Den som sägs stå 

bakom att ungdomskulturforskningen blev ett definierat vetenskapligt fält var James S. 

Coleman som ingick i det som kallas Birminghamskolan. Denna skola ändrade 

tematiseringen av ungdomskulturbegreppet från en allmän inriktning som fokuserar sig 

på ungdomsgruppen som helhet och grundar sig på vuxenvärldens normer till en 

differentierad inriktning där man ser de olika subkulturerna med (ibid. s. 142-144). 

Även om Birminghamskolan gjorde att ungdomskulturforskningen utvecklades har den 

också kritiserats för att ”romantisera arbetarklassungdomens motstånd mot förtryckande 

sociala strukturer och klassförhållanden” och för att ha dragit för skarpa och 

missvisande gränser mellan subkulturer och mainstream-kulturen eller vanliga 

ungdomar (ibid. s. 107). Två namn som jag har lagt märke till inom den moderna 

ungdomskultursforskningen är Thomas Ziehe och Paul Willis. Ziehe beskrev bland 

annat att han kunde urskilja en normaliseringstrend inom 1980-talets ungdoms- och 

subkulturer vilket innebar att man ville komma nära normaliteten men ändå skilja sig 

subtilt från den (ibid. s. 99). Han är även känd för sitt begrepp ”kulturell friställning” 

som innebär att individualiseringen får effekter på ett individuellt och kulturellt plan då 

den enskilde klassificerar sig själv kulturellt (Ziehe 1985/1986, s. 349 i Bjurström 1997, 

s. 121). Detta kan kopplas till Willis teori om ”symboliskt arbete” vilket innebär att ”vi 

idag har fler möjligheter att själva påverka vilka vi är och ska bli, inget är från födseln 

givet på samma sätt som tidigare” (Ekman & Ekstrand 2005, s. 9). Detta innebär att 

ungdomar kan skapa sina egna identiteter genom att experimentera med olika stilar, 

medier eller kulturer (Spejare 1988, s. 56).  

 

I boken Ungdomskulturer har Mats Lieberg skrivit ett kapitel som heter Unga och 

rummet (i Lindgren 2009). I detta kapitel skriver Lieberg att ungdomars 

identitetsprocesser är kulturella och sker inte isolerat utan i samspel med, och ibland 

emot, föreställningar och förväntningar i det omgivande samhället (ibid. s. 54). Han 

skriver också att identitetsskapandet är något som måste gestaltas materiellt och aktivt 

och är därmed också rumsligt. Det finns både privata och offentliga rum och hur en 

enskild person betraktar ett rum utifrån dessa begrepp varierar, till exempel anses 

hemmet som en privat sfär men ändå kan en ungdom anse det vara alltför offentligt 

(ibid. s. 45). Likaså kan en person vistas i en offentlig miljö men inte ingå i 

offentligheten. I den moderna ungdomskulturen är alltså förhållandet mellan privat och 

offentligt komplicerat och sammanvävs ofta som när en tonåring sitter i sitt privata rum 

men umgås i ett virtuellt chatrum som då är offentligt. Lieberg skriver att 
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”offentligheten tränger inte i efterhand in i en ursprunglig privat sfär, utan de båda 

sfärerna skapas och vidareutvecklas hela tiden tillsammans” (ibid. s. 45-46).  

 

Det offentliga rummet spelar en stor roll i ungdomars identitetsskapande, i Therese 

Flodqvist studie till exempel kan vi läsa att:  

 

Det offentliga stadsrummet måste skapa utrymme för både 

individuellt och kollektivt agerande, där de unga kan känna 

sig trygga, men också fira till gränsöverskridande aktiviteter, 

risktagande, kreativt skapande och dagdrömmeri.  

(2010, s. 55) 

 

I mitt uppsatsarbete har det känts viktigt att ha en förförståelse för vad det innebär att 

vara ung idag och hur ungdomar tar plats i det offentliga rummet. Det sistnämnda 

relaterar till teorin om främre och bakre regioner som presenteras i 2.4. Nu kommer jag 

att gå vidare och presentera olika studier kring ungdomar och biblioteket. 

 

 

2.2 Biblioteket och ungdomar: studier 

 

Det har bedrivits en hel del forskning kring biblioteket och ungdomar ur olika aspekter. 

Jag ska nedan presentera några olika studier om detta både sett från bibliotekariernas 

sida och från ungdomarnas.  
 

Charlotte Hardeborn och Boel Sjöbergs specialarbete Finns det plats för ungdomar på 

biblioteken? En dokumentation av BHS´monter vid Bok&Bibliotek ´88 (1989) citeras i 

flera av de texter jag har läst i samband med denna uppsats. Syftet med arbetet var att ta 

reda på ungdomars syn på biblioteket, väcka intresse för utvecklandet av 

ungdomsverksamhet på biblioteket, bygga upp en ungdomsavdelning efter 

ungdomarnas önskemål, visa på idéer och möjligheter för ungdomsverksamhet och få 

bibliotekarier och politiker att vilja satsa på ungdomsverksamhet på bibliotek (ibid. s. 

2). Detta gjorde författarna genom att intervjua ett 40-tal ungdomar mellan 13 och 24 år 

och genom att intervjua ungdomar vid mässan Bok&Bibliotek ´88 då de fick in 194 

svar. Resultatet visade att ungdomarna både vid de mer formella intervjuerna och vid de 

informella intervjuerna gav ungefär samma svar. De ansåg att biblioteksmiljön var 

tråkig och stel, de upplevde inte att de kände sig välkomna vare sig av personalen eller 

av miljön, uppställningssystemet gör dem osäkra och att ”biblioteket helt enkelt inte är 

till för dem” (ibid. s. 4). De upplevde också att de var för gamla för barnavdelningen 

och för små för vuxenavdelningen och att de skulle vilja ha en ungdomsavdelning som 

var mysigt inredd med bekväma möbler, varma färger, det ska finnas ett närbeläget 

café, erbjuda författarkvällar och bokprat och lugn. Ett förenklat uppställningssystem 

efterfrågades också och musik samt kunnig och personlig personal (ibid. s. 4-5). 

Följderna av denna studie blev bland annat att ett antal bibliotek hörde av sig till 

författarna med önskan om tips för att bilda ungdomsavdelningar (ibid. s. 19).  

 

Lena Spejares magisteruppsats Bibliotek för alla? Om ungdomsverksamhet på bibliotek 

(1998) är också det en titel som dykt upp flera gånger i min efterforskning i detta ämne. 

Hon har dels gjort en litteraturgenomgång som är en bra sammanfattning av forskningen 

om ungdomskultur och ungdomsverksamhet, dels kvalitativa intervjuer med barn- och 

vuxenbibliotekarier, barnbibliotekskonsulenter, bibliotek- och kulturchefer samt 

assistenter. Hennes syfte var att ta reda på om det är svårt att ha en verksamhet för 
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ungdomar och i så fall varför. Spejare anser att utefter resultatet av hennes empiriska 

material finns det två uppfattningar om bibliotekets roll: antingen att biblioteket ska 

vara en neutral servicestation eller en aktiv kulturförmedlande institution (ibid. s. 56). 

Till den föregående uppfattningen hör också en uppfattning om att biblioteket redan 

erbjuder ungdomarna allt de kan ha behov av och att ungdomar inte är en särskild grupp 

som ska få någon specialbehandling utan ha tillgång till samma saker som alla andra. 

De som är av den andra uppfattningen vill att biblioteket ska ha en annan roll för 

ungdomar än för bara studier. Många som är av den här uppfattningen arbetade med 

verksamhet för ungdomar och tyckte att biblioteket skulle ha en kulturförmedlande roll.  

 

Spejare betonar också vikten av ungdomars kreativitet och skapande i samband med 

identitetsprocessen. Biblioteket kan därför spela en viktig roll i ungdomarnas skapande 

antingen genom egen verksamhet eller genom samarbete med andra organisationer och 

ett ”[u]ngdomsrum/ungdomshörna är ett alternativ eftersom man där kan samla och 

lyfta fram sådan som ungdomar kanske inte hittar annars” (ibid. s. 57). En annan åsikt 

bland Spejares informanter var att biblioteket behövde få en annan roll för ungdomar för 

att locka till sig nya användare, till exempel skulle biblioteket kunna erbjuda en trevlig 

miljö eller arrangemang som vanligtvis inte hör hemma i biblioteksmiljön. Men trots att 

informanterna menar att det är viktigt att vara medveten om vilken attityd man som 

bibliotekarie visar ungdomar och deras kultur möts dessa ofta med skepsis, rädsla och 

fördomar (ibid. s. 58). Spejare tycker sig ana en attityd hos vissa bibliotekarier av att de 

vet vad ungdomarna vill ha och behöver endast för att de har yrkeskompetensen, men 

författaren menar att ”den största yrkeskompetensen har de som lyssnar på dem man är 

till för” (ibid. s. 58).  

 

Vad vill ungdomar ha på bibliotek? är en enkätstudie som Stig Elofsson utförde bland 

ungdomar på högstadiet och gymnasiet (2004). Detta för att ta reda på vilka som 

besöker biblioteket, vad de eftersöker och hur deras biblioteksanvändning kan förklaras 

med till exempel sociala faktorer. Resultatet visade att ungdomarna värderade 

bibliotekets traditionella verksamheter högst, det vill säga, låna böcker, möjligheter att 

sitta och läsa eller studera, få boktips och lära sig nya saker (ibid. s. 32). Författaren 

påpekar det intressanta i att utåtriktade verksamheter endast fick ca 20% stöd av de 

svarande och att det motsäger eventuella föreställningar om att ungdomar inte är 

intresserade av det traditionella biblioteksutbudet. Han menar också att ungdomar kan 

säkert vara mer intresserade generellt sett av andra medier än böcker men att de 

antagligen inte tror att biblioteken kan erbjuda dem detta (ibid. s. 32). Elofsson har inte 

frågat ungdomar vad de tycker om ungdomssatsningar men antar att de uppskattar det 

utbud av vuxenlitteratur som finns och att det kanske är bättre att satsa på mer boktips 

och bibliotekarietid. Han ser även samband mellan social status och 

biblioteksanvändning där ungdomar med högutbildade föräldrar besöker biblioteket 

oftare och att ungdomar med invandrarbakgrund besöker biblioteket oftare än ungdomar 

med svenskt ursprung (ibid. s. 33). De som värderar biblioteksverksamheten högst är 

invandrarungdomar, ungdomar som uppmuntrats av föräldrar att ägna sig åt kulturella 

aktiviteter och ungdomar som är intresserade av skolämnen.  

 

I magisteruppsatsen Målgruppsanpassad verksamhet på folkbiblioteket var författaren 

Andreas Ingefjords syfte att ta reda på vad som motiverar en kundorienterad 

organisation på biblioteket och om biblioteket helt eller delvis bör organiseras efter 

målgrupper (2003, s. 4). För att göra detta undersökte han ungdomsavdelningen Ungt 

Forum, UFO, på Malmö Stadsbibliotek och huruvida arbetet med unga vuxna kräver en 

egen ungdomsavdelning. Han ville även se om denna grupps behov skiljer sig från de 

traditionella målgruppernas behov (ibid. s. 5). Som metod använde Ingefjord 
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dokumentanalys och kom fram till att unga vuxna, åldersgrupp 15-25 år, är en grupp 

med unika behov, därmed finns det anledning till att arrangera särskild verksamhet för 

detta på biblioteket och att personalen behöver särskild kompetens för att möta behoven 

(ibid. s. 39). Han skriver även att unga vuxna är att betrakta som ungdomar och därför 

ska biblioteket arbeta aktivt med denna målgrupp enligt kulturpolitiken och konstaterar 

att om inte biblioteket bemöter besökarnas intressen och behov kan de förlora dessa 

(ibid. s. 39, 44).  

 

Britt Dahlström vill i sin magisteruppsats ”Stå mellan hyllorna och kramas” : 

Bibliotekarierns attityder till ungdomars biblioteksanvändning och läsning ta reda på 

bibliotekariers, fritidsledares och ungdomars åsikter om biblioteket som rum och 

jämföra de två förstnämndas åsikter om ungdomars biblioteks- och läsvanor samt vad 

ungdomar har för attityder till läsning och biblioteket (2000, s. 6). Detta för att se ifall 

det som bibliotekarierna trodde om ungdomarnas åsikter verkligen stämde. Det aktuella 

biblioteket som Dahlström bedrev sin forskning om var integrerat med en fritidsgård 

och eftersom de båda institutionerna skiljer sig åt, den ena representerar ordning och 

lugn och den andra kreativitet och kaos, krockar de ibland (ibid. s. 66). Intervjuerna 

visade att bibliotekariernas åsikter skiljde sig ofta från ungdomarnas medan 

fritidsledarna hamnade mitt emellan. Bibliotekarierna upplevde biblioteksrummet som 

något negativt, tyckte inte att ungdomarna använde biblioteket på ett traditionellt sätt 

och att ungdomarna hade det lätt att hitta det de sökte. Ungdomarna å andra sidan 

uppskattade biblioteket som en tillflyktsort, många använde biblioteket traditionellt och 

kände att litteratur och läsning hade en viktig plats i deras liv. Det varierade bland 

ungdomarna huruvida det var lätt eller svårt att hitta i biblioteket (ibid. s. 69).  

 

Vad gällde förändringar av biblioteket var fritidsledarna betydligt mer entusiastiska än 

bibliotekarierna som var tveksamt inställda till frågan eftersom de inte visste hur 

förändringarna skulle ske på bästa sätt. Detta kopplar Dahlström till bland annat 

Spejares studie (se ovan) som visar samma osäkerhet och brist på entusiasm, 

anledningen till detta kan sägas vara brist på kunskap om hur biblioteket bör förändras 

för att möta ungdomarnas behov (s. 67-68). Dahlström betonar vikten av att studera 

ungdomskulturen och förstå den och att biblioteket ”släpper på sina fasta, disciplinära 

ramar” för att ”fortsätta hålla kontakten med ungdomarna i vuxen ålder” (ibid. s. 70). 

 

Det finns flera saker med dessa studier som är intressant för min egen. Jag kommer i 

diskussionsavsnittet återkoppla till resultatet från Hardeborn och Sjöbergs, Elofssons 

och även Dalhströms studie för att jämföra vad mina informanter svar med deras. 

 

 

2.3 Ungdomsverksamhet på bibliotek 

 

2.3.1 Historik 

 

Diskussionen om ungdomar och bibliotek är inte någonting nytt utan något som 

återkommer emellanåt. 1911 öppnades det första barn- och ungdomsbiblioteket med en 

åldergräns upp till 20 år. De under 10 år fick sitta i biblioteket och läsa men inte låna 

hem några böcker medan de över 10 fick låna hem men då var de tvungna att låna en 

facklitterär bok också eftersom de böckerna annars inte skulle bli utlånade (Danielsson 

& Degerth 2005, s. 14). Biblioteksverksamhetet för barn och unga har kommit ganska 

långt sen dess men för att se hur synen på ungdomar och ungdomsverksamhet har sett ut 

under 1900- och 2000-talet analyserade Magdalena Danielsson och Ulrika Degerth 73 
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artiklar i tidskriften Biblioteksbladet enligt en analysmodell (ibid. s. 7, 29). Detta 

resulterade i att de kunde dela in analysen i fyra delar med fyra gemensamma drag i 

diskurserna. Den första indelningen är 1916-1949 och kallas den fostrande diskursen 

där barn och ungdomar ses som en sammansatt grupp, det talas negativt om ungdomar 

som stygga bråkstakar, lugnt och tyst beteende önskas av bibliotekarierna och 

biblioteket tar på sig en fostrande roll (ibid. s. 30-32). Den andra diskursen kallas den 

nymodiga diskursen och sträcker sig mellan 1951 och 1967. Den innefattar en 

distinktion mellan barn och ungdomar och diskussion kring om ungdomar hör hemma 

på barn eller vuxenavdelningen (ibid. s. 60). Det förekommer också kritik mot 

ungdomslitteratur som lämplig läsning, det finns större intresse för ny teknik och medier 

och biblioteket försöker ”ha en mer häftig och ungdomlig attityd för att locka 

ungdomarna” (ibid. s. 61) Synen på ungdomar är alltså betydligt mer positiv än tidigare.  

 

Nästa diskurs som utspelar sig 1967-1988 kallar författarna den uppsökande diskursen 

handlar mycket om ungdomsbibliotekariens roll som innebär att man är på de ungas 

nivå och intar en kompisroll. Uppsökande verksamhet och samarbete med till exempel 

fritidsgårdar är tankar som uppkommer i denna diskurs men den handlar även om 

problem i relationen mellan biblioteket och ungdomarna (ibid. s. 61). Den sista 

diskursen kallas den unga vuxna-diskursen och som namnet antyder beskrivs här 

ungdomar som unga vuxna och ungdomsverksamheten riktas mer mot de äldre åldrarna. 

Här finns också två motsägande synsätt om bibliotekets plats i samhället; det ena 

förespråkar att biblioteket ska vara ett bibliotek och satsa på sitt bestånd präglat av 

kultur, det andra att biblioteket ska vara en samlingspunkt av information, information 

förespråkas framför kultur och kulturen syns inte i beståndet utan i kringverksamheten. 

Insikten om att en lyckad ungdomsverksamhet kräver personal som känner till 

ungdomarnas värld och deras kultur (ibid. s. 61).  

 

 

2.3.2 Ungdomsverksamhet och projekt 

 

Jag kommer nedan att redogöra för några exempel på ungdomsverksamhet på bibliotek. 

Jag har valt dessa för att jag tyckte att de illustrerar hur man på bibliotek kan utforma 

platser för ungdomar att vara på. 

 

UFO – Ungt Forum 

UFO, eller Ungt Forum, började som ett projekt på Malmö Stadsbibliotek för att bland 

annat väcka läslust hos ungdomar, låta ungdomarna vara delaktiga i bibliotekets 

utformning, skapa samarbete mellan de olika avdelningarna i biblioteket och att visa 

nya möjligheter att läsa och skriva med hjälp av dagens teknik (Ingefjord 2003, s. 22). 

Projektet riktade sig till unga mellan 15 och 25 år och verksamheten gick delvis ut på att 

skapa en fysisk plats för ungdomarna som kunde kännas som deras egna, vilket skulle 

åtstadkommas genom avskärmning, en god läsmiljö, välexponerade medier, ett eget 

mediebestånd kompletterat med böcker från resten av biblioteket och att ungdomarna 

själva fick vara med och bestämma över inköp. Det senare gjordes genom 

referensgrupper men den verksamheten har upphört. Man hade även från början en 

dator på avdelningen men det ansågs av personalen som en sämre idé eftersom den 

skapade oro (ibid. s. 24). Under åren har UFO ägnat sig åt olika verksamheter som 

”poetry slam”, skrivartävlingar, bokprat och manustävling (ibid. s. 25).  

 

Det lila rummet 

1994 startade ungdomsbiblioteksprojektet Det lila rummet med en tanke om att bygga 

en ungdomsverksamhet i samarbete med de äldre ungdomarna (Stenström 1998, s. 12). 
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Man började med en inspirationsresa till ett ungdomsbibliotek i Danmark därefter 

delade man ut enkäter till 150 ungdomar för att ta reda på hur de skulle vilja att 

biblioteket var. Utefter detta kunde man sedan utforma bibliotekets verksamhet. Det lila 

rummet blev en mötesplats där man kunde lyssna på musik, använda datorer, prata eller 

läsa och man ordnade olika program som datorer för tjejer, föreläsningar, 

diskussionskvällar, skrivarcirklar med mera (ibid. s. 13). Så småningom flyttades 

ungdomsbiblioteket till huvudbiblioteket i Alingsås där verksamheten fortfarande finns 

kvar. Flexibiliteten och snabbheten vid nyinköp av material lär ha blivit sämre efter 

flytten och dåvarande bibliotekschefen menade också att det kunde vara svårt för 

bibliotekspersonalen med en ungdomsverksamhet eftersom de inte vet vad man vill ha 

när man är 18 år (ibid. s. 14).  

 

PUNKTmedis 

Detta ungdomsbibliotek på Medborgarplatsens bibliotek i Stockholm har man 13-19-

åringar som åldersgrupp och erbjuder brädspel, manga, böcker, dikter och datorer samt 

verksamhet som utställningar, skrivar- och rollspelscirklar, filmvisning, stickcafé och 

läxhjälp. PUNKTmedis har även längre öppettider på vardagarna
1
. Hösten innan 

beslutet togs om att starta biblioteket utfördes en kvalitativ undersökning med ett 40-tal 

ungdomar för att ta reda på önskemål kring ungdomsbiblioteket därefter rekryterades 37 

ungdomar av projektet för att få ytterligare insikter i ungdomarnas tankar om bibliotek 

(Axelsson & Hallendal 2005, s. 33). Det visade sig att ungdomarna ville ha en 

avslappnad mötesplats i första hand och i andra hand ett ställe där man kunde få utlopp 

för kreativitet och ta del av andras. I tredje hand ville man ha en plats för 

informationssökning och studier. För att driva ungdomarnas åsikter gällande 

medieurval, programverksamhet och inredning tillsatte man en referensgrupp med 11 

ungdomar. Informanterna i Axelsson och Hallendals studie berättar att reaktionerna från 

allmänheten angående PUNKTmedis har varit positiva, speciellt efter att det öppnade 

(ibid. s. 34).  

 

Dynamo 

Detta bibliotek, som ligger i Stadsmuseet i Göteborg, vänder sig till ungdomar i åldrarna 

15-25 år och är tänkt att vara öppet under tiden som Stadsbiblioteket byggs om. Här 

erbjuds böcker, tidsskrifter, film, musik och tv-spel samt verksamhet som att 

ungdomarna kan ställa ut sin egen konst, debattera om olika ämnen och 

poesiuppläsning. Tanken är att ungdomarnas önskemål ska bygga verksamheten och att 

personalen ska föra fram förslagen och inspirera ungdomarna. Under hösten startar 

verksamheter som läsecirklar, FIFA-turneringar, mangakurser, studiecirklar och 

workshops
2
. 

 

I diskussionsavsnittet kommer jag att koppla vad ungdomarna ser att de vill ha i ett 

biblioteksrum med dessa exempel på ungdomsverksamhet på bibliotek.  

 
 

 

 

 

                                                 

 
1
 Medborgarplatsens bibliotek (2012). Tillgänglig: 

https://biblioteket.stockholm.se/bibliotek/medborgarplatsens-bibliotek 
2
 Stadsbiblioteket Dynamo (2012). Tillgänglig: länk 

https://biblioteket.stockholm.se/bibliotek/medborgarplatsens-bibliotek
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bibliotek/hitta-biblioteken/bibliotekens-sidor/stadsbiblioteketdynamo/!ut/p/b1/hZFLkqowAEXX4gJoEjEBhlFB_ggEBSYUCCKg0Ap0hNW3bwFd785O1ZmcunzCxxBjAclwDSQ-4pMu-6mrbKz7Lrv_4wSnIQSetIUEuC5UgG5oONgHApB0xJ_5yInn937QK1U5p7d72Huho9GEFZ3zvJeX3f74ijym_kilrClSMdOS84YEyQjBk_ukOxyO7m0TG8g_Y8d73nfC-bmjZB0Ht_zJ3aMYsQmpaXQMcSV662ZapJtVHq5xPS1Q8_VDbtC5WZjqJq0eC1vzkBUuHJvte7K9Xs79Bqr5oJlLk9oaaYNu8VarT1j8CQN_jID_dccfQfxTIBue8hHYpEEzf-tLu_jN4huB6NsB1ZmttLNt2WygOxDsbUiVYbHbb2ts2TK0NQC2DE-qpxBHKUZls-INPqnzxxe7PL7AlwilNUKSLEgAYQEg_uTE0-cAu9qTc2rETiQ58zucLm5U6JPiBVavmw7bWoawlCN0haJLcCFGDn35BWH7wyHIcXzyXlXUGAJz-paQrKO9bFbmxJTnKKeXbCp6XCPzpIJ1exPam0iBkm0sqL5xK9KLScY1V4eQowvXST9EueLWEq5zUrDhMNU2fD-azb2sjjLvaP2j5B_Ja-YyLmdktfoFcStCtg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


9 

 

3.  Teoretisk utgångspunkt 
 

Den teori som jag har valt att analysera mitt material utefter är Erving Goffmans teori 

om front stage och back stage, eller främre och bakre regioner som det kallas på 

svenska. I sin bok Jaget och maskerna använder Goffmans sig av dramaturgi för att 

beskriva hur människor beter sig i det sociala livet (1998, s. 9). Goffman definierar en 

region som ”vilket ställe som helst som till en viss grad är avgränsat av perceptions- 

eller varseblivningsbarriärer” vilket innebär till exempel väggar eller glasrutor. I den 

främre regionen finns det normer, både vad gäller hur man tilltalar andra personer i 

regionen och hur man beter sig (ibid. s. 98). I en biblioteksmiljö till exempel yttrar detta 

sig i att de som vistas i lokalerna förväntas hålla en låg ljudvolym och inte vara stökiga. 

En bakre region är en plats som anknyter till ”framträdandet” i den främre regionen men 

där man kan känna att man inte behöver upprätthålla de normer som man har där, man 

lägga ifrån sig den offentliga fasaden och koppla av (ibid. s. 102). Detta kan till 

exempel yttra sig i att man pratar obehindrat med personer i närheten, visar låtsad 

aggressivitet eller tanklöshet mot andra, svär högt samt är allmänt fysiskt avslappnad, 

till exempel att man lägger upp fötterna på bordet man sitter vid (ibid. s. 114). Individer 

kan själva skapa egna bakre regioner, speciellt på sociala inrättningar såsom bibliotek, 

genom ”att uppträda där på ett otvunget sätt” och därmed ”symboliskt skära av den från 

resten av den regionen” (ibid. s. 115). Offentliga platser i samhället, såsom bibliotek, 

kan därmed både vara främre och bakre regioner beroende på hur de används.  

 

Mats Liebergs använder sig av den här teorin för att beskriva hur ungdomar använder 

sig av offentliga platser. Till skillnad från vuxna har inte ungdomar i tonåren en 

självklar rätt till egna platser i staden och därför håller de ofta till i offentliga miljöer för 

att få vara själva och avsides från vuxenvärlden (Lieberg i Lindgren 2009, s. 49). Men 

Lieberg betonar också att ungdomar inte använder platser antingen som privata eller 

offentliga utan ”mer som platser där man är tillsammans med andra eller bara med sig 

själv” och även att de ofta omvandlar dem till något annat än vad de är avsedda för 

(ibid. s. 51). Biblioteket är ett högst offentligt rum men det kan vara, som jag nämnt 

ovan, både en främre eller bakre region eller båda samtidigt beroende på hur det 

används. Exempel på detta kan hittas i Therese Flodqvists studie om elevers användning 

av sitt skolbibliotek där biblioteket användes som en främre region när eleverna gjorde 

grupparbeten eller sökte information men som en bakre när det användes som 

uppehållsrum (2010, s. 19-20). Likaså kunde lånedisken vara en främre region medan 

en soffgrupp kunde vara en bakre region. 

 

Jag har valt att använda den här teorin i analysen av resultatet kopplat till 

frågeställningarna hur ungdomarna använder och upplever biblioteket och det utrymme 

de har att tillgå. Detta för att visa om ungdomarna ser biblioteket som en främre eller en 

bakre region eller en kombination av de båda. Jag kommer även koppla detta till hur 

ungdomarna skulle använda ett tänkt ungdomsrum på biblioteket.  
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4. Metod 
 

Jag har valt i min uppsats att anonymisera staden som studien utförs i och därmed också 

stadsbiblioteket. När jag hänvisar till staden kommer jag att kalla den för Staden och 

biblioteket för Stadsbiblioteket. Även skolan, mötesplatsen och fritidsgården är 

anonyma och ungdomarna har fått fingerade namn.  

 

 

4.1 Val av metod 

 

Mitt syfte med den här studien är att ta reda på hur ungdomar upplever biblioteket och 

om de känner att de vill ha ett eget biblioteksrum. Jag ser det alltså genom ett 

användarperspektiv och har därför valt att insamla mitt material genom semi-

strukturerade intervjuer. Detta innebär att man använder sig av en intervjuguide med 

frågor som man ställer men man kan komma att förändra frågorna eller lägga till 

följdfrågor under intervjuns gång (Repstad 2007, s. 86). Anledningen till att man väljer 

att göra en kvalitativ studie är för att ”på ett nyanserat sätt” beskriva det som finns utan 

att man bryr sig så mycket om hur ofta (ibid. s. 22). Det som gör att en kvalitativ 

intervju passar som insamlingsmetod i det här sammanhanget är att den präglas av 

flexibilitet och intervjun blir mer som ett samtal där informanten verkligen kan framföra 

sina tankar. Därför känner jag att den här typen av datainsamlingsmetod passar till mitt 

syfte; jag har specifika frågeställningar som jag vill ha svar på men samtidigt ha 

flexibiliteten att kunna anpassa frågorna till informanten. 

 

När man gör den här typen av kvalitativ studie brukar man endast intervjua ett par 

personer men mer djupgående än med kvantitativa undersökningar. Repstad beskriver 

detta som att man ”går på djupet men inte på bredden” (ibid. s. 15). Det är detta intresse 

för ”aktörernas subjektiva upplevelsevärld som ligger till grund för att en sociologi 

utifrån kvalitativa metoder ibland kallas förstående sociologi (ibid. s. 17). Detta innebär 

dock att resultatet av intervjuerna inte är generaliserbart utan man får se undersökningen 

som ett fall som kanske till och med kan inspirera till vidare forskning (ibid. s.23-24).  

 

Enligt Repstad är det en bra idé att pröva sin intervjuguide innan man gör de faktiska 

intervjuerna för att testa hur bra frågorna fungerar (ibid. s. 87). I våras hade vi därför en 

sådan kurs där vi fick möjligheten att utföra pilotstudier. Då jag hade en ganska klar 

bild av vad jag ville att min uppsats skulle handla om kunde jag också testa de frågor 

jag ville ställa. Resultatet av min pilotstudie visade att frågorna var bra men att svaren 

från informanterna blev väldigt korta. Jag har därför omarbetat de befintliga frågorna 

och lagt till nya. Resultatet av förändringarna var att intervjuerna blev generellt längre, 

det vill säga att svaren blev mer uttömande, och att intervjufrågorna hängde bättre ihop 

med mina frågeställningar. 

 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

 

4.2.1 Kontaktandet av informanterna och intervjuerna 

 

Jag valde att utgå från en stad i Västra Götaland eftersom det var praktiskt för mig rent 

geografiskt och det var även av praktiska skäl som jag först beslöt mig för att kontakta 

mina informanter via en F-9-skola i staden. Detta lyckades inte så bra dock, trots att jag 
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fick kontakt med rektorn så fick jag ingen respons från lärarna så jag fick tänka om. Jag 

beslöt mig då för att besöka Mötesplatsen, som är en verksamhet för både vuxna, unga 

och barn i en av stadsdelarna. Där träffade jag en fritidsledare som tipsade mig om en 

fritidsgård som ligger centralt i Staden. Dagen därpå gick jag dit och fick tag i fyra 

informanter, en kille och tre tjejer. Efter detta gick jag till Mötesplatsens tjejkväll där 

jag träffade ytterligare tre informanter, alla tjejer.  

 

Dock uppstod det problem den veckan då jag skulle intervjua dessa sju personer 

eftersom endast en person dök upp på utsatt tid. Därför fick jag på nytt tänka om och 

tog nästkommande vecka kontakt med nya informanter på fritidsgården samt två på 

biblioteket och intervjuade dem direkt. Innan trodde jag att jag behövde målsmans 

underskrift för att kunna intervjua ungdomar under 18 men efter att ha granskat de 

forskningsetiska reglerna insåg jag att eftersom mitt ämne inte kan betraktas som etiskt 

känsligt kunde jag intervjua personer över 15 utan medgivande från förälder. Detta gick 

betydligt smidigare och jag fick den veckan gjort sex intervjuer, varav en var med två 

personer samtidigt och två var med informanter jag hade kontaktat tidigare. Fem av 

intervjuerna gjordes på fritidsgården, två på Mötesplatsen och en på biblioteket. Vid det 

sistnämnda tillfället intervjuade jag två personer samtidigt eftersom det inte fanns någon 

bättre plats att gå undan till så jag beslöt mig för att intervjua båda samtidigt. Jag var vid 

detta tillfälle noga med att båda informanterna skulle komma till tals vid varje fråga och 

jag uppfattade att intervjun fungerade bra. När jag skulle intervjua Mia, 15 år, berättade 

hon för mig precis innan intervjun att hon var nyinflyttad sen två månader tillbaka och 

att hon därför inte hade varit på Stadsbiblioteket ännu. Jag ville dock ta vara på hennes 

upplevelser av bibliotek och hennes tankar om en ungdomsavdelning på 

Stadsbiblioteket så jag utgick från hur hon upplevde biblioteket i hennes förra hemort. 

Allt som allt intervjuade jag alltså fyra 15-åriga tjejer, en 16-årig kille, två 17-åringar 

varav en var kille och en var tjej och en 18-årig tjej. Jag upplevde att det var lite svårt 

att hitta killar som var intresserade av att vara med i studien och därför har jag endast 

två killar med varav en inte ens var särskilt intresserad av bibliotek. Intervjun med den 

sistnämnda killen blev förhållandevis kort eftersom det var svårt att få några längre svar 

från honom men jag anser att hans åsikter var trots detta relevanta för studien. 

 

Innan intervjuerna presenterades studien och jag berättade även om anonymiteten och 

möjligheten att dra sig ur studien. Intervjuerna spelades in och jag berättade för 

informanterna att endast jag hade tillgång till filerna och att de skulle raderas efter att 

studien var färdig. Efter den första intervjun insåg jag att frågan om hur informanten 

uppfattade biblioteket i stort och den avdelningen de spenderade mest tid på kunde vara 

förvirrande för informanten så jag fick omformulera den till vad de tyckte om de båda. 

En fråga som jag kom att lägga till men som jag inte ställde till alla informanterna 

beroende på hur de använde biblioteket var hur de gick till väga för att söka material i 

biblioteket. Detta ledde i vissa fall oss in på om det var lätt eller svårt att hitta inne på 

biblioteket. Jag lade även till en följdfråga angående om ungdomsrummets öppenhet 

efter frågan om var i biblioteket ungdomsrummet skulle ligga. Efter den andra intervjun 

tillkom även en följdfråga om ungdomsrummet skulle ligga centralt eller avskilt. 
 

 

4.2.2 Analysverktyg 

 

När jag hade transkriberat mina intervjusvar började jag med att sortera så att alla 

svaren var samlade under respektive fråga. Sedan skrev jag utifrån detta min resultatdel 

som jag delade in i olika underrubriker kopplat till mina frågeställningar. Därefter gick 

jag tillbaka till mitt resultat och sorterade in svaren i färgkoder utefter Erving Goffmans 
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teori om främre och bakre regioner. Eftersom man kan använda en offentlig plats som 

antingen en främre region, en bakre region eller en kombination av de båda analyserade 

jag resultatet efter dessa tre tendenser som fick färgerna gul, blå respektive grön. 
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5. Resultat 
 

Jag har valt att dela in resultatet i olika rubriker. Den första är Ungdomar och 

biblioteksvanor där jag presenterar informanterna och lite om deras biblioteksvanor. 

Den andra kallar jag Ungdomarna och deras intryck av biblioteket, personalen och 

avdelningarna som täcker frågeställning ett och två (se 1.2). Jag har delat rubriken in i 

fyra underrubriker som kallas Hur ungdomarna upplever biblioteket i stort, miljön och 

utbudet, Hur ungdomarna upplever personalen och bemötandet, Hittar ungdomarna det 

de söker? och Ungdomarna och avdelningarna. Den tredje rubriken är Ungdomar och ett 

eget biblioteksrum som handlar om frågeställning 3 (se 1.2) som jag delat in i 

underrubrikerna Om och varför det borde finnas ett ungdomsrum enligt ungdomarna, 

Ungdomarnas syn på hur ungdomsrummet ska se ut, innehålla, ligga och om personalen 

och Skulle ungdomsrummet bli besökt? Jag har även på slutet lagt till rubriken Varför 

ungdomar inte är intresserade av bibliotek eftersom det uppkom intressanta tankar om 

detta under två av intervjuerna. Jag avslutar med en sammanfattning av resultatet. 

 

Vid ett tillfälle intervjuade jag två informanter samtidigt, Annie och Elin, och därför har 

jag valt att redovisa deras svar parallellt med varandra.  

 

 

5.1 Ungdomarna och biblioteksvanor 

 

För att få en bakgrundsinformation om mina informanter frågade jag lite om deras 

biblioteksvanor vilket jag kommer att redovisa nedan. Vid en av intervjuerna 

intervjuade jag två personer samtidigt och därför redovisas deras svar parallellt med 

varandra.  

 

Anton, 17 år, går till biblioteket ungefär ett par gånger i halvåret och när han är där så är 

han där 1-1 ½ timme. Han brukar gå dit för att det är enligt honom ett väldigt bra ställe 

att studera på eftersom det är tyst och lugnt där. När han är där brukar han mest hålla till 

på barn- och ungdomsavdelningen. När han läser böcker är det oftast böcker han har 

med sig från skolan men det händer även att han tar en bok och läser på plats eller lånar 

med sig hem. Han påpekar att han ”egentligen inte är så mycket för att läsa böcker” men 

att han ibland letar efter en bra bok och att biblioteket är då en bra plats att gå till. Det 

händer ibland att han lånar med sig hem men det är inte så ofta och när han väl gör det 

så är det ungdomsböcker.  

 

Även Malin är 17 år och går till biblioteket ungefär en gång i månaden i alla fall och 

menar på att för ungdomar tror hon att det kan betraktas som ganska ofta. Hur länge 

besöken varar varierar men när hon är på Stadsbiblioteket är det inte så länge, däremot 

när hon är på biblioteket i det samhället hon bor i som ligger utanför Staden brukar hon 

vara där lite längre. När hon är på biblioteket brukar hon antingen studera eller leta efter 

böcker. På frågan om hur hon brukar gå till väga när hon letar efter böcker svarar hon 

att hon brukar söka själv i katalogen och/eller fråga någon. Malin brukar låna 

ungdomsböcker och barnböcker eftersom hon har småsyskon men aldrig historieböcker 

eller liknande facklitteratur. När jag nämner att man kan låna film på biblioteket säger 

hon att hon inte vet mycket om det och att hon inte är intresserad av det heller. 

 

18-åriga Amanda berättar att hon brukade gå mycket till biblioteket eftersom hon tycker 

väldigt mycket om att läsa men att hon den senaste tiden inte har haft tid eftersom hon 

är engagerad inom ungdomsarrangemang och ungdomspolitik. Trots detta går hon till 
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biblioteket runt ett par gånger i halvåret. Hur länge hon är där beror som hon säger hur 

tjock bok hon har valt att läsa, så det säger sig självt att när hon är på biblioteket brukar 

hon sitta och läsa men hon brukar även studerar ibland. Hon menar att det passar bra att 

sitta och studera på biblioteket om man inte kan koncentrera sig hemma eller om man är 

flera stycken och vill studera tillsammans så kan man sitta i något av studierummen. 

När det kommer till vad hon lånar hem så kallar hon sig själv för allätare och säger att 

hon lånar ”allt från manga till faktaböcker till fantasy”. Hon har även lånat språkkurser 

på Mediejukeboxen som inte kom till användning och ibland har hon lånat filmer också. 

När Amanda letar efter något specifikt brukar hon alltid fråga personalen:  

 

Jag är så jävla konservativ av mig, jag är såhär ”skit i tekniken lev med människorna 

istället” så jag går och frågar personalen istället. 

 

Viktor, 16 år, är en sporadisk besökare av biblioteket som kommer dit ett par gånger om 

året och gör då mest korta besök för att hitta böcker. Precis som Anton menar Viktor att 

han inte är så mycket för att läsa böcker men om han ska läsa något så är det fantasy i så 

fall. Han brukar mest gå till barn- och ungdomsavdelningen eftersom det är där han 

hittar de böcker han är intresserad av. Han brukar ibland också låna ljudböcker. 

 

Annie och Elin, båda 15, brukar ofta gå till biblioteket tillsammans, ungefär en eller två 

gånger i veckan. De bor i ett samhälle utanför Staden och brukar därför gå till 

biblioteket om de har något efter skolan istället för att åka hem emellan. Oftast besöker 

de biblioteket tillsammans men Annie berättar att hon brukar besöka biblioteket i sin 

hemort ofta också. Deras besök brukar vara ungefär i två timmar och under den tiden 

brukar de studera, läsa eller bara ta det lugnt. Annie berättar att hon ibland lånar hem 

böcker men att hon inte läser så mycket hemma utan mest på biblioteket medan Elin 

lånar hem böcker ganska ofta. Annie tycker mest om att läsa fantasy-böcker medan Elin 

nu för tiden läser mest ”gamla böcker” som till exempel böcker av Jane Austen eller 

tonårsromaner. Vid frågan om hur de brukar gå till väga när de letar efter böcker säger 

Elin att hon brukar kolla på författarens namn i katalogen eller direkt på hyllan och 

Annie tillägger att hon annars alltid brukar gå och fråga personalen eftersom de vet var 

allt finns. 

 

Mia är 15 år och brukade besöka biblioteket i hennes förra hemort ungefär en gång i 

månaden. När hon var där brukade hon vara där ganska kort tid, runt tio minuter till en 

kvart. När jag frågar vad hon brukade göra där svarar hon att hon mest gick runt och 

kollade. Hon brukade låna hem böcker när hon var mindre men gör inte det längre 

eftersom hon inte tycker att biblioteket inte har några bra böcker. När jag frågar vad 

som är bra böcker i så fall framkommer det att hon inte tycker så mycket om att läsa alls 

men att de har bra tidningar på biblioteket. 

 

Sofia som är kompis med Mia är också hon 15 år och brukar gå till biblioteket en eller 

två gånger i månaden lite beroende på om hon behöver gå dit för att låna något till 

skolarbetet. Hon brukar vara där runt 20 minuter eller vad som krävs för att hitta det hon 

ska ha. Sofia brukar mest bara gå till biblioteket för att låna böcker eller för att sitta där 

och studera. Hon håller till på barn- och ungdomsavdelningen men brukar inte vara där 

så ofta och när hon lånar hem brukar det bara vara böcker. Hon berättar att hon läser 

blandat men att hon inte vill läsa tråkiga böcker. När jag frågar vad som är tråkiga 

böcker menar hon att hon tycker om böcker som man inte direkt vet vad som kommer 

att hända från början men att händelserna rullar på och att man till slut får reda på vad 

som har hänt, inte böcker där något drastiskt händer i början och sen fortsätter historien. 

För att hitta det hon letar efter kollar hon vanligtvis runt lite själv först och om hon inte 
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hittar det hon vill ha så frågar hon de som arbetar där. När hon kollar själv brukar hon 

inte söka i katalogen utan gå och titta runt på de hyllor som har böcker hon är 

intresserad av. 

 

 

5.2 Ungdomarna och deras intryck av biblioteket, personalen och 

avdelningarna 

 

5.2.1 Hur ungdomarna upplever biblioteket i stort, miljön och utbudet 

 

Ungdomarna uttrycker en ganska likartad bild av biblioteket även om det skiljer sig i 

vissa avseenden. Anton tycker att det är en bra och lugn miljö utan mycket spring även 

om han senare kommenterar angående barn- och ungdomsavdelningen att det kan vara 

ganska högljutt därinne stundvis när det är mycket barn där. Angående utbudet tycker 

han att det finns ett ganska stort urval av saker att låna. Malin menar att bibliotek är 

jättebra men ganska nördigt och stelt, hon utrycker även en tanke om att det är så 

mycket fokus på bara böcker och att hon önskade att det fanns något mer. Hon har en 

bild av de som går på biblioteket som mest mammalediga kvinnor och pensionärer och 

att det sällan känns som att ungdomar går dit frivilligt utan att de blir dittvingade av 

skolan. Hon önskade att det fanns en läs- eller studiehörna där bord och stolar stod lite 

utanför bokhyllorna. Amanda tycker om att vara på biblioteket men känner att hon har 

hamnat i ett mellanläge mellan barn- och ungdomsavdelningen och vuxenavdelningen 

och känner sig därför inte riktigt hemma på något av dem. Hon har en bild av att det är 

vuxna på vuxenavdelningen som kanske håller på och släktforskar, något som hon inte 

är intresserad av och på barn- och ungdomsavdelningen finns det bara barn så hon 

känner att ungdomarna hamnar mitt emellan och inte har någonstans att ta vägen. Hon 

känner däremot att det är tyst och skönt på biblioteket och att det känns bra att sitta där. 

Likt Malin säger Amanda att man automatiskt tänker på bara böcker när man tänker på 

bibliotekets utbud och att även fast hon vet att det finns andra saker där tror hon inte att 

många andra tänker på det. Hon tycker att utbudet är bra men menar att det inte 

utnyttjas tillräckligt.  

 

Viktor säger att han tycker att biblioteket känns väldigt stort och att miljön är helt okej 

för att vara ett bibliotek. Eftersom han inte brukar läsa böcker så mycket och är sällan 

på biblioteket vet han inte riktigt hur utbudet är men säger ändå att de brukar ha alla 

böcker han är intresserad av. När jag frågar Elin hur hon skulle beskriva biblioteket i 

stort svarar hon: 

 

Väldigt viktigt, alltså för att man ska kunna läsa liksom och det är liksom bra ställe där 

man kan koncentrera sig och så. De har det mesta, datorer och tidningar och sånt. 

Böcker. 

 

Angående miljön säger hon att det är en helt annan miljö än utanför där det är så mycket 

och när man kommer in är det nästan helt tyst.  Annie säger att det är en plats man kan 

gå till om man vill få lugn och ro och att man får mer gjort där än i skolan. Hon tycker 

liksom Elin att det mesta finns på Stadsbiblioteket vilket är bra eftersom hon ibland 

skickar efter böcker från det till sitt lokala bibliotek. Båda känner att det är tystare på 

vuxenavdelningen men att det saknas bekväma möbler att sitta i. Eftersom Mia är 

ganska nyinflyttad i Staden ber jag henne att berätta om biblioteket i den staden hon 

bodde i innan. Hon berättar att det biblioteket var fint och eftersom golvet var av sten 

och det fanns takfönster gav det en känsla av att man var utomhus. Vad gällde utbudet 
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tyckte hon att det fanns något för alla på biblioteket.  Sofia uttryckte sig såhär angående 

biblioteket: 

 

Alltså det enda jag skulle säga är att det är stort och att man trivs där och att det liksom 

finns plats att vara där och jobba och hänga med vänner. 

 

Hon tycker att åtminstone allt hon gillar finns på biblioteket. 

 

 

5.2.2 Hur ungdomarna upplever personalen och bemötandet 

 

De flesta av informanterna uttrycker positiva åsikter om personalen. Anton säger att 

personalen gör det de ska och finns där om man behöver hjälp med något. Malin 

berättar att personalen brukar vara trevlig, hjälpsam och visar sitt intresse men att det 

inte är som i en klädbutik där personalen går fram och frågar om man vill ha hjälp. Hon 

menar dock att utan personalens hjälp hade hon aldrig hittat inne på biblioteket. Både 

Viktor och Amanda tycker att personalen är väldigt hjälpsam men Amanda tillägger att 

man inte märker av dem så mycket längre sen man skaffade självutlåningsautomater. 

Även Elin, Annie, Mia och Sofia sa att personalen är trevlig och hjälpsam. 

 

Senare när vi pratar om hur det är att vara på ungdomsavdelningen uppkommer dock 

andra saker angående hur personalen uppfattas och hur ungdomar blir bemötta. När 

Anton berättar att han tycker att miljön på ungdomsavdelningen är tråkig, stel och grå 

frågar jag honom om det ger en känsla av att det måste vara tyst där också. Han svarar: 

 

Ja, eller det har hänt några gånger att man har suttit flera stycken nere vid hörnet och 

vart lite för högljudda och då kommer de oftast och ”schh nu får ni vara tysta” men folk 

sitter ju och läser så det är ju förståeligt. 

 

Malin tycker att det känns som att många av de som jobbar på biblioteket är gamla och 

att de därför kanske inte har så bra koll på vad ungdomar vill ha. När jag frågar Amanda 

angående hennes tankar om att biblioteket är bara till för läsning och vill man göra 

något annat får man gå någon annanstans berättar hon att förr brukade hon till exempel 

på vintern när det var kallt ute gå till biblioteket med sina vänner för att sitta där. Då 

kunde de bli utkörda från barn- och ungdomsavdelningen eftersom de tydligen var för 

högljudda. Hon tyckte att det var konstigt att man hade sällskapsspel vid fåtöljerna om 

man ville att det skulle vara tyst där eftersom ofta blir lite högljutt när man spelar spel. 

Amanda poängterar problemet i att på barnavdelningen springer barnen runt och leker, 

på ungdomsavdelningen ska man vara tyst och att på vuxenavdelningen letar man efter 

sina döda släktningar. När jag frågar om hur personalen brukar vara mot ungdomar 

säger hon att när hon är själv brukar de vara trevliga och hjälpsamma men att hon kan 

tänka sig att det ändras om man kommer in i ett gäng.  

 

 

5.2.3 Hittar ungdomarna det de söker? 

 

Jag frågar ungdomarna om det är lätt att hitta inne på biblioteket och får varierande 

svar. Anton berättar att han tycker att biblioteket känns väldigt stort och eftersom allt 

ser likadant ut är det svårt att hitta var man ska. Vid frågan om det hade underlättat om 

det fanns tydligare skyltar svarar han att det hade varit hjälpsamt med skyltar och de 

olika kategorierna. Han säger att uppställningssystemet är bra för att det alltid har varit 
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så men att det är jobbigt att gå fram och tillbaka och leta. Malin tycker att 

hylluppställningen inne på barn- och ungdomsavdelningen är bra eftersom det är 

tydligare skyltning om olika ämnen. Däremot blir hon förvirrad inne på 

vuxenavdelningen och måste be om hjälp. 

 

Amanda har inte samma problem att hitta eftersom hon har gått på biblioteket sen hon 

var liten så hon vet vart hon ska när hon vill ha något. Annie säger att hon tycker att det 

är lätt att hitta men håller sedan med Elin i att det kan svårt på barn- och 

ungdomsavdelningen att veta vad som är barnböcker och vad som är ungdomsböcker, 

till exempel på skräckhyllan där det står blandat. De tycker att det skulle vara tydligare 

uppdelat vad som är vad. Sofia svarar att det är ganska svårt att hitta och att man kan få 

leta runt ganska mycket.  Hon anser inte att uppställningssystemet behöver ändras 

nödvändigtvis eftersom hon hittar det hon vill ha men att det tar tid. 

 

 

5.2.4 Ungdomarna och avdelningarna 

 

När ungdomarna får frågan om vilken avdelning de brukar hålla till mest på svarar sju 

av åtta personer att de brukar hålla till på barn- och ungdomsavdelningen. Vid 

följdfrågan hur de trivs där svarar ungdomarna generellt att de trivs men svaren varierar. 

Anton tycker att det är bra där men att han önskar att det fanns något slags studierum 

där man kunde göra läxor utan att störa andra biblioteksbesökare. Han berättar att det 

vanligtvis är tyst och lugnt där men att det ibland på dagarna finns högljudda barn där 

och då påtalar han igen att det hade varit skönt att kunna sitta lite undan. Vid frågan om 

vad han tycker om miljön säger han att det är som alla andra bibliotek, tråkigt, grått och 

stelt. Han säger sig inte riktigt ha koll på vad som finns där men att det antagligen finns 

det som behövs. Malin brukar vara på barn- och ungdomsavdelningen både på sitt 

lokala bibliotek och på Stadsbiblioteket. Hon säger att det är olika hur bra hon trivs 

beroende på vilken tid på dagen hon är där. Vissa tider på dagen är det mycket barn där 

och då blir ljudnivån högre:  

 

Mm, det är lite stojigt, det är liksom leksaker och sånt som är där och det…och datorer 

som de håller på och spelar på och sånt där…det liksom, det känns som en 

barnavdelning, det är ingen ungdomsdel liksom. 

 

Angående möblemanget berättar hon att det oftast är inne i sofforna som hon sitter med 

sina kompisar och hon tycker om att det är raka hyllor och att det är ordning. På sitt 

lokala bibliotek har de hörnhyllor och hyllorna står lite här och där vilket känns 

förvirrande. När vi pratar om utbudet tycker Malin inte att det finns så mycket böcker 

egentligen jämfört med hur mycket barnböcker det finns. Hon skulle vilja att det fanns 

mer att välja på av lite allt möjligt.  

 

Viktor säger att barn- och ungdomsavdelningen är helt okej men att han sällan sitter där 

och både Annie och Elin berättar att det finns väldigt bra ställen att sitta på med flera 

soffor. Annie säger att det är många som kommer dit men att det ändå är bra arbetsro. 

Elin menar dock att ibland kan det bli högljutt när det kommer in tonåringar och då 

fyller Annie i med att det blir högljutt när tonåringar kommer in i stora grupper. Elin 

avslutar med att det egentligen är tystare på vuxenavdelningen men bekvämare att sitta 

på barn- och ungdomsavdelningen. När jag frågar om de tycker att det fattas bekväma 

möbler på vuxenavdelningen håller båda med om det. Mia brukade inte spendera 

särskilt mycket tid på barn- och ungdomsavdelningen på biblioteket där hon bodde förut 

men hon tycker att den var bra och att det fanns mycket böcker där. Även Sofia trivs på 
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barn- och ungdomsavdelningen och säger att den är stor så att man inte känner sig 

trängd och att det finns många platser att sitta på. Till skillnad från Anton, Malin, Annie 

och Mia som inte är helt nöjda med ljudvolymen känner Sofia att det brukar vara helt 

tyst på barn- och ungdomsavdelningen och att det därför är en bra plats att studera på. 

 

Amanda brukade förr vara mest på barn- och ungdomsavdelningen men säger att hon 

känner sig lite för gammal för att vara där nu eftersom ”folk leker med Mulle Meck” där 

så hon sitter på vuxenavdelningen och läser istället. Det hon saknar på 

vuxenavdelningen är bekvämare möbler att sitta och läsa i, som till exempel soffor och 

fåtöljer likt de som finns på barn- och ungdomsavdelningen:  

 

Ja men det är ju ändå därför man har valt att sätta sig på just ungdomsdelen för de har 

ju de där sofforna som man bara sjunker ner i och så ligger man där ganska gött tills 

man somnar. 

 

Hon berättar om att det finns som små bås som är skyddade från insyn med en lampa 

som inte alls känns som bekväma platser att sitta på men hon vill ändå inte sitta bland 

småbarnen och läsa. Amanda berättar även att hon känner att biblioteket inte är så 

mycket mer är böcker och tyst läsning och vill man göra något annat går man till 

fritidsgården eller till en kompis istället. 

 

 

5.3 Ungdomarna och ett eget biblioteksrum 

 

5.3.1 Om och varför det borde finnas ett ungdomsrum enligt ungdomarna 

 

När jag frågar mina informanter om de hade velat ha ett eget ungdomsrum på 

biblioteket är i stort sett alla positivt inställda till detta men de har ganska olika 

anledningar till varför de tycker att det borde finnas. Anton menar framförallt att det 

hade varit bra om allt ungdomsrelaterat hade varit samlat på ett ställe. Malin säger att 

ungdomar läser oftast inte samma böcker som vuxna och barn och därför finns det 

faktiskt en skillnad mellan barn, ungdomar och vuxna. Detta gör att det borde finnas 

åtminstone en liten ungdomsdel skild från de andra. Som exempel berättar hon om att 

hon brukade läsa Dalslandsdeckarna när hon var liten och att hon har sett att de står 

bland ungdomsböckerna vilket hon tycker inte alls stämmer med vilka som brukar läsa 

dem. 

 

När jag frågar Amanda om hon skulle vilja att det fanns ett eget rum för ungdomar på 

biblioteket svarar hon både ja och nej. Ja för att hon tycker att det hade varit skönt med 

en plats där det är lite lättare att vara och att sitta och läsa utan att barn springer omkring 

och stör. Men å andra sidan tänker hon att risken blir att det blir för kategoriserat så att 

om man är ungdom så känner man sig tvingad att vara på ungdomsavdelningen. Då 

hade hon hellre sett att man flyttar in åtminstone en del av ungdomsavdelningen på 

vuxenavdelningen istället. Viktor inser att om man är ett litet gäng ungdomar som sitter 

och pratar kan man störa andra på biblioteket och därför vore det bra med ett eget 

ungdomsrum. Det är också denna aspekt av ungdomsrummet som Sofia är intresserad 

av då hon säger att det borde finnas ett rum med soffa och bord där ungdomarna kan 

hänga och vara istället för att det hänger ihop med barnavdelningen. Elin svarar att för 

henne spelar det inte så stor roll men att hon tror att barnen på barnavdelningen hade 

uppskattat det för att de kanske tycker att tonåringarna som sitter därnere är ”läskiga” 

vilket gör att de inte vågar gå dit. Hon tycker att de båda avdelningarna kan sitta ihop 
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men med en tydligare uppdelning. Annie säger att det inte spelar så stor roll var man är 

någonstans bara man hittar det man vill ha. 

 

Mia är lite fundersam kring vad man ska göra på ungdomsavdelningen om det skulle 

finnas en. Hon frågar om det ska vara ett ställe där man sitter och umgås eller ett ställe 

där man sitter och läser. För om tanken att det ska vara ett ställe för att träffa kompisar 

menar hon att det redan finns fritidsgårdar där man kan göra det. I så fall tycker hon att 

ungdomsrummet ska vara för läsning och studier. Sofia säger: 

 

Ja jag tycker att det ska finnas ett, alltså det ska inte vara litet heller, det ska finnas ju 

finnas ett rum där det finns soffa och bord, alltså där ungdomar kan hänga och vara 

mest istället för att det är tillsammans liksom med barnavdelningen. 

 

 

5.3.2 Ungdomarnas syn på hur ungdomsrummet ska se ut, innehålla, ligga och om 

personalen 

 

Tankarna kring hur ungdomsrummet skulle se ut är ungefär desamma hos alla 

ungdomarna, speciellt angående möblemanget. Anton ser framför sig att det skulle se ut 

så här: 

 

Jag skulle kunna tänka mig att, om jag tar [ohörbart] vad jag ser framför mig så, 

liksom såhär massa…först och främst hyllor med böcker på en rad, och sen kanske 

soffor, två mot varandra […]så man kan sitta och prata med folk och sådär. Och sen 

lite stolar där man pluggar lite utanför. Ja, nått sånt. 

 

Eftersom Anton hade tidigare under intervjun sagt att han hade tyckt det hade varit bra 

om det hade funnits ett rum där man kunde stänga in sig, studera och inte störa eller bli 

störd av andra människor frågar jag om det hade varit bra att ha i ungdomsrummet. 

Anton svarar att han tycker att det vore bra men menar att man skulle nog i så fall 

behöva glasfönster in i rummet så att bibliotekarierna kan se att ingen gör något dumt 

därinne och därför inte kommer och stör. I rummet ska det finnas böcker och spel och 

filmer som man kan låna. När jag frågar vad det ska vara för slags filmer säger Anton 

att det ska vara blandat eftersom folk har så olika smak. Malin har liknande tankar med 

att man skulle ha en soffgrupp i ena änden, att det skulle finnas böcker och annat och att 

det skulle finnas en studiedel med bord och stolar vid sidan av. Hon betonar att det ska 

finnas en mysig del där det finns soffor och fåtöljer. Angående vad det ska vara för 

känsla i rummet säger Malin att hon uppfattar biblioteket som väldigt beiget och menar 

det som en tråkig färg och önskar att ungdomsrummet ska ha mera färg och ha en rolig 

miljö. Hon älskar att läsa skvallertidningar så hon tycker att det ska finnas både 

tidningar för ungdomar men även för vuxna. Datorer hade varit bra om det fanns men 

hon säger samtidigt att man ofta har med sig datorer själv. Malin tycker också att man 

kunde ha filmkvällar, bokklubb och studiekvällar i ungdomsrummet.  

 

Amanda betonar också vikten av bekväma möbler att sitta i eftersom hon menar att det 

är ju därför man kommer till biblioteket; för att läsa, och då vill man inte sitta på en 

obekväm stol. Hon tycker att rummet ska kännas öppet och luftigt och man ska kunna 

känna sig trygg där. Till skillnad från vuxenavdelningen som känns ganska strikt ska det 

kännas mysigt och skönt i ungdomsrummet. Hon menar att det inte behöver finnas 

andra saker förutom det som erbjuds nu eftersom man i så fall kan gå till fritidsgården 

istället. Amanda tycker att det hade varit bra om biblioteket skulle ha verksamhet för 

skolorna för att på så vis locka till sig ungdomar, hon tycker att biblioteket ska engagera 
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ungdomarna och inte schasa ut dem. Även Viktor säger att det ska finnas fåtöljer, bord 

och stolar och att det ska vara ett skönt rum att sitta i. Han tycker att det ska finnas 

böcker och ljudböcker för ungdomar och unga vuxna. 

 

Annie tycker att ungdomsrummet ska vara färgglatt eller ha någonting på väggarna så 

att det blir en trevlig atmosfär. Elin fyller i med att det ska finnas soffor och möbler man 

kan luta sig tillbaka i och sitta och prata flera stycken men att det också ska finnas 

enskilda fåtöljer. Det ska också finnas bord och stolar och både Annie och Elin tycker 

att det hade känts bra att ha den delen separat från soffdelen. Båda tycker att det ska 

finnas datorer där och Elin tillägger att hon tycker att det ska finnas nya böcker eftersom 

det är omslagen man lockas till. Mia är inne på samma spår som de andra och säger att 

hon skulle vilja ha rummet indelad i två delar där den ena är ett studierum och den andra 

är där man umgås. I den senare delen skulle det finnas en soffa, tv och liknande medan 

det i studierummet skulle finnas böcker man behöver för att studera. Intrycket man ska 

få av rummet är att det är fräscht, fint och modernt. Hon tycker att det ska finnas tv-spel 

som man kan låna där. Sofia tycker att det ska finnas soffa, tv och bord. Liksom 

Amanda säger hon att man ska känna sig trygg där och att man inte är ensam. Hon 

tycker att det ska finnas böcker och datorer i ungdomsrummet.  

 

Jag frågar ungdomarna vart i biblioteket ungdomsrummet skulle ligga. Anton svarar att 

det skulle ligga lite avskärmat men inte vara helt instängt. Han tycker att det skulle 

kunna ligga ungefär som det gör nu, det vill säga längst in i anslutning till 

barnavdelningen men att det var mer avskärmat. Malin tycker att ungdomsrummet 

skulle ligga angränsande till vuxenavdelningen eftersom ungdomarna trots allt är på väg 

åt det hållet men att alla avdelningarna skulle ha nära till alla som en trekant. Amanda 

tycker att rummet ska vara öppet dels för att personalen ska ha insyn i rummet och för 

att det inte ska kännas slutet, det visar på ömsesidigt förtroende. Som hon sa innan så 

kunde hon tänka sig att flytta över ungdomsavdelningen till vuxenavdelningen men 

annars skulle hon vilja att ungdomsrummet låg intill vuxenavdelningen. Hon tycker inte 

ungdomsrummet ska ligga längst ner för det bidrar till avskildheten utan hon tycker det 

ska ligga på en plats i biblioteket där personalen och ungdomarna kan känna förtroende 

för varandra.  

 

Viktor tycker att rummet ska ligga mellan vuxen- och barnavdelningen och att vart i 

biblioteket det ska ligga beror på vad det får vara för ljudnivå, ju mer högljutt desto mer 

avskilt får det vara. Annie tycker också att ungdomsrummet ska ligga mitt emellan 

eftersom det är många ungdomar som går åt båda hållen när det gäller ungdomsböcker, 

vuxenböcker och barnböcker. Elin håller med om detta och säger även att det skulle 

ligga lite avskilt om det är folk som pratar men att det inte är ett rum som är helt stängt. 

Båda tycker att rummet inte ska vara stängt utan att det är till exempel avgränsat med 

bokhyllor. Mia säger såhär om ungdomsrummets position: 

 

Alltså det borde ligga typ...jag vet inte men man ska kunna se det så man ska typ veta 

att det finns ett ungdomsrum där så typ de gör ett ungdomsrum och ingen går dit, det 

skulle vara, man ska ändå kunna se det. Så det borde väl ligga nära ingången. 

 

Hon tycker också att rummet ska ligga nära vuxenavdelningen så att inte barn eller 

vuxna kommer in och stör. Mittemellan barn- och vuxenavdelningen tycker Sofia att 

rummet ska ligga eftersom det kan finnas vuxna som också vill gå dit. Hon tycker att 

det ska ligga centralt i biblioteket och att rummet ska vara öppet istället för ett 

fyrkantigt rum för att det känns större då och att det ska ha en annan form. 
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Angående vilka som skulle jobba på biblioteket tycker Anton att det är okej med äldre 

personer men att det hade varit trevligt med yngre personer eftersom de är lättare att 

prata med dem. Malin tycker att det är viktigt att personerna som jobbar där ska visa 

intresse att hjälpa till, för böcker och för ungdomar. Hon går sällar och frågar personer 

som ser ut att vara äldre än 45-50 så hon tycker att de som skulle jobbar i 

ungdomsrummet ska vara 25-30 till 40-45. Amanda känner att det hade varit bra om 

personalen i ungdomsrummet är förstående för ungdomar och inte är så strikta. Hon 

tycker inte att det spelar någon roll vilken ålder de som arbetar där har. Inte heller 

Viktor föredrar någon särskild ålder på personalen bara de är snälla, schysta och 

hjälpsamma. Elin tycker att de som arbetar där ska hålla bra ordning och inte bli jättearg 

om man pratar men att de säger till om någon pratar jättehögt. Vare sig Elin eller Annie 

tycker att det spelar någon roll hur gamla de som jobbar i ungdomsrummet är men 

Annie säger att det är bra att personerna är intresserade av ungdomar så de vet vad de 

har att göra med. Både Mia och Sofia vill att personalen ska var snäll och hjälpsam. Mia 

säger också att de ska vara sociala och kanske ha lärarutbildning så att de kan hjälpa de 

som sitter och studerar. Sofia tycker att det är viktigt att personalen bryr sig när man 

frågar om något och inte svarar kort utan tar med en och visar det man söker. Hon 

tycker inte det spelar någon roll vad det är för ålder på personalen. 

 

 

5.3.3 Skulle ungdomsrummet bli besökt? 

 

Alla utom en av de svarande sa att de skulle besöka biblioteket oftare om det fanns ett 

ungdomsrum. Anton säger att det hade varit trevligare och bättre i allmänhet och Malin 

säger att om det hade funnits mer böcker hon är intresserad av och ett speciellt rum där 

allt är samlat hade hon säkert gått dit oftare. Även Amanda säger att även om hon inte 

går till biblioteket så mycket längre skulle hon nog kunna sätta sig i det tänkta 

ungdomsrummet och Annie och Elin säger också att de hade gjort det eftersom det hade 

känts lättare när allt är samlat. Mia hade gått dit om många andra hade gått dit och Sofia 

säger att det beror på om andra hon känner ska dit för hon vill inte sitta där själv men 

hon tillägger att om hon ska studera kan hon gå dit själv. Den enda som säger nej till 

frågan är Viktor eftersom han inte tycker om att läsa. 

 

 

5.4 Varför ungdomar inte är intresserade av bibliotek 

 

Under två av mina intervjuer uppkommer intressanta tankar kring varför ungdomar inte 

tycker att det är intressant med bibliotek. Det första tillfället är när jag intervjuar Malin 

och hon säger att hon tror att många ungdomar inte är intresserad av läsning och att man 

ändå kommer åt allt man söker på internet. Det andra tillfället är under intervjun med 

Amanda som svarar såhär när jag frågar henne om varför hon tror att

inte så många ungdomar är intresserade av bibliotek: 

 

Jag tror att de flesta har inte tid, att de liksom inte tänker på det. När de tänker att ”jag 

ska ut nu” så är väl biblioteket inte ett av de alternativen utan då tänker man kanske 

att, jamen, café, stan, [ett närliggande köpcentrum], fritidsgårdarna som jag sa liksom, 

att biblioteket är liksom inte ett alternativ av dem längre. Det tillhör liksom inte 

alternativen längre, att man inte ens tänker på det. 
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Hon tror att intresset för bibliotek hänger ihop med den digitala utvecklingen också då 

man sitter och läser på surfplattor eller sina mobiler istället och hon säger även att det 

hade varit bra om biblioteket marknadsförde sig bättre mot ungdomar.  

 

Här nedan kommer jag att sammanfatta resultatet. 

 

 

5.5 Sammanfattning 

 

De ungdomar jag har intervjuat använder har olika biblioteksvanor; vissa använder 

biblioteket mer eller mindre ofta och i vissa frågor är mer eller mindre alla överens 

medan i andra frågor har svaren varit mer varierande. När det kommer till hur 

ungdomarna uppfattar biblioteket säger de flesta att det är en lugn och skön plats att 

vara och att det är en bra plats för att koncentrera sig. Däremot säger flera att det fattas 

bra och bekväma möbler på vuxenavdelningen vilket det däremot fanns på barn- och 

ungdomsavdelningen. Tre av informanterna uttrycker lite negativare bilder av 

biblioteketet. Den ena är Malin som trots att hon tyckte om bibliotek kände att det var 

lite nördigt och stelt och att det var för mycket fokus på bara böcker. Den andra var 

Amanda som kände sig fast i ett mellanläge eftersom hon inte känner sig hemma vare 

sig på barn- och ungdomsavdelningen eller på vuxenavdelningen. Hon tycker också att 

det är mycket fokus på böcker och tror att många inte tänker på att det finns mer där. 

Anton var den tredje som i samband med att vi diskuterar barn- och 

ungdomsavdelningen säger att miljön är tråkig, grå och stel. De andra informanterna 

uttrycker sig positivt om utbudet och uttrycker att det finns det mesta av vad de är 

intresserade av. 

 

Initialt så utrycker sig informanterna positivt angående personalen och bemötandet och 

alla menade att de är trevliga och hjälpsamma. Senare framkommer det från vissa av 

ungdomarna att det kan uppstå konflikter med bibliotekarierna om dessa anser att 

ungdomarna stör för mycket vilket resulterar i att ungdomarna blir hyschade på eller till 

och med utkörda. Ungdomarna verkar dock ganska förstående för detta. Malin tycker att 

många i personalen är gamla och att det därför kan påverka hur bra de har koll på det 

som ungdomar vill ha och Amanda tycker det är konstigt att barnen får springa runt på 

barnavdelningen medan man ska vara tyst på ungdomsavdelningen. 

 

Flera av ungdomarna upplever att det kan vara problematiskt att hitta det de vill ha av 

olika anledningar. Anton tycker att det ser likadant ut överallt och att tydligare skyltning 

hade varit bra. Både han och Sofia tycker att uppställningssystemet är bra men att det är 

tidsödande och Sofia tycker också att man får leta mycket. Malin hittar inte inne på 

vuxenavdelningen utan hjälp men tycker att det är lättare på barn- och 

ungdomsavdelningen. Elin och Annie tycker att det borde vara tydligare vad som är 

barn- och vad som är ungdomsböcker medan Amanda inte har några problem att hitta.  

 

Alla utom en av ungdomarna brukar hålla till på ungdomsavdelningen och trivs där 

generellt men med vissa undantag. Fyra av ungdomarna, Anton, Malin, Annie och Elin 

pratar om att de tycker att ljudvolymen kan bli störande inne på barn- och 

ungdomsavdelningen men de två förstnämnda tycker att det beror på barnen och de två 

senare på tonåringar. Även Amanda pratar om att barn springer runt och leker på barn- 

och ungdomsavdelningen och att hon därför inte vill vara där. Hon föredrar dock de 

bekväma möblerna som finns på barn- och ungdom och önskar att det fanns sådana 

också på vuxenavdelningen, en tanke som även Annie och Elin har. Också Sofia 
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uppskattar möblemanget. Utöver detta vill Anton ha ett studierum och Malin vill ha ett 

större utbud av ungdomsböcker.  

 

De flesta av mina informanter tycker att det ska finnas ett ungdomsrum fast av olika 

anledningar som att det är bra att ha allt ungdomsrelaterat samlat, att ungdomar som 

grupp har skilda intressen från barn och vuxna, att barnen tycker att tonåringarna är 

skrämmande och att om ungdomarna får vara i ett rum för sig själva stör de inte resten 

av biblioteksbesökarna lika mycket. Amanda tycker att det skulle vara bra med ett eget 

ungdomsrum men vill inte att man ska känna sig tvingad som ungdom att vara där. Mia 

känner att hon tycker att ungdomsrummet ska vara till för studier och läsning och att 

man kan gå till fritidsgården om man vill umgås. Hon säger dock senare under intervjun 

att hon hade velat att rummet skulle vara uppdelat i en studiedel och en del där man kan 

umgås. 

 

De genomgående tankarna kring hur ungdomsrummet skulle se ut var att det skulle 

finnas bekväma möbler som soffor och fåtöljer. Fem av informanterna talar även om en 

uppdelning av rummet i en studiedel och en del med bekväma möbler där man kan vara 

mer social. Två av informanterna önskar att det ska vara mer färgglatt än vad det är nu 

och ungdomarna talar bland annat om att miljön ska kännas trygg, luftig, mysig, fräsch 

och modern. Innehållsmässigt önskas, förutom böcker, spel såsom tv-spel, filmer, 

tidningar, datorer, ljudböcker och tv. När jag frågade vart rummet skulle ligga skilde sig 

åsikterna lite åt. En tyckte att det skulle ligga nära barnavdelningen, tre tyckte det skulle 

ligga nära vuxenavdelningen och resten tyckte det skulle ligga mittemellan. 

Ungdomarna var överens om att rummet skulle vara öppet så att det till exempel är 

uppbyggt med bokhyllor medan tankarna om vart i biblioteket rummet skulle ligga 

skiljer sig åt då vissa tycker det ska ligga avskilt och andra inte. Vad gäller personalen 

är de huvudsakliga kriterierna att de ska vara trevliga, hjälpsamma och intresserade av 

ungdomar. Andra åsikter är att personalen inte ska vara för strikt, att de skulle ha bra 

ordning och vara kunniga så de kan hjälpa de som studerar där. De flesta säger att det 

inte spelar någon roll vilken ålder personalen har utom Anton och Malin som tycker att 

det hade varit bra med yngre personal. Alla utom en av informanterna hade besökt det 

tänkta ungdomsrummet om det hade funnits. 
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6. Analys och diskussion 
 

I det här avsnittet kommer jag i den första delen 6.1 att analysera mitt resultat med hjälp 

av Goffmans teori om front stage, främre region, och back stage, bakre region. Jag har 

delat in analysen i tre delar, Biblioteket som helhet och vuxenavdelningen, Barn- och 

ungdomsavdelningen och Det tänkta ungdomsrummet. I 6.2 kommer jag att diskutera 

det jag har kommit fram till och även koppla mitt resultat till resultat i andra studier 

eftersom det är intressant att se vad som är likt och vad som skiljer sig. 

 

 

6.1 Analys 

 

Som jag beskrivit i avsnitt tre så är en främre region en plats med normer som ska 

uppfyllas medan en bakre region är en plats där man kan släppa fasaden, vara 

avslappnad och strunta i normerna. Biblioteket är en offentlig plats där det finns 

förhållningsregler och är därmed tänkt att användas som en främre region. Men frångår 

man från normerna kan man även använda biblioteket som en bakre region. Det är detta 

jag har utgått ifrån i min analys av ungdomarnas användande och tankar om biblioteket. 

 

 

6.1.1 Biblioteket som helhet och vuxenavdelningen 

 

Ungdomarna uttrycker en hel del åsikter som tyder på att de ser biblioteket som helhet 

som en främre region. Detta yttrar sig både i positiva och negativa tankar. Anton, 

Amanda, Annie och Elin beskriver biblioteket som en plats som erbjuder lugn och 

studiero vilket innebär att åtminstone dessa ungdomar uppskattar aspekten av 

biblioteket som en främre region. Men det finns negativa åsikter om biblioteket som 

främre region också. Malin pratar om att biblioteket känns stelt och nördigt och att det 

är så mycket fokus på bara böcker och önskar att det fanns något mer på biblioteket. 

Hon har en bild av att det är mest mammalediga och pensionärer som går på biblioteket, 

de ungdomar som går dit är mestadels dittvingade av skolan. Amanda som är den enda 

av mina informanter som brukar hålla till på vuxenavdelningen säger att hon trivs bra 

med miljön där men säger samtidigt att det inte är bekvämt att sitta där utan det känns 

mer som en arbetsplats. Hon saknar bekvämligheten på barn- och ungdomsavdelningen 

men känner samtidigt att hon inte känner sig hemma bland barnen där. Hon känner inte 

sig riktigt hemma på vuxenavdelningen heller eftersom hon har en bild av att dit går det 

mest personer som släktforskar och liknande. Amandas bild av bibliotek som en främre 

region liknar Malins när vi pratar om utbudet och hon säger att när man hör ordet 

bibliotek tänker man automatiskt på böcker och att det inte finns så mycket mer än så. 

Hon säger också att hon känner att biblioteket är klichéartat i det att man ska sitta, läsa 

böcker och hålla tyst och vill man göra något annat får man gå till fritidsgården eller till 

en kompis, med andra ord, söka sig till en bakre region. En av ungdomarna, Sofia, 

uttrycker tankar om biblioteket som helhet både som främre och bakre region då hon 

säger att det är stort, att det är en plats där man trivs och att det finns plats för att vara, 

arbeta och hänga med vänner. 

 

När det gällde användandet av biblioteket i stort pratar alla mina informanter utom en 

om aktiviteter som tillhör den främre region som att leta, låna och läsa böcker och 

annan media samt studera ensam eller tillsammans med andra. Den som inte brukar 

göra sådana saker är Mia som inte är särskilt intresserad av böcker och därför mest går 
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runt på biblioteket och använder det därmed mer som bakre region än främre, som en 

plats där man fördriver tiden. 

 

 

6.1.2 Barn- och ungdomsavdelningen 

 

Ett element som återkommer ofta när ungdomarna pratar om barn- och 

ungdomsavdelningen är sittplatserna. Anton, som uppskattar biblioteket roll som främre 

region i att det är en bra plats att studera på, önskar att det fanns bättre möjligheter att 

kunna sitta för sig själv ostörd inne på barn- och ungdomsavdelningen då han upplever 

barnen som störande. Även Annie och Elin upplever samma problem med ljudnivån 

ibland men menar att det snarare är tonåringarna som stör och Elin drar slutsatsen att det 

är bekvämare att sitta på barn- och ungdomsavdelningen men att det är tystare på 

vuxenavdelningen. Man kan med andra ord säga att de uppskattar den främre regionens 

lugn och arbetsro men önskar samtidigt den bakre regionens bekvämlighet. Sofia 

berättar också om att det finns sköna sittplatser men känner inte att man blir störd utan 

att det är tyst och lugnt på barn- och ungdomsavdelningen. Malin uttrycker tankar som 

tyder på att hon ser barn- och ungdomsavdelningen både som bakre och främre region 

när hon berättar att det är nere vid sofforna som man sitter och umgås med sina 

kompisar men säger i samma mening att hon uppskattar att det är ordning och struktur 

på avdelningen. 

 

Det verkar som att den fysiska bekvämligheten som möblerna på barn- och 

ungdomsavdelningen i sin tur leder till psykisk bekvämlighet, det vill säga att de som 

sitter där lätt gör om den främre regionen till den mer avslappnade bakre regionen. 

Åtminstone vissa av ungdomarna är väl medvetna om detta och att det kan skapa 

konflikter med till exempel personalen på biblioteket. I min intervju med Amanda 

berättar hon att anledningen till varför man vill sitta inne på barn- och 

ungdomsavdelningen är just för att det finns så bekväma soffor där som man kan sjunka 

ner i. Hon fortsätter och berättar om att hon och hennes vänner brukade hålla umgås och 

spela spel nere vid sofforna på barn- och ungdomsavdelningen och då de blev lite 

högljudda blev de utkörda av personalen. Här är det ganska tydligt att personalen hade 

en syn om hur man använder biblioteket som en främre region och att denna inte stämde 

överens med hur ungdomarna använde det. Även Anton berättar att det händer när man 

är några stycken att ljudnivån går upp och därmed blir man nertystad personalen men 

säger samtidigt att han förstår det eftersom folk sitter och läser. Viktor nämner också att 

när man är ett litet gäng blir det lätt högljutt och då blir man tillsagd men att barnen 

också kan vara väldigt högljudda ibland utan att de nödvändigtvis stör. Som jag nämnt 

ovan upplever även Anton barnen som störande ibland och Amanda berättar att på 

barnavdelningen ”lattjar” barnen omkring medan man ska vara tyst i ungdomsdelen. 

Det ungdomarna upplever alltså att det ställs olika förväntningar på barnen respektive 

ungdomarna där barnen får använda biblioteket som en bakre region i större 

utsträckning än ungdomarna.  

 

 

6.1.3 Det tänkta ungdomsrummet 

 

När ungdomarna beskriver hur de skulle vilja att ett ungdomsrum eller 

ungdomsavdelning skulle se ut är det ganska tydligt att de önskar möjligheter till att 

använda platsen både som bakre och främre region. Anton målar upp en bild med dels 

bokhyllor och en soffgrupp där man kan sitta och prata med andra och ett studierum där 
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man kunde stänga in sig för att studera. Detta rum skulle då enligt honom ha glasfönster 

för att personalen ska kunna se att ingen förstör något därinne så de inte kommer in och 

stör. Malin, Annie, Elin och Mia berättar detsamma om att ha en tvådelad 

ungdomsavdelning där och alla informanterna nämner att de önskar sköna möbler. Vid 

frågan om hur rummet skulle se ut säger Sofia att hon tycker att det ska finnas soffor 

och tv där vilket mest indikerar ett intresse av en bakre region men säger senare att det 

ska finnas böcker och datorer, något som tillhör mer främre region.  

 

Vad det gäller vad som ska finnas att låna och använda så önskar faktiskt ungdomarna 

sig framförallt saker som redan finns i bibliotekets utbud och därmed tillhör den främre 

regionen. Böcker nämns av alla utom en, Mia, och Elin önskar fler ungdomsböcker på 

engelska och Viktor fler ljudböcker för unga vuxna. Förutom detta önskas datorer, 

filmer, tv-spel och tidningar. Några av ungdomarna kom med förslag på aktiviteter som 

biblioteket skulle kunna erbjuda ungdomar och även dessa kan falla inom ramarna för 

den främre regionen som läxhjälp eller studiekväll och bokklubb. Däremot är det 

tveksamt om filmkväll, som Malin bland annat föreslog, skulle bli en aktivitet för den 

främre eller den bakre regionen. Känslan man ska få av ungdomsrummet beskrivs av 

ungdomarna som att det ska vara öppet, luftigt, mysigt, skönt, fint och tryggt. Dessa 

attribut kan passa in på både en främre och en bakre region eftersom det som är mest 

avgörande är hur rummet används. Angående vart i biblioteket rummet ska ligga går 

åsikterna lite isär dels vad gäller hur rummet ska ansluta till andra delar av biblioteket 

och dels om rummet skulle ligga öppet eller avskilt. Generellt verkar det som att 

ungdomarna önskar att rummet inte ska vara helt slutet och avlägsnat från resten av 

biblioteket utan det ska finnas öppenhet och förtroende utan att störa andra 

biblioteksbesökande. Det är svårt att säga huruvida rummets placering i biblioteket 

avgör om det används som en främre eller bakre region men öppenheten och därmed 

insynen indikerar snarare den främre regionen än den bakre. 

 

 

6.2 Diskussion 

 

Generellts så känns det som att ungdomarna som jag har intervjuat uppskattar 

biblioteket som en lugn plats som passar för avkoppling, läsning och studier. Men de 

pratar även om biblioteket som någonting tråkigt och grått och förknippar platsen med 

förhållningsregler som att man måste sitta stilla, vara tyst och läsa. Samtidigt klagar de 

på ljudvolymen inne på barn- och ungdomsavdelningen. Något av det intressantaste jag 

har funnit i den här studien har varit ungdomarnas beskrivningar av konflikten mellan 

deras användning av biblioteket kontra personalens förväntningar av hur det ska 

användas. När jag hör Amanda beskriva att det för henne känns som att barnen får leka 

omkring på barnavdelningen medan ungdomarna förväntas sitta tysta får det mig att 

fundera på om det verkligen är realistiskt att ställa sådana krav på ungdomar? 

Ungdomarna är väl medvetna om de regler som gäller inne på biblioteket, i det här fallet 

att man inte ska störa de som sitter och läser, men samtidigt passar det inte in i deras sätt 

att vara och umgås, precis som att det inte passar för barnen att alltid sitta tysta och 

lugna. Är det så att personalen ställer krav på att ungdomarna ska vara tysta men låter 

barnen härja omkring och störa de ungdomar som sitter tysta och läser? Eller är detta 

bara hur ungdomarna uppfattar saken? Jag tror det är viktigt att om man arbetar med 

barn och ungdomar på biblioteket att man reflekterar över de krav man ställer på den 

ena respektive den andra åldersgruppen och varför de ställs. 
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Vad eftersöker då ungdomarna? Jo, de vill ha, så att säga, det bästa av båda världar; att 

kunna använda biblioteket både som en främre och en bakre region alltefter deras 

behov. De vill ha både möjlighet att få lugn och ro och även kunna prata utan att störa 

andra. De önskar att de kunde ha mysiga och bekväma möbler där de kan sitta ensamma 

och läsa eller flera stycken och umgås men de önskar sig även möjlighet att i avskildhet 

kunna studera i en rofylld miljö. När man jämför resultatet från Charlotte Hardeborn 

och Boel Sjöbergs studie från Bok&Bibliotek ’88 är det mycket som fortfarande, över 

20 år senare, stämmer överens. Deras intervjuresultat visade att ungdomarna tyckte att 

bibliotekets miljö var stel och tråkig och att uppställningssystemet gjorde ungdomarna 

osäkra vilket flera av mina informanter också talar om. De sa även att de kände sig för 

gamla för barnavdelningen men för små för vuxenavdelningen vilket passar åtminstone 

bra med Amandas problem med att hitta en plats på biblioteket där hon kan känna att 

hon hör hemma. Även vad som efterfrågades stämmer bra överens då Hardeborn och 

Sjöbergs ungdomar också de ville ha bland annat en mysig miljö med bekväma möbler. 

Ungdomarna i den tidigare studien sa även att de inte kände sig välkomna och även om 

ingen av mina informanter har sagt så rätt ut så har det funnits tillfällen då ungdomarna 

uppfattat att deras närvaro inte har uppskattats. 

 

Detta med att det kan vara svårt att hitta på biblioteket var något som också uppkom i 

Britt Dahlströms studie från 2000. Precis som bland ungdomarna i min studie varierade 

det hur lätt eller svårt det var att hitta. Andra likheter med mitt resultat var att hennes 

informanter uppskattade biblioteket som en tillflyktsort och att många använde 

biblioteket traditionellt. Även i Stig Elofssons enkätstudie från 2004 visade det sig att 

de som svarade värderade de traditionella verksamheterna, som att låna böcker och 

möjligheter att sitta och läsa eller studera, högst. Författaren tror att anledningen till att 

ungdomar inte är mer intresserade av andra medier eller utåtriktade verksamheter kan 

vara att ungdomarna inte tror att biblioteket kan erbjuda detta och jag är inne på samma 

linje. Är det så att ungdomarna inte vet vad som finns på biblioteket och att de därför 

mest tänker på det som är självklart; böcker och läsning? Och då kommer jag in på 

bibliotekets ambitionsnivå; varför upplevs det som att biblioteket inte satsar på 

ungdomar i lika stor utsträckning som det satsar på barnen? Handlar det om en 

resursfråga eller om bristande intresse för användargruppen?  

 

Utifrån vad jag kan se i svaren från informanterna finns det fortfarande ett intresse för 

vad biblioteket har att erbjuda men då måste biblioteket också våga möta ungdomarna 

och se deras behov. Jag tror att om bibliotek i allmänhet visar ointresse för ungdomarna 

kommer också ungdomarna att vara ointresserade av biblioteket, och det ger i det långa 

loppet även ointresserade vuxna. Biblioteket står redan inför utmaningar i framtiden vad 

gäller den digitala utvecklingen och därför ser jag det som väldigt viktigt att biblioteket 

är intressant för alla människor, oavsett åldersgrupp, kön eller härkomst. För att 

biblioteket ska kunna finnas kvar måste det anpassa sig till sina användare, vilket också 

inkluderar ungdomar. 
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7. Slutsatser 
 

Jag kommer att i det här avsnittet att återkoppla till mina frågeställningar och vad jag 

har fått för svar på dessa. Därefter ger jag förslag på framtida forskning. 

 

Generellt sett så upplever ungdomarna biblioteket som något positivt och beskriver det 

som en bra plats för studier, avkoppling och läsning. Men samtidigt uttrycker flera en 

bild av biblioteket som en plats som är stel, tråkig och som mest erbjuder böcker och 

inte så mycket mer. Vad det gäller utbudet säger ungdomarna att det är bra och att det 

finns det mesta, det finns bara några få önskemål om fler och bekvämare sittplatser och 

även ett tydligare uppställningssystem. Vad det gäller bemötandet så upplever 

ungdomarna att personalen gör sitt jobb och finns där om ungdomarna behöver hjälp, på 

så vis känner de sig väl bemötta. Men det uppstår ibland konflikter mellan ungdomar 

och personalen inne på barn- och ungdomsavdelningen då personalen har tillrättavisat 

ungdomarna för att de stör. Men samtidigt verkar ungdomarna medvetna om vad som 

förväntas av dem och förstår varför de blir tillsagda och klandrar därmed inte 

personalen. Vissa av ungdomarna upplever samtidigt att de själva blir störda av barnen 

inne på avdelningen och även av andra ungdomar. En av informanterna, Amanda, som 

inte brukar vara på barn- och ungdomsavdelningen menar att hon inte känner sig 

hemma där på grund av alla barn men att hon inte heller känner sig helt hemma på 

vuxenavdelningen. I övrigt så upplever informanterna att barn- och ungdomsavdelning 

är en bekväm plats att vara på i och med att det finns bra sittplatser men det finns även 

här förslag på förbättringar vad gällde utbudet och möjligheter att kunna sitta avskilt 

och studera ostört. 

 

På det hela taget är ungdomarna positivt inställda till att det skulle finnas ett 

ungdomsrum och alla utom en tror att de skulle besöka det dessutom. Vad gäller hur 

ungdomarna skulle vilja att rummet såg ut så pratar flera om att ha rummet uppdelat i 

två delar, en del med till exempel soffor där man kan umgås eller sitta enskilt och en 

studiedel som gärna får vara avskild. Vikten av bekväma möbler är något som de flesta 

betonar. Det ska finnas ett bra utbud av böcker men det finns förslag på flera andra 

medier som tidningar, spel och filmer. Jag fick inte så mycket förslag på verksamheter 

som skulle kunna erbjudas, det som nämndes var studiekväll/läxhjälp, bokcirkel och 

filmkvällar. Vad gäller vilka som skulle arbeta där är det viktigaste att personerna är 

intresserade, förstående, måna om att hjälpa och alla utom två tycker inte ålder spelar 

någon roll. De andra två föredrar yngre personal. 

 

Något som uppkom men som inte ingår i mina frågeställningar var åsikter kring varför 

ungdomar inte är mer intresserade av bibliotek. Två av ungdomarna, Malin och 

Amanda, tror att ointresset beror på den digitala utvecklingen, att man alltmer läser på 

internet och via olika digitala medier istället för böcker. Amanda menar också att 

ungdomar inte har så mycket tid till biblioteket och att biblioteket inte är en självklar 

plats att träffa andra människor på. 

 

I min analys använde jag mig av Erving Goffmans teori om främre och bakre regioner 

kopplat till mina frågeställningar. Detta för att visa på hur ungdomar använder och 

tänker om biblioteket men också om hur de skulle vilja att en tänkt ungdomsavdelning 

skulle vara. På det hela taget ser och använder ungdomarna biblioteket som en främre 

region med fasta normer, dock ser det till viss del annorlunda ut på barn- och 

ungdomsavdelningen. Där finns det en tendens att använda platsen som en mer 

avslappnad bakre region, speciellt vid sofforna som står längst in på avdelningen. Flera 
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av ungdomarna är medvetna om att de ibland inte uppfyller normkraven för den främre 

regionen, vilket kan medföra att de blir tillsagda av personalen. Dock är det tydligt att 

ungdomarna uppskattar både den främre regionens lugn och arbetsro och den bakre 

regionens bekvämlighet. Det är detta som önskas ska erbjudas i det tänkta 

ungdomsrummet; den främre regionens möjlighet att kunna i lugn avskildhet studera 

eller läsa och den bakre regionens bekvämlighet och möjlighet att umgås med andra. 

 

När jag ser tillbaka på mitt uppsatsarbete känner jag mig väldigt nöjd med resultatet, jag 

tycker att mitt val av metod har varit framgångsrikt och att mitt syfte har uppnåtts. 

Svårigheter uppstod vid vissa tillfällen, som när jag skulle få tag på informanter, men 

det ordnade upp sig efter omtänkande. Jag är också nöjd med min analys och tror att 

man kan ha användning för det jag kommit fram till i vidare forskning. 

 

 

7.1 Förslag på framtida forskning 

 

Det är huvudsakligen två frågor som har uppkommit under mitt uppsatsarbete som hade 

varit intressant att forska vidare på men som det inte finns utrymme att behandla mer i 

den här uppsatsen. Den ena frågan är varför ungdomarna inte vet mer om vad som finns 

på biblioteket, är det kanske på grund av ointresse från ungdomarnas sida? Eller på 

ointresse från bibliotekets sida; att personalen inte tydligare förmedlar vad det kan 

erbjuda? Det andra är varför ungdomar inte är mer intresserade av bibliotek. När jag 

intervjuade två av ungdomarna kom vi in på detta ämne och det hade varit intressant att 

studera mer om denna aspekt av ungdomarnas relation till bibliotek.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide 

 Öppning av intervjun, presentation av mig, syfte med intervjun. 

 Inledande frågor som för att värma upp, ålder, kön, skola etc. 

 

 Hur ofta brukar du komma till biblioteket? Hur länge brukar du vara där? 

 Vad brukar du göra på biblioteket? 

 Vilken avdelning brukar du hålla till mest på? Barn- eller vuxenavdelningen? Hur trivs 

du där? 

 Brukar du låna med hem? Vad? 

 

 Vad tycker du om/hur uppfattar du biblioteket i stort? Om miljön, personalen, 

utbudet? (Vad tycker du är bra/mindre bra? Saknas det något?) 

 

 Vad tycker du om/hur uppfattar du barn- och ungdomsavdelningen/vuxenavdelningen 

(beroende på var de brukar vistas)? Om miljön, personalen, utbudet? (Vad tycker du är 

bra/mindre bra? Saknas det något?) 

 Tycker du att det borde finnas ett rum/utrymme för ungdomar? Varför? 

 Förställ dig att det skall byggas ett ungdomsrum på biblioteket, om du fick fria händer, 

hur skulle: 

a) Möblemanget och innehållet se ut? Vad ska man få för känsla? 

b) Vad skulle det finnas att låna och använda? 

c) Vilka personer skulle arbeta där? Varför? 

d) Var i biblioteket skulle du vilja att det låg? Nära vuxen- eller barnavdelningen? 

Centralt eller avskilt? Skulle rummet vara öppet eller slutet? 

 Om det hade funnits ett ungdomsrum på biblioteket, hade du besökt biblioteket 

oftare? 

 Avslutning 

 


