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Abstract:      

The purpose of this Master’s thesis has been to 
examine the importance of libraries for girls’ leisure 
time in secondary school.  Focus has been on the use 
of the library as a leisure activity. Interviews were 
carried out with six girls of the ages 13 to 16.  

 
The conclusion of the study is that the library is of 
importance for the girls mostly through its books. 
Reading turned out to be an important leisure activity 
for the girls and the books provided by the library 
were of significance for their identity development. 
The library could also provide a feeling of security 
for the girls as they know that there is a place where 
they can get hold of information if and when they 
need it. The girls also preferred the school library to 
the public library and they did not visit the public 
library to any large extent in their spare time. This, 
however, does not mean that the library was of no 
significance for the girls’ leisure. Instead it was 
found that they borrowed books for their leisure 
reading at the school library. Another result that the 
study shows is that the girls’ use of the library during 
their childhood has an impact on their use as 
teenagers. When it comes to the girls’ view on their 
future use of the library, it is for the most part related 
to higher education and work rather than leisure. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Val av ämne 
 

Ungdomstiden är en period i livet som till stor del präglas av sökande efter att hitta sig 
själv och av att forma en egen identitet. Ungdomar hamnar under denna period av livet 
mitt emellan barndom och vuxenvärld. De tillhör inte längre barndomen men har heller 
inte till fullo inträtt i vuxenlivet. De befinner sig således i ett mellanläge som kallas för 
ungdomstid. Denna period präglas ofta av förvirring och osäkerhet, av att inte riktigt 
höra hemma någonstans. Under ungdomstiden tillkommer nya intressen och 
prioriteringar hos ungdomarna. Sådant som var intressant och roligt i barndomen 
förlorar kraft och lockar inte på samma sätt som tidigare. Vi funderar över bibliotekets 
ställning gentemot andra fritidssysselsättningar när ungdomarna träder in i tonåren. Är 
biblioteket en plats som ungdomarna vill besöka på sin fritid och hur står sig biblioteket 
i konkurrensen med andra fritidsalternativ? 

 
I artikeln Mötesplats inför framtiden: Borås 23-25 april 2001 ställer sig Kerstin Rydsjö 
frågan huruvida ungdomar i framtiden kommer att behöva eller välja att besöka 
folkbiblioteken när deras skolbibliotek blir tillräckligt bra. Om vi går tillbaka till oss 
själva och vår egen högstadietid i början av 90-talet, så kan vi inte minnas att någon av 
oss besökte folkbiblioteket speciellt ofta. Tiden utanför skolan ägnades istället åt andra 
fritidsintressen och folkbiblioteket såg vi inte som ett fritidsalternativ. Det var först 
några år senare, under gymnasietiden, som vi kom att uppskatta och ta del av 
bibliotekets utbud på fritiden. När det under högskoleutbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap blev dags att välja ämne inför magisteruppsatsen föreföll detta 
vara ett bra tillfälle att närmare undersöka vilken relation dagens högstadieungdomar 
har till biblioteket samt vilken betydelse de tillskriver det. Är biblioteket något som får 
stå tillbaka och som prioriteras bort av ungdomar under högstadietiden till förmån för 
andra, i ungdomars ögon mer intressanta fritidsintressen, eller kan förhållandet i stället 
vara det motsatta?  Kan det vara så att folkbiblioteket i själva verket fyller en viktig 
funktion för dagens ungdomar genom att exempelvis erbjuda olika sorters medier eller 
utgöra en plats där ungdomarna kan koppla av på sin fritid och även gå till när de 
behöver söka svar på personliga frågor och funderingar. Vi frågar oss därför: Kan 
biblioteket vara av betydelse för ungdomar på deras fritid?  

 
Vi tror att om biblioteket ska kunna locka ungdomar som ett fullgott fritidsalternativ så 
är det av vikt för biblioteket, och för oss som blivande bibliotekarier, att skaffa 
kännedom om vad ungdomar upplever sig ha för relation till biblioteket och vilket värde 
de tillskriver det. Vi anser det även viktigt att få kännedom om vad ungdomarna väljer 
att göra på sin fritid och vilka aktiviteter de värderar högt. På så sätt tror vi det är lättare 
att urskilja vad som skulle kunna göras på biblioteket för att bättre anpassa 
verksamheten så att den möter behoven hos dagens ungdomar. Att det är av relevans för 
bibliotek att uppmärksamma och försöka tillgodose ungdomars behov är något som 
uppmärksammas i bibliotekslagen där 9 § fastslår att: Folk- och skolbiblioteken skall 
ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 



 2 

informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. Med detta i åtanke vill vi ta del av ungdomars 
åsikter och upplevelser av biblioteket. 

1.2 Syfte, problemformulering och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka unga flickors syn på bibliotekets betydelse ur 
ett livsperspektiv med betoning på dess betydelse i deras fritid idag. Avsikten är att 
studera de upplevelser och erfarenheter av biblioteket som flickorna burit med sig från 
barndomen och som kan ha påverkat deras biblioteksanvändning på fritiden i dagsläget. 
I detta sammanhang vill vi även undersöka hur unga flickor föreställer sig själva som 
biblioteksanvändare i framtiden. 
 
Syftet har mynnat ut i följande problemformulering: 
 
Hur beskriver unga flickor i grundskolans högstadium bibliotekets betydelse för dem ur 
ett personlighets och åldersrelaterat perspektiv, särskilt den identitetsskapande 
ungdomsperioden? 
 
För att ringa in vad det är som kommer att undersökas har följande frågeställningar 
formulerats: 
 
– Vilka minnen och erfarenheter av biblioteket bär flickor med sig från barndomen? 
 
– Vilken ställning och betydelse har biblioteksbesök jämfört med andra 
fritidsaktiviteter? 
 
– Hur värdesätter flickor biblioteket idag? 
 
– Hur ser flickor på sin framtid som biblioteksanvändare? 

1.3 Avgränsningar 
 
Vi har i uppsatsen valt att intervjua flickor som går i grundskolans högstadium. De är 
således i åldrarna 13-16 år och befinner sig i början av tonåren. I fokus står deras 
fritidsanvändning av biblioteket och uppsatsen inriktas således inte på flickornas 
användning av biblioteket i relation till skolarbete eller andra utifrån ålagda uppgifter.  
 
Livsperspektiv innebär i uppsatsen flickornas relation till biblioteket under olika 
perioder i livet. Vi strävar inte efter att teckna en fullständig livshistoria, inte heller 
efter att försöka ge en komplett redogörelse av flickornas relation till biblioteket från 
födseln till tonåren, utan med begreppet barndom avses i uppsatsen framförallt tiden 
innan flickorna börjat skolan.  
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1.4 Disposition 
 
I inledningskapitlet redogörs för valet av uppsatsämne. Här behandlas även uppsatsens 
syfte samt problemformulering med underordnade frågeställningar. Sist presenteras 
uppsatsens avgränsningar och disposition. 
 
Kapitel 2 består av en bakgrund som utifrån vald litteratur behandlar ungdomar och 
därefter fritid. I avsnittet om ungdomar redogörs för ungdomstiden, ungdomars 
identitetsskapande och frigörelseprocess samt ungdomskultur.  Avsnittet om fritid 
inleds med begreppsdefinitioner och därefter tas frit idens betydelse upp samt de 
förutsättningar och begränsningar som kan finnas för ungdomars fritid. 
 
Kapitel 3, Tidigare forskning, inleds med valda studier som behandlar ungdomars 
relation till bibliotek. Därefter följer ett avsnitt om ungdomars medieanvändning på 
fritiden med särskild tyngdpunkt på ungdomars läsning.   
 
Kapitel 4 består av uppsatsens teoretiska utgångspunkter som behandlar bibliotekets 
betydelse och fritidens betydelse för ungdomar. 
 
I kapitel 5 beskrivs tillvägagångssättet för uppsatsen. Här redogörs för litteratursökning 
och val av metod. Därefter tas genomförande upp samt faktorer som kan ha påverkat 
resultatet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för tillvägagångssättet vid analysen. 
 
I Kapitel 6 redovisas det empiriska materialet bestående av intervjuer med flickor i 
grundskolans högstadium. 
 
I det 7: e kapitlet som utgörs av analys och diskussion tolkas intervjumaterialet med 
hjälp av teori, tidigare forskning samt kapitlet om ungdomar och fritid. 
 
I kapitel 8 förs en slutdiskussion kring resultat och genomförande. Här ges även förslag 
till vidare forskning inom ämnet. 
 
I kapitel 9 sammanfattas uppsatsen.   
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2. UNGDOMAR OCH FRITID 
 
Avsikten med detta kapitel är att med hjälp av vald litteratur ur ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv, lyfta fram och visa på vissa delar och aspekter av 
ungdomstiden. För att skapa en förståelse för det sammanhang och den kontext som 
ungdomar idag lever och verkar i, presenteras även ett avsnitt om ungdomskultur. Sist 
följer ett avsnitt om fritid som ämnar ge en bild av fritidens betydelse och funktion i 
dagens samhälle. Detta anser vi relevant då det är just ungdomars fritidsanvändning av 
biblioteket som denna uppsats behandlar. Förhoppningen är att dessa avsnitt 
tillsammans kan ge en tydligare bild av ungdomstiden och de processer ungdomar går 
igenom. 

2.1 Ungdomar 

2.1.1 Ungdomstiden 
 
Ungdomstiden är en vanlig benämning på den period som en människa går igenom 
innan han/hon blir vuxen. Termen tonårstid kan användas men då menas oftast 
tidsperioden 13-19 år. Ungdomstiden är inte lika begränsad åldersmässigt utan en 
person kan räknas som ungdom även i 20-årsåldern och uppåt (Goldinger, 1986, s. 15). 
Begreppet ungdom kan ses som en individuell process och livsfas som varje människa 
går igenom för att bli vuxen (Jönsson et al.1993, s. 17). I Ungdomskommitténs 
betänkande beskrivs ungdomstiden som: 

 
[…] en period i livet då människor utvecklas och formas intensivt. Då väljer 
man utbildning och yrke och får nya, egna intressen. Då testar man 
vuxenvärldens idéer och moraluppfattningar och skaffar sig egna åsikter. Då 
funderar man över hur samhället fungerar och över den roll och plats man 
själv har. (Ungdomskommittén, 1991, s. 14f.) 
 

Inom utvecklingspsykologin skiljs den fysiska utvecklingen dvs. könsmognaden från 
den emotionella utvecklingen. Den fysiska utvecklingen kallas för puberteten medan 
den psykiska/emotionella betecknas adolescens. Översatt till svenska blir adolescense 
vuxenblivande. De båda faserna pubertet och adolescens behöver inte alltid ske 
samtidigt utan den kroppsliga utvecklingen föregår ofta den emotionella. På så sätt har 
ungdomstiden i samhället förlängts eftersom ungdomar idag kommer i puberteten 
tidigare men mognar senare psykiskt. Det finns olika stadier av adolescens och 
stadierna som passar in på den åldersgrupp som denna uppsats inriktas på kallas för 
tidig adolescens och högadolescens. Tidig adolescens innefattar ungdomar i åldrarna 
12-14 år och högadolescens omfattar åldrarna 14-16 år (Goldinger, 1986, s. 15, 29). 

2.1.2 Identitetsskapande  
 
Ungdomstiden och särskilt högadolescensen är en period i livet då ungdomar letar efter 
sin identitet. Att vara ungdom och tonåring innebär att befinna sig mitt emellan, att inte 
längre vara ett barn eller känna sig som ett sådant, men samtidigt inte heller räknas som 
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vuxen. Ungdomarna får inte längre uppföra sig som barn men anses samtidigt inte 
mogna nog att ta ansvar såsom vuxna. De hamnar i en så kallad marginalposition där 
det är oklart vilken grupp de tillhör och vilken roll de spelar (Evenshaug & Hallen, 
2001, s. 318). 
 
Under ungdomstiden sker många förändringar hos ungdomarna. Nya krav ställs från 
vuxenvärlden och de skall försöka att hitta sin plats i samhället och dess kultur, inte 
som barn utan som vuxna. Att skapa sig en egen identitet kan vara problematiskt och 
det är många delar som ska integreras i den nya identiteten. Ungdomarna blir medvetna 
om samhällets normer, värderingar och roller. De behöver nu själva bilda sig egna 
uppfattningar om vilka värderingar och roller de vill ansluta sig till. Under tiden för 
identitetsskapandet blir ungdomarna mer självupptagna än tidigare och mycket tid läggs 
på hur de ter sig i andras ögon. Att passa in bland andra blir viktigt men även att få ge 
uttryck för en självständig personlighet (ibid., s. 306). 
 
Evenshaug och Hallen refererar till den amerikanske psykoanalytikern Erik Homburger 
Erikson som i boken Ungdomens Identitetskriser (1969) behandlar ungdomars identitet. 
Erikson menar att det kan uppstå en identitetskris hos ungdomarna till följd av 
identitetsskapandet. Med identitetskris menar Erikson känslor av förvirring och ångest 
hos ungdomarna när de skall försöka skapa sig en stabil jagbild. Enligt Erikson är 
människans utveckling indelad i åtta olika faser. Varje fas karakteriseras av en bestämd 
kris eller konflikt som måste lösas för att identiteten ska kunna formas och integreras i 
människan. Hur en person klarar av att lösa dessa konflikter beror till stor del på hur väl 
hon har löst konflikterna i de tidigare faserna. Fasen under ungdomstiden sträcker sig 
från åldern 12-20 år och präglas av identitetssökande. Erikson kallar denna fas för 
identitet kontra identitetsförvirring. Frågor som upptar en människas tankar under 
denna period kan vara vem hon är och vem hon skulle kunna bli. Ungdomarna ska i 
detta stadium försöka bilda sig en egen identitet där de måste ta ställning till vilka roller 
och värderingar de vill ansluta sig till. Detta skapar ofta en osäkerhet om vem de är och 
vem de vill vara. Identifieringen med föräldrarna som var viktig i barndomen är inte 
längre tillräcklig utan ungdomarna måste i detta stadium söka andra förebilder, vilket 
sker genom att testa olika roller och relationer. Ungdomarna befinner sig i vad Erikson 
kallar moratorium, en period som karakteriseras av osäkerhet inför yrkesval och 
framtida sociala roller (von Tetzchner, 2005, s. 600f.).  
 
Om en människa inte lyckas skapa en fungerande identitet drabbas hon enligt Erikson 
av rollförvirring. Detta kännetecknas av osäkerhet kring den egna identiteten som kan 
ta sig två uttryck. Antingen leder det till ett avskärmande från föräldrar och vänner eller 
till en överdriven kontakt där hon förlorar sig själv i umgänget med vännerna. Det ska 
sägas att viss kritik har riktats mot Eriksons sätt att tala om dessa känslomässiga 
konflikter som kriser. En del forskare inom psykologin vill inte använda sig av 
benämningen identitetskris utan menar att konfliktfyllda känslor är något som alla 
ungdomar går igenom som en naturlig del i identitetsskapandet (ibid., s. 307f.). 
 
Under ungdomstiden förändras även ungdomarnas kognitiva förmåga. Till skillnad från 
tidigare kan de nu i högre utsträckning tänka abstrakt och logiskt. De har även 
förmågan att reflektera över sitt eget tänkande vilket inom psykologin och 
kognitionsforskningen kallas metakognition. Tonåringen börjar inse att det kan finnas 
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flera svar på en fråga och hon är kapabel att resonera hypotetiskt. Hon är alltså inte 
längre bunden vid det konkreta utan har förmågan att tänka ”om jag gör så här kommer 
detta att hända” och ”om jag istället gör på det här sättet blir följden denna…”.  Den 
amerikanske psykologen John Flavell menar att vuxna inte alltid tänker eller beter sig 
logiskt men att skillnaden mellan barn och vuxna är att vuxna har förmågan att inse vad 
logik går ut på. Dessa logiska kunskaper förvärvar ungdomarna i åldrarna 12-20 år 
(Hwang & Nilsson, 2003, s. 234f.). 
 
Enligt Hwang och Nilsson skiljer sig tonåringens egocentrism från yngre barns 
egocentriska beteenden. Den är inte generell utan riktar sig mot den egna personen. 
Tonåringar tror ofta att de är världens mittpunkt och föreställer sig också att andra ser 
dem på det sättet. De förmodar alltså att de är föremål för allas uppmärksamhet. Detta 
kan yttra sig i att tonåringar anser sig vara ensamma om vissa känslor och upplever att 
ingen annan förstår hur djupt de känner, därför att ingen känt så djupt som de. 
Psykologen David Elkind talar om en ”inbillad publik” som tonåringarna omger sig 
med. De tror att de alltid är i fokus för andras uppmärksamhet och intresse (2003, s. 
237f.).  
 
Evenshaug & Hallen pekar på vänskapsbanden som en viktig faktor i 
identitetsskapandet. Genom att känna närhet till en annan människa och dela 
upplevelser, tankar och känslor med denna, kan ungdomarna skapa en större självinsikt 
samt få en djupare förståelse för andra människor och deras behov. Att våga öppna sig 
och prata om sina bekymmer med andra gör ensamhetskänslorna och osäkerheten 
mindre och skapar en känsla av att vara accepterad och förstådd (2001, s. 323f.). 
Undersökningar har inte visat på stora skillnader mellan könen när det gäller 
identitetsskapandet men på vissa områden skiljer de sig åt. Flickor lägger större vikt 
och fokus än pojkar på den delen av identiteten som rör relationer till andra människor, 
könsroller och sexualitet. Medan pojkarna upplever det som viktigt att hitta en 
yrkesidentitet så lägger flickorna ner mer tid på att fundera över hur de ska kunna 
balansera yrke med familjeliv så att det passar in i deras liv (ibid., s. 311). Flickor och 
pojkar har också olika sätt att hantera och lösa problem de kan tänkas ställas inför. 
Enligt Hwang och Nilsson har flickor svårare än pojkar att lösa problem då de i större 
utsträckning skuldbelägger sig själva och tenderar att sluta problemen inom sig medan 
pojkar istället lägger skulden på yttre faktorer (2005, s. 265). 
 

2.1.3 Frigörelse  
 
Enligt Evenshaug och Hallen medför identitetsskapandet en frigörelseprocess där 
ungdomar distanserar sig från föräldrarna. Istället börjar de identifiera sig med 
jämnåriga kompisar som spelar en stor och viktig roll i frigörelseprocessen. I 
kompisgruppen kan ungdomarna finna acceptans och delade värderingar. Att bryta sig 
fri från föräldrarna är en viktig del i identitetsskapandet och behöver inte betyda ett 
avståndstagande från personerna utan från deras normer och värderingar. Detta för att 
kunna skapa egna självständiga värderingar. Att frigöra sig från beroendet av 
föräldrarna innebär att ungdomarna testar nya sätt att tänka och värdera saker. De tänjer 
på de gränser och regler som föräldrar och andra auktoriteter satt upp för dem (2001, s. 
314f.). 
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Evenshaug & Hallen menar också att ungdomar förväntar sig motstånd från vuxna när 
de prövar vissa gränser och att det inte alltid är det bästa om föräldrarna ger efter och 
håller med dem. Ungdomarna behöver få pröva sina åsikter mot andra. Föräldrarna bör 
således uppmuntra sina barn till större självständighet men inte sluta att fungera 
auktoritärt genom att sluta ställa krav på dem. Det är dock viktigt att vuxna är öppna för 
ungdomarnas tankar, känslor och åsikter samt är villiga att diskutera med dem. De unga 
behöver få förklarat för sig varför föräldrarna sätter upp regler eller agerar på ett visst 
sätt och de behöver också få känna sig delaktiga i de beslut som familjen tar 
(Evenshaug & Hallen, 2001, s. 314f.). 
 

2.1.4 Ungdomskultur 
 
Sociologen Philip Lalander och socialpsykologen Thomas Johansson menar att det för 
ungdomar i dagens samhälle är viktigt att känna delaktighet i ett större sammanhang. 
Gemenskap, närhet och kollektiva upplevelser har därför stor betydelse i ungas liv 
samtidigt som ungdomarna värnar om sin individuella frihet. De vill skapa sig en egen 
position och själva välja och bygga upp den egna identiteten (2002, s. 13). 
Ungdomskulturforskaren Johan Fornäs och litteraturvetaren Hillevi Ganetz menar att 
”Ungdomskultur är de symboler, stilar och vanor som förknippas med att vara ung” 
(1991, s. 74). De anser att alla ungdomar är innehavare av ungdomskultur genom att 
varje ung människa skapar sin egen stil som förmedlas till omgivningen. 
Ungdomskultur uppstår dels i interaktionen mellan ungdomarna själva och dels mellan 
ungdomarna och omgivningen. Det finns vissa fysiska, psykiska och sociala drag som 
ungdomar har gemensamt inom ungdomskulturen och som skiljer dem från barn och 
vuxna. Dessa gemensamma drag uppkommer till följd av att ungdomar i dagens 
samhälle tillsammans har vissa erfarenheter och livsvillkor som de delar med varandra 
(ibid., s. 74f.). Ungdomskulturen är trots dessa gemensamma drag inte homogen. Alla 
ungdomar lever, tänker och handlar inte på samma sätt vilket beror på att de under sin 
uppväxt har påverkats av olika livsvillkor. Ungdomars val när det gäller smak, livsstil 
och utbildning måste ses i ljuset av den enskilde individens levnadsförhållanden. Dessa 
livsvillkor påverkas av faktorer såsom kön, klasstillhörighet, boendesituation, etnicitet 
samt ålder (Jönsson et al, 1993, s. 21). Förhållanden och förändringar i samhället 
avspeglas i ungdomarnas kulturskapande och ungdomskulturen influerar i sin tur det 
omgivande samhället (Lalander & Johansson, 2002, s. 18f.). För att understryka de 
skillnader i stil, ideal och genre som finns mellan olika ungdomsgrupperingar kan man 
tala om ungdomskulturer (ibid., s. 11f.).  
 
Evenshaug och Hallen uppmärksammar att ungdomar har kommit att bli en stor och 
viktig konsumentgrupp. Ungdomarna är inte en del av produktionssamhället men 
förväntas ändå konsumera. Många varor riktar sig mot ungdomar som t ex kläder, 
musik och smink. Förändringar i ungdomars mode och livsstilar sker snabbt och 
förhållandevis ofta. Mediekulturen spelar i detta sammanhang en viktig roll; genom 
film, tv, video, musik och tidningar som riktas mot unga tillhandahålls ungdomarna 
olika identifikationsobjekt, symboler och livsstilar (2001, s. 321). Lalander och 
Johansson menar att ungdomskulturen är ”de stilar, värden och ideal som uttrycks i 
medier och i ungdomars verksamheter under en viss tid och som utmärker just unga i 
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relation till vuxna och/eller barn” (2002, s. 11). Förutom medierna hämtar ungdomarna 
även inspiration från andra håll i sitt kulturskapande. Detta sker genom egna 
erfarenheter från t ex familj, skola och vänner (Lalander & Johansson, 2002, s. 45). 
Enligt Fornäs och Ganetz är ungdomar trots det enorma marknadsutbudet i regel aktiva 
och selektiva i sin konsumtion genom att de väljer att uttrycka sig på ett visst sätt. 
Medieutbuden utgör en bas som ungdomarna antingen individuellt eller gruppvis 
använder och vidareutvecklar för att skapa upplevelser och nya stilar (1991, s. 76f.). 
Utvecklingen av Internet och ett ökat resande har resulterat i ett växande 
informationsutbyte. Dagens ungdomar har helt andra möjligheter än tidigare 
generationers ungdomar att komma i kontakt med människor över hela jordklotet. 
Dessa kontakter bidrar till att stilar utbyts på ett globalt plan. Avståndet mellan länder 
och människor har på detta sätt minskat i vissa avseenden (Lalander & Johansson, 
2002, s. 13, 82). 

2.2 Fritid 

2.2.1 Vad är fritid? 
 
I Nationalencyklopedin definieras fritid som ”den del av dygnet och veckan som inte 
upptas av arbete, måltider och sömn.” En annan förekommande beskrivning av fritid 
finns i Statistiska centralbyråns rapport om levnadsvillkor, Fritid 1976-2002, där det 
står att fritid kan förklaras som den tid som blivit över sedan vardagens sysslor utförts. 
Fritiden kan också ses som en värderad aktivitet och anges utgöra en funktion för både 
individen och samhället genom att möjliggöra rekreation och terapi. Fritiden sägs även 
innefatta en frihetsaspekt (SCB, 2004, s. 25). Fritiden kan också ses utifrån ett barn- 
och ungdomsperspektiv. Pedagogen Per Nilsson definierar begreppet fritid som ”den 
obundna tid barn och ungdomar förfogar över för val av aktiviteter efter fullföljande av 
skolplikt (eventuellt förvärvsarbete) och andra nödvändiga sysselsättningar såsom t.ex. 
sömn.” (1994, s. 18). I denna uppsats avses med begreppet fritid den tid ungdomarna är 
lediga från skolan och skolarbete och kan ägna sig åt egna intressen.  

2.2.2 Fritidens betydelse 
 
Som ovan nämnts spelar fritiden en viktig roll både för den enskilde individen och ur 
ett samhällsperspektiv. Genom fritid skapas möjligheter för människor att koppla av 
och återhämta sig. Detta innebär i sin tur att människor orkar utföra ett bra arbete på 
arbetsplatsen respektive i skolan. Fritiden betyder också att människan kan ta till sig 
nya kunskaper i olika situationer samt leder till social samvaro med andra människor. 
Fritidens samhällsbetydelse har i ökad omfattning uppmärksammats av staten (SCB, 
2004, s. 22). Detta har lett till satsningar på t ex idrottsanläggningar, bibliotek, 
samlingslokaler och frilufts- och rekreationsanläggningar. Avsikten med satsningarna 
har varit att skapa goda förutsättningar för medborgarnas fritid vilket i förlängningen 
inverkar positivt på arbetslivet, samt minskar risken för att människor slås ut. 
Fritidssatsningarna har således betraktats som en möjlighet för staten att skapa 
välanpassade samhällsmedborgare och upprätthålla ordningen i samhället (ibid., s. 24, 
31).  
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I Fritid 1976-2002 framkommer sex betydelser som fritiden kan ha för människors 
välbefinnande. För det första har fritiden en psykologisk betydelse innefattande känslan 
av frihet men också av glädje, deltagande och utmaning. För det andra har fritiden en 
förkovrande betydelse som rymmer människors inlärning av nya kunskaper, medverkan 
i studiecirklar, bokläsning etc. Att få uppskattning och stimulans från andra människor 
inkluderas i den tredje, sociala betydelsen av fritid. För det fjärde har fritiden en 
avslappnande betydelse som avser vila och avkoppling. Den fysiologiska och femte 
betydelsen handlar om att må bra och om att ha en god hälsa. Slutligen har fritiden en 
estetisk betydelse vilken rymmer upplevelser av exempelvis dans, konst och teater 
(SCB, 2004, s. 25). 
 
Människor uppskattar olika fritidsaktiviteter och upplever dem på skilda sätt. Varje 
människa måste själv bedöma vad som får honom eller henne att må bra (ibid., s. 32). 
Nilsson menar att fritiden i regel fyller en mycket viktig funktion för ungdomar då den 
jämte skola, eventuellt arbete och hemmet erbjuder en scen för deras utveckling av 
identiteter, kulturer och livsprojekt. Ungdomar har på fritiden i högre utsträckning än i 
den för alla ungdomar lagstadgade grundskolan, möjlighet att förverkliga sig själva och 
skapa sig en egen identitet (1994, s. 11).  

2.2.3 Förutsättningar och begränsningar för fritiden 
 
Fritidens största begränsning utgörs av tiden som upptas av arbete eller i ungas fall, 
studier. Dessa båda faktorer tar upp en stor del av människans vakna tid och för 
personer med oregelbundna arbetstider kan planeringen av fritidsaktiviteter och socialt 
umgänge ytterligare försvåras. Vid sidan av arbete och studier tillkommer även andra 
sysslor såsom hushållsarbete och personlig omvårdnad (SCB, 2004, s. 32-39). 
Pedagogen Jutta Balldin menar att dagens ungdomar inte har mer fritid än vuxna. 
Förutom att hjälpa till i hemmet har ungdomarna läxor eller ibland extrajobb som 
upptar en stor del av deras tid. Fritiden skapas således utifrån de förutsättningar 
människor har i det dagliga livet (2003, s. 15). En annan begränsande faktor för 
utövande av fritidsaktiviteter är ålder. För ungdomar blir konsekvensen att de utestängs 
från vissa aktiviteter och nöjen på grund av att de anses för unga. Vidare kan miljö och 
avstånd utgöra en begränsning: att vara bosatt i en mindre stad eller ort innebär i regel 
ett minskat fritidsutbud. Aktiviteter långt från det egna hemmet fordrar tillgång till bil 
eller bussförbindelser vilket i längden kan bli mycket dyrt. En del aktiviteter 
exempelvis sporter kräver medlemsavgifter och tillgång till utrustning. För familjer 
med flera barn kan det bli särskilt svårt att klara kostnaderna för barnens 
fritidsaktiviteter (SCB, 2004, s. 27, 37). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
Forskningen som presenteras i detta kapitel är utifrån ett ungdomsperspektiv och 
således främst inriktad på ungdomars åsikter och upplevelser av bibliotek. Eftersom 
stora förändringar ägt rum på biblioteken i samband med datorisering och ett växande 
medieutbud förefaller forskning som bedrivits före 1990-talet inte lika relevant för vår 
studie. Av denna anledning redogörs för forskning publicerad under 1990-talet och 
framåt. Undantaget är nästföljande stycke som ämnar ge en inblick i hur ämnet 
bibliotek och ungdomar sett ut genom åren samt vad forskningen inriktat sig på.  Vidare 
behandlas forskning kring ungdomars relation till bibliotek. Därefter återfinns ett 
avsnitt om ungdomars medieanvändning på fritiden, med särskilt fokus på läsning 
eftersom böcker utgör en central del i bibliotekens verksamhet. Kapitlet avs lutas med 
en sammanfattning av den presenterade forskningen och ett resonemang om dess 
förhållande till vår studie.  

Under hela 1900-talet har det pågått en debatt om ungdomars relation till bibliotek, 
särskilt har debatten intensifierats under 1900-talets senare hälft (Rydsjö, 2001, s. 2). 
Försök att nå ungdomar som användargrupp har pågått sedan 1960-talet och detta har 
resulterat i tjänster såsom ungdomsbibliotekarier och en etablering av särskilda 
tonårshörnor (Fogelberg- Carlsson, 1999, s. 13). 1977 presenterade Sveriges allmänna 
biblioteksförening (SAB) en rapport som uppmärksammade problematiken i 
bibliotekens förhållande till ungdomar. Det visade sig att det på biblioteken fanns en 
utbredd okunskap om ungdomar som användargrupp. Vidare framkom att det saknades 
en klar policy gällande regleringen av verksamheten, dess medieurval och personalens 
ansvarsområden.  Mot slutet av 1980-talet kom ungdomars åsikter att uppmärksammas 
i ett antal specialarbeten genomförda av studenter vid BHS (Rydsjö, 2001, s. 2). Ett 
exempel är Charlotte Hardeborn och Boel Sjöbergs uppmärksammade undersökning 
från 1989, Finns det plats för ungdomar på biblioteken - En dokumentation av 
BHS´monter vid Bok & Bibliotek ´88, som dels handlar om ungdomars syn på 
biblioteket och dels om hur de skulle förändra biblioteket om de gavs en sådan 
möjlighet (s. 2). Med hjälp av olika projekt där det satsades på en förändring av 
biblioteksmiljön, har försök gjorts att locka ungdomar till biblioteken. En förändring 
kan skönjas inom biblioteksforskningen i form av en gradvis förskjutning från ett 
institutionsperspektiv till ett ökat intresse för användargrupper, däribland ungdomar 
(Rydsjö, 2001, s. 2f.).  

3. 1 Ungdomars relation till bibliotek 
 
Kerstin Rydsjö, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås, har i en konferenspresentation givit en översikt över de magister- och 
kandidatuppsatser som författats inom området ungdomar och bibliotek vid Högskolan 
i Borås (Rydsjö 2001). I artikeln väljer Rydsjö att studera vilka aspekter rörande 
ungdomar och bibliotek som studenter valt att lyfta fram i sina uppsatser. Rydsjö har 
även undersökt hur relationen mellan ungdomar och bibliotek framställs och diskuteras 
i uppsatserna. Sammanlagt hittades 35 uppsatser som ur olika aspekter behandlar 
ungdomar och bibliotek. Rydsjö konstaterar att något fler uppsatser är skrivna ur ett 
bibliotekarie/institutionsperspektiv än utifrån ett användarperspektiv. Detta upptäckte 
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även vi i samband med litteratursökningen till vår studie. Rydsjö delar in uppsatserna 
under rubrikerna: Ungdomar som användare, Medier, Institutionen och yrket, 
Bibliotekshistoria samt Relationer ungdomar/bibliotek. Den sistnämnda kategorin 
uppsatser, som är sex till antalet och författade under tidsperioden 1995-2000, väljer 
Rydsjö att analysera närmare. Samtliga uppsatser använder kvalitativa metoder och en 
av dessa, Åberg (2000), tas även upp senare i detta kapitel (Rydsjö, 2001, s. 2ff.). 
Rydsjö identifierar ett antal återkommande teman i uppsatserna som även varit föremål 
för debatt inom forskningen. Dessa teman rör hur ungdomars biblioteksanvändning ser 
ut, om det behövs en ungdomsavdelning på biblioteket och vem som i så fall ska styra 
den, hur ungdomar tas emot som användargrupp, vilka läsvanor ungdomar har och hur 
dessa ser ut. Avseende frågan om ungdomsavdelningar, kunde två förhållningssätt 
urskiljas bland bibliotekarierna. Det ena innebar att ingen användargrupp ska ges 
särskild uppmärksamhet, medan det andra hävdar att om biblioteket ska kunna fylla en 
funktion för ungdomar utöver skolsammanhang så behövs extra insatser. Rydsjö 
konstaterar att ungdomarnas åsikter om sin biblioteksanvändning inte stämmer överens 
med bibliotekariernas syn på densamma. Exempelvis trodde bibliotekarierna att det var 
av vikt för ungdomar med datorer på bibliotek medan ungdomarna själva inte ansåg 
detta vara särskilt betydelsefullt eftersom de har tillgång till datorer hemma (ibid., s. 
7ff.). 
 
Det fanns även skilda åsikter när det gällde läsning. En del ungdomar använde sig av 
bibliotekets böcker både för läsning i skolan och på fritiden men detta gällde långt ifrån 
alla. I en uppsats framkom att ungdomarna i väldigt liten skala använde biblioteket för 
sin fritidsläsning bl. a för att de upplevde att biblioteket inte kunde tillhandahålla den 
litteratur de sökte. Flera intervjuade invandrarungdomar uppgav dock att läsningen 
hade stor betydelse för deras språkutveckling. Bibliotekarierna menade att det inte 
utgjorde någon fara om biblioteket mister ungdomar som läsare. De uttryckte åsikten att 
om ungdomarna fått goda läsvanor med sig från barndomen så hittar de tillbaka till 
biblioteket i vuxen ålder. Rydsjö diskuterar även bibliotekens bemötande där det 
framkom att ungdomarna uppger sig bli sedda som grupp och inte som enskilda 
individer. Rydsjö menar att detta skapar en distans i ungdomars förhållande till 
biblioteket och att det i hög grad påverkar deras inställning. Det framgick även av 
uppsatserna att ungdomarna ville ha allt av biblioteket medan bibliotekarierna i sin tur 
snarare var villiga att fokusera på en aspekt av verksamheten. Antingen såg 
bibliotekarierna biblioteket som ett informationscenter för lärande eller som ett 
kulturcenter som ungdomarna kan använda på sin fritid. Slutligen konstaterar Rydsjö 
att folkbiblioteket når ut till fler användare idag än vad det gjort tidigare (ibid.). 
 
Inom ramen för Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, har 
fritidsforskaren Stig Elofsson författat rapporten Vad vill ungdomar ha på bibliotek? 
som bland annat syftar till att ge en bild av vad ungdomar söker på bibliotek (2004, s. 
1). Rapporten bygger på en enkätundersökning från 1998 om högstadie- och 
gymnasieungdomars kulturvanor som omfattade nära 5000 högstadieelever (ibid., s. 8). 
Det ungdomarna i första hand sökte och upplevde som viktigast på bibliotek kan 
beskrivas som traditionell biblioteksverksamhet, då det fanns en stark koppling till 
bibliotekets bokbestånd. För ungdomarna var det nämligen möjligheten att låna böcker 
på biblioteket som ansågs vara viktigast. Biblioteket var också viktigt för att få nya 
kunskaper, idéer och boktips, samt genom att vara en plats där ungdomarna kan läsa 
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och studera. Efter det traditionella användandet av biblioteket placerade ungdomarna 
medier för musik, video och data.  Därefter följde tidningar och tidskrifter och sist 
återfanns vad Elofsson kallar för bibliotekens ”utåtriktade verksamheter”. Dessa 
verksamheter var t ex arrangemang på biblioteket i form av utställningar och 
författarbesök. För ungdomarna hade biblioteket en liten betydelse som social 
mötesplats (Elofsson, 2004, s. 13, 32). 
 
Maria Åberg har i sin magisteruppsats Helt borta, vet ingenting. Man är i en annan 
värld när man kommer dit: en undersökning av vad ett folkbibliotek skulle kunna 
betyda för ungdomar intervjuat femton ungdomar i åldrarna 14-19 år samt två 
bibliotekarier. Syftet med studien var att undersöka om biblioteket skulle kunna betyda 
något mer för ungdomarna än att bara tillhandahålla material för skolarbeten. Åberg 
ville även se om biblioteket kunde vara en plats där ungdomarna kunde ägna sig åt 
kulturell och estetisk verksamhet på sin fritid (2000, s. 6). Ungdomarna menade att de 
inte hann med att besöka biblioteket speciellt ofta på sin fritid. Största delen av deras 
tid gick istället åt till läxläsning eller andra fritidsaktiviteter. Biblioteket fyllde mest 
funktionen som tillhandahållare av skolmaterial och ingen längre tid spenderades på 
biblioteket. Ungdomarna ansåg även att biblioteket inte erbjöd det som de efterfrågade i 
form av musik och skönlitteratur (ibid., s. 32). Åberg menade dock att biblioteket skulle 
kunna fylla en viktig funktion för ungdomarna. Hon såg ett behov hos dem att få ägna 
sig åt kulturella uttrycksmedel. Många ungdomar, främst de äldre, visade sig vara 
positiva till kulturell verksamhet men menade att det var viktigt att de själva fick 
bestämma hur den skulle se ut (ibid., s. 58f.). Flickorna i studien var mer negativt 
inställda till bemötandet från bibliotekarierna än pojkarna var och särskilt de yngre 
flickorna upplevde att de inte fick den hjälp de ansåg sig behöva. Ungdomarna menade 
att vuxna i allmänhet hade en tendens att se alla ungdomar som stökiga och bråkiga 
trots att detta bara gällde en del ungdomar. Dock noterade Åberg att även ungdomarna 
hade förutfattade meningar om vuxna, däribland bibliotekarier. Överlag ansåg 
ungdomarna att miljön på det aktuella biblioteket var tråkig och intetsägande. Det 
upplevdes som stelt och färglöst. Ungdomarna efterfrågade en inredning som bestod av 
mer färger, fler läsplatser i form av soffor samt grupprum (ibid., s. 34ff.). 
 
1997 genomfördes en studie av BHS-studenterna Anna Bodén och Karin Emanuelsson 
m fl. Ungdomar om bibliotek, där syftet var att ta reda på ungdomars åsikter om 
folkbibliotek. Sjuttio ungdomar intervjuades och det visade sig att majoriteten av dem 
som använde sig av biblioteket var positivt inställda till det. Ungdomarna uppskattade 
främst möjligheten att låna gratis, att kunna använda biblioteket som studieplats samt 
tillgången till Internet. Intressant att notera är att de som var positiva till biblioteket 
framhöll biblioteket som avkopplande medan de som var negativa upplevde biblioteket 
som stressande. Användarna upplevde även biblioteket som inspirerande medan icke-
användarna ansåg det vara en tråkig plats (Bodén & Emanuelsson, 1997, s. 60ff.).  
 
Bodén och Emanuelsson gjorde även en jämförelse med tidigare nämnda studie av 
Hardeborn och Sjöberg. Det visade sig att ungdomarna i båda studierna önskade sig en 
bättre biblioteksmiljö. Även i denna studie efterfrågades växter, bekvämare möbler och 
gladare färger i biblioteket samt en enklare hylluppställning så att det skulle bli lättare 
för ungdomarna att lokalisera böcker. En skillnad mellan de båda studierna var att 
ungdomarna i Hardeborn och Sjöbergs studie önskade sig en egen ungdomsavdelning. 
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Det kravet uttrycktes inte av ungdomarna i Bodéns och Emanuelssons studie. 
Författarna spekulerade i om detta kunde bero på att planlösningen är öppnare i de nya 
biblioteken och att de erbjuder fler medier såsom datorer, film och musik (Bodén & 
Emanuelsson, 1997, s. 63). 
 
I magisteruppsatsen Referensgrupper för ungdomar på folkbibliotek - en bra idé? av 
Inger Hollström-Flis undersöks hur referensgrupper för ungdomar på folkbibliotek 
fungerar och hur sådana grupper kan bidra till att möta ungdomars behov på 
biblioteken. Sex bibliotekarier på folkbibliotek som har eller har haft referensgrupper 
har besvarat en kvalitativ enkät och dessutom har tio ungdomar har intervjuats (2001, s. 
81). Ungdomarna i studien visade sig mycket intresserade av kultur och samhälle och 
ville själva kunna påverka och föra fram sina åsikter i frågor som de ansåg var viktiga. 
Ungdomarna var positiva till referensgrupper på folkbiblioteket då de trodde att sådana 
grupper kunde utgöra en god möjlighet för dem att komma till tals på biblioteket. 
Samtidigt får biblioteket bättre kännedom om behov och intressen hos dagens 
ungdomar. Majoriteten av ungdomarna kunde tänka sig att vara med i en referensgrupp 
men flera betonade att det var viktigt med ett reellt inflytande samt att de själva fick 
vara med och bestämma. Ungdomarna påpekade att det även var av betydelse att 
deltagarna i gruppen har olika intressen men menade att det kan vara svårt att engagera 
en bred referensgrupp. Ungdomarna sökte kunskap för skolarbete och för personlig 
utveckling, men ville också ha roligt och möjligheter till avkoppling på biblioteket. 
Viktigt för dem var att biblioteket tillhandahöll ett brett medieutbud med tyngdpunkt på 
böcker. Ungdomarna poängterade också behovet av att hitta i bibliotekets utbud. En väl 
fungerande och trevlig biblioteksmiljö samt ett gott bemötande av personalen på 
biblioteket var av betydelse för ungdomarna. Hollström-Flis drar av sin undersökning 
slutsatsen att referensgrupper såväl av ungdomar som av bibliotekarier uppfattas kunna 
bidra positivt i bibliotekets arbete för att möta ungdomarnas behov. Arbetet med 
referensgrupper kan vara en möjlighet för bibliotekarien att lära känna ortens ungdomar 
och därmed få insikt i behov och intressen som ungdomar har. I samarbete med 
referensgruppen kan biblioteket och dess service, utbud och arrangemang utformas och 
anpassas till ungdomarna (ibid., s. 82). 
 
Elisabeth Tallaksen Rafstes artikel A Place to Learn or a Place for Leisure? Students’ 
Use of the School Library in Norway, bygger på en empirisk undersökning om 16-18 
åriga ungdomars användning och upplevelser av skolbibliotek (Rafste 2005). I artikeln 
behandlar Rafste, dels hur elever använder och värderar skolbiblioteket i sitt dagliga liv, 
dels vilka dessa användare av skolb iblioteket är. Två skolor deltog i undersökningen 
som omfattade både intervjuer, observationer och frågeformulär. Rafste fann att 
ungdomarna både använde skolbiblioteket mer och värderade det högre i fritidssyfte än i 
skolsyfte. För en liten grupp ungdomar på de båda skolorna som regelbundet besökte 
skolbiblioteket var det särskilt betydelsefullt som social mötesplats. Endast en liten del 
av ungdomarnas användning av skolbiblioteket ägnades åt skolrelaterat arbete, 
informationsåtervinning och informationsanvändning. Det var också sällan 
skolbiblioteket integrerades i undervisningen. Lärarna gav i låg utsträckning 
ungdomarna uppgifter som var lämpade att lösa med hjälp av skolbiblioteket och de 
uppmuntrade heller inte ungdomarna att använda skolbiblioteket. Bland ungdomarna 
fanns trots detta en utbredd uppfattning om att varje skola behöver ett skolbibliotek. De 
menade att skolbiblioteket var användbart för dem när de var i behov av information då 
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de befann sig på skolan. Ungdomarna i studien värdesatte möjligheten att i 
skolbiblioteket själva bestämma över sin tid och över sina aktiviteter. Rafste menar att 
skolbibliotekets funktion som social mötesplats är beroende av vilka övriga utrymmen 
som ungdomarna har att tillgå på skolan. Hon anser att det för skolans del handlar om 
en balansgång där det dels gäller det att hitta en jämvikt mellan klassrummet och 
skolbiblioteket och dels mellan fritidsrelaterade aktiviteter och skolrelaterade aktiviteter 
(Rafste 2005). 
  
I artikeln The Role of Information in Helping Adolescent Girls with Their Life Concerns 
(1993), presenterar de australiensiska informationsforskarna Barbara Poston-Anderson 
och Susan Edwards sin undersökning om informationens roll när unga flickor hanterar 
sina livsangelägenheter. Studien utgörs av intervjuer med 28 australiensiska flickor i 
åldrarna 13-14 år. Poston-Anderson och Edwards fann att de livsangelägenheter som 
flickorna uppgav var av två slag. Dels handlade de om relationer med andra människor 
och dels om utbildning/arbete. Flickorna uttryckte flera informationsbehov i 
förhållande till sina livsangelägenheter men tvivlade på att biblioteket kunde 
tillfredsställa dessa behov. Detta visade sig tydligt genom att få av flickorna uppgav att 
de aktivt sökte information via formella informationscenter som t ex biblioteket. 
Särskilt tvivlade flickorna på att biblioteket kunde vara till hjälp när de behövde 
information rörande relationer. Istället skaffade de sig i regel informationen de behövde 
från andra håll, framförallt genom att diskutera med andra men även genom skriftliga 
källor. De flesta upplevde således att det fanns information tillgänglig för att hantera 
situationer som de ställdes inför. Gällande flickornas informationsbehov i samband med 
utbildning/arbete upplevde en majoritet att skol- eller folkbiblioteket skulle kunna vara 
åtminstone till viss hjälp. Ingen av flickorna med tankar och frågor kretsande kring 
relationer och relationsproblem trodde dock att skolbiblioteket kunde vara till hjälp. De 
ansåg att skolbibliotekens information var för generell och inte anpassad till deras 
specifika situation. Dessutom verkade flickorna uppleva att skolbiblioteket utestängde 
viss information både rörande relationer och utbildning/arbete. Tilltron till 
folkbiblioteket var betydligt större än till skolbiblioteket men ändå förhållandevis låg. 
Flickorna upplevde att folkbiblioteket skulle kunna vara till större hjälp både med 
frågor om relationer och med frågor om utbildning/arbete. Studien visade även på att 
flickornas sätt att söka information inte överrensstämde med bibliotekens upplägg. De 
fraser och ord flickorna använde sig av för att definiera sina sökningar var bara i få fall 
överrensstämmande med bibliotekets termer. Särskilt stora svårigheter med bibliotekets 
termer uppstod i samband med informationssökning avseende relationer (1993, s. 
25ff.). 
 
Poston-Anderson och Edwards konstaterar att biblioteket har en mindre betydelsefull 
roll för unga flickor med behov att få svar på sina livsfrågor. Svårigheterna ligger 
troligen delvis i att biblioteket ser tillgång till saklig information som särskilt viktig, 
medan flickorna snarare efterfrågar tolkad och mer förklarande information, användbar 
för den egna situationen. Dessutom kan det vara så att flickorna inte inser möjligheterna 
med skolbiblioteken i dessa situationer. Poston-Anderson och Edwards menar att det är 
bibliotekspersonalens ansvar att se till att den service som biblioteket erbjuder är 
relevant för ungdomar som söker stöd i livsfrågor (Poston-Anderson & Edwards, 1993, 
s. 25ff.).  
 



 15 

2003 författade Mathilda Larsson och Christina Lindstedt magisteruppsatsen Att leva 
sitt liv: tonårsflickor om livsangelägenheter, informationsbehov och 
informationsanskaffning. Syftet var att undersöka hur tonårsflickors informationsbehov 
ser ut beträffande livsangelägenheter och hur flickorna tillgodoser sina 
informationsbehov. Författarna menar att tonårstiden är en omvälvande period i livet då 
nya informationsbehov uppstår och att biblioteket skulle kunna spela en väsentlig roll 
när det gäller att uppfylla dessa behov (s. 3f.). Undersökningen som gjorts med hjälp av 
kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkäter visar att flickorna framförallt har 
informationsbehov rörande skolan och den stress som skolan i sin tur framkallar. Det 
fanns även informationsbehov hos flickorna när det gällde framtiden och dessa 
fokuserade främst på studier och yrke. Flickorna funderade även kring samhällsfrågor 
såsom krig, rasism och miljöförstöring. Författarna konstaterar skillnader mellan 
intervjuerna, där flickorna mest pratade om skolan, och enkäterna, där de istället tog 
upp ämnen såsom kärlek och utseende. Larsson och Lindstedt menar att detta kan vara 
ett resultat av att ämnen av personlig karaktär är svåra att prata om med främmande 
människor, särskilt i en intervjusituation. Enkäten underlättade således för flickorna att 
ge uttryck för funderingar kring dessa ämnen. Studien visade att flickorna i första hand 
fick sina informationsbehov tillgodosedda genom muntliga källor exempelvis vänner, 
föräldrar, syskon och lärare. Informationen påträffades ofta av tillfälligheter och alltså 
inte genom aktivt sökande ifrån flickornas sida. Skriftliga källor användes då det 
handlade om ämnen som upplevdes för känsliga att prata med någon om exempelvis 
sex och samlevnad (ibid., s. 51ff.). 
 
I likhet med Poston-Anderson och Edwards kommer Larsson och Lindstedt fram till att 
flickorna i deras undersökning inte skulle välja att söka information om sådant som rör 
livsangelägenheter på biblioteket. Hinder för detta som flickorna uppgav var tidsbrist, 
brist på kunskap samt att de upplevde det problematiskt att hitta på biblioteket. De 
ansåg även att vissa ämnen var för känsliga och personliga att fråga bibliotekarien om 
(ibid., s. 61f.). 

3. 2 Ungdomars medieanvändning på fritiden 
 
Medier upptar en stor del av barns och ungas fria tid. Medieforskaren Cecilia von 
Feilitzen redovisar i sin artikel Blir barns medieanvändning allt friare? resultat från 
studier gjorda av Nordicom-Sveriges mediebarometer 2001 när det gäller ungas 
användning av olika medier. Det visar sig att ungdomar mellan 15-24 år i genomsnitt 
ägnar ca 6 ½ timmar åt medieanvändning per dag. Mest tid upptar musiken (ca 2 ¼ 
timmar) därefter följer tv och video (ca 2 ½ timmar). Läsning beräknas uppgå till ca 1 
timme och Internet till ca 40 minuter. Till läsningen hör inte bara böcker utan även 
tidningar mm. Enligt studierna ökar medieanvändningen med barnens ålder och har sin 
topp bland ungdomar i åldrarna 15-24 år (Feilitzen, 2003, s. 163ff.). Feilitzen menar att 
medieanvändningen är det mest populära sättet för ungdomarna att spendera sin fritid 
på. Hon skriver:  
 

Sammantaget utgör medieaktiviteter de mest utbredda fritidsaktiviteterna. 
Barn anger dessutom en lång rad motiv för att använda medier som i hög grad 
har med fritiden att göra – såsom att ha roligt, spännande, slappna av och få 
tiden att gå, liksom att få veta hur det är, att få tips och råd och att lära sig om 
världen … (Felitzen, 2003, s. 165) 
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Medieanvändningen fyller alltså en rad funktioner för barn och ungdomar. Bland annat 
upplevs den som lärorik och avslappnande (ibid., s. 165). Forskning visar att 
användning av medier har ersatt den oorganiserade fritiden. Med oorganiserad menas 
den tid som inte används till att göra något planerat. Den organiserade fritiden 
kännetecknas av planering och innefattar exempelvis idrottsutövning eller 
musiklektioner. De ungdomar som ägnar sig åt många organiserade aktiviteter tenderar 
att inte använda sig lika mycket av medier. Enligt Feilitzen har forskning visat att det 
inte är t ex tv: n i sig som gör att barn och ungdomar inte ägnar sig åt organiserade 
aktiviteter. Tvärtom tenderar de som inte utövar organiserade aktiviteter att se mer på 
tv. Det är alltså inte tv: n som från början skapar fysisk passivitet utan människor tar till 
tv: n när det inte finns något annat att göra (ibid., s. 167).  Feilitzen menar också att 
användningen av medier för unga har blivit friare med tiden. Ungdomar får i allt högre 
grad styra över sin medieanvändning utan vuxnas inblandning. Medieanvändningen 
sker i hög utsträckning i ensamhet. Att lyssna på musik är dock något som ungdomar 
ibland ägnar sig åt i sällskap med jämnåriga kamrater. Både läsning och användning av 
datorer (t ex Internet, chat, e-post och datorspel) är i regel ensamaktiviteter. 
Datoraktiviteter innebär dock att ungdomar ofta har virtuell kontakt med andra 
ungdomar. Mellan 80-90 % av de svenska barnen och ungdomarna i åldrarna 9-24 år 
som deltog i undersökningen hade tillgång till dator hemifrån (ibid., s. 170f.). 

3.2.1 Ungdomars läsning 
 
Litteraturforskaren Joseph Appleyard har i boken Becoming a Reader: The Experience 
of Fiction from Childhood to Adulthood utvecklat en teori om läsutveckling som bygger 
på fem olika stadier. Dessa sträcker sig från barndom till vuxen ålder varav tonåringar 
faller under kategorin, Reader as a Thinker. I detta stadium fokuserar läsaren sig på 
meningen med livet och det är viktigt för henne att kunna identifiera sig med bokens 
innehåll. Appleyard tar upp aspekter som är väsentliga i detta stadium. För ungdomar är 
realism en berättelse eller historia som på ett trovärdigt och komplext sätt beskriver 
verkligheten och människor så som de faktiskt är, böcker som inte ger romantiska 
skildringar utan visar på en mörkare aspekt av det mänskliga livet. Karaktärerna i 
böckerna ska vara mångfacetterade och ungdomarna ska ha en chans att kunna relatera 
till innehållet i boken. Många ungdomsböcker behandlar problematiken med att vara 
ung och visar inte upp en idealiserande bild av verkligheten. Istället kan de förefalla 
tragiska och visa på det mörka i tillvaron. Appleyard menar att anledningen till att 
realism i böcker är viktigt för ungdomar i detta stadium, beror på att det för dem är 
något aktuellt. Ungdomarna har upptäckt att en historias trovärdighet inte är något som 
kan tas för givet utan det är upp till läsaren själv att ta ställning (Appleyard, 1991, s. 
107ff.). 
 
När ungdomar läser böcker är ofta gränserna mellan dem själva och karaktärerna 
flytande. Ungdomarna lever sig in i böckerna och identifierar sig med karaktärerna. De 
söker karaktärer som de kan relatera och se upp till och identifieringen kan ha många 
olika dimensioner. Ungdomarna kan känna igen sig i mer än en karaktär eller i flera 
sidor hos en och samma person. Identifieringen av en karaktär eller en viss typ av 
karaktärer, sker ofta utifrån ett starkt personligt motiv hos läsaren.  Inlevelse och 
identifikation går hand i hand, identifikation är ofta ett uttryck för inlevelse. En 
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anledning till att ungdomar tycker om att läsa skönlitteratur och biografier är att de 
genom böckerna kan dra paralleller till sina egna liv, och därigenom se nya möjligheter 
för sig själva (ibid., s. 102 ff.). Appleyard menar att läsning av böcker får ungdomar att 
reflektera över innehållet i texten såsom handlingar och motiv hos karaktärerna, för att 
se hur väl det stämmer överens med deras egna värderingar och känslor. Läsaren 
omtalar personerna i böckerna som om de fanns i verkligheten. Detta beteende visar på 
ett mer utvecklat sätt att läsa hos tonåringen, att denne reflekterar över syftet med 
boken och författarens intentioner. Läsaren har lärt sig att se det outtalade dvs att läsa 
mellan raderna. Den förförståelse läsaren besitter i form av personliga erfarenheter 
påverkar hennes syn på bokens innehåll. Om författaren inte lyckas leva upp till de 
förväntningar läsaren har så kan detta resultera i en besvikelse över innehållet (ibid., s. 
111ff.). 
 
Zara Bärebring har i magisteruppsatsen Identitet och påverkan: Om unga kvinnor och 
skönlitteratur, studerat skönlitteraturens påverkan på unga kvinnors identitet. Syftet 
med uppsatsen som är skriven inom biblioteks- och informationsvetenskap har varit att 
undersöka vilken roll den skönlitterära läsningen spelar för självkänslan och självbilden 
hos unga kvinnor. Avsikten har även varit att studera unga kvinnors relation till 
skönlitteratur på ett mer allmänt plan samt att undersöka hur det är att hitta 
skönlitteratur på biblioteket. Bärebring har använt sig av kvalitativa intervjuer med 8 
unga kvinnor i åldrarna 15-20 år. Förutom intervjuer har även litteraturstudier utförts 
med fokus på olika identitetsteorier, läsning och dess påverkan samt 
ungdomsförhållanden i dagens samhälle (2004, s. 63 ff.). Bärebring drar slutsatsen att 
alla flickor i hennes studie har läst en eller flera böcker som upplevdes betydelsefulla. 
På vilket sätt böckerna var betydelsefulla var beroende av informanternas ålder, 
personlighet eller karaktär. De böcker som hade betydelse var alla böcker 
informanterna kunde känna igen sig i och som på något sätt haft en koppling till deras 
egna liv. Böckerna var viktiga därför att de gett upphov till nya möjligheter och nya 
perspektiv. De hade även fungerat som stöd och gett informanterna en känsla av att de 
inte var ensamma om att befinna sig i en viss situation eller om vissa tankar. Vidare 
hade böckerna inspirerat informanterna och gett dem mod att våga genomföra 
förändringar i sina liv. Bärebring menar att hennes resultat visar att skönlitteratur och 
läsning av skönlitteratur spelar en roll för unga kvinnors identitet och att böckerna kan 
vara till hjälp i identitetsutvecklingen. Bärebring har även kommit fram till att de 
betydelsefulla böckerna knyter an till flickors egna problem, intressen och mål (ibid.). 
 

3.3 Sammanfattning av tidigare undersökningar 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att forskningen på området ungdomar och bibliotek 
inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet idag är relativt omfattande. 
Det ökade intresset för ungdomar avspeglas tydligt i de magisteruppsatser som författats 
under de senaste åren vid Högskolan i Borås. Den forskning om ungdomar och bibliotek 
som presenterats i detta kapitel har utifrån ungdomars perspektiv behandlat flera olika 
aspekter. I undersökningarna framstår böcker som det viktigaste mediet för ungdomar 
på biblioteket och ungdomarna värdesätter framförallt möjligheten att låna böcker på 
biblioteket. Böcker framstår som betydelsefulla för ungdomar bland annat genom att 
visa på nya möjligheter och vägar. Böckerna kan ge stöd och ingjuta mod och vara 
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viktiga för ungdomars identitetsutveckling. Ungdomar verkar enligt undersökningarna 
inte besöka biblioteket på sin fritid i någon större utsträckning utan den lediga tiden 
ägnas istället åt andra aktiviteter. Tidsbrist framstår som en betydande anledning till att 
ungdomar inte besöker biblioteket på sin fritid.  
 
Det har framkommit att ungdomar önskar sig en förändring av biblioteksmiljön. Denna 
fråga är ingalunda ny utan dessa åsikter har förts fram av ungdomar under en längre tid, 
men verkar fortfarande vara aktuell och bära relevans för ungdomarna som inte är nöjda 
med den befintliga miljön på biblioteket. Ett problem i ungdomars biblioteksanvändning 
är framförallt hylluppställningen som ungdomar finner svår att förstå. Detta leder till 
svårigheter för dem att hitta på biblioteket. Ungdomarna anser sig bli sedda som grupp, 
inte individer och upplever att bibliotekarierna generaliserar och har förutfattade 
meningar om dem. Forskningen visar också att unga flickor inte i första hand söker 
information om livsangelägenheter på biblioteket, utan främst genom muntliga källor. 
 
Vi upplever alltså att det finns omfattande forskning som behandlar ungdomar och 
bibliotek. Dock har bibliotekets betydelse i fritidssammanhang inte getts lika stort 
utrymme. Forskningen som behandlar ungdomars åsikter och användning av bibliotek 
menar vi också har en tendens att vara inriktad på ungdomarnas syn på biblioteket här 
och nu, utan barndoms- eller framtidsperspektiv. I denna undersökning fokuseras därför 
på att låta flickorna se tillbaka på sin relation till biblioteket under barndomen samt att 
blicka framåt mot den framtida användningen av biblioteket. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta kapitel presenteras två studier som anses betydelsefulla för undersökningen och 
som därmed kommer att utgöra uppsatsens teoretiska ram.  Studierna tillhör två olika 
vetenskapliga ämnesområden; biblioteks- och informationsvetenskap samt sociologi. 
Tillsammans behandlar de bibliotek, ungdomar och fritid som är fokus för studien. Det 
ska klargöras att vid tillämpningen av teorikapitlet är inte avsikten att verifiera eller 
testa studiernas hållbarhet utan snarare att använda dem som ett stöd för att kunna dra 
paralleller och hjälpa oss att förstå och förklara undersökningens resultat.  
 
Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv har valet fallit på de danska 
biblioteksforskarna Henrik Jochumsen och Casper H Rasmussen, som i sin studie Gør 
biblioteket en forskel? (2000) behandlar bibliotekets betydelse genom att studera hur 
människors relation till biblioteket ser ut och kan komma att se ut under olika skeenden 
av människors liv. Då denna uppsats ämnar undersöka ungdomars relation till 
biblioteket i barndomen, under ungdomstiden och inför framtiden finner vi Jochumsen 
och Rasmussens studie relevant då den behandlar dessa aspekter. Vidare används 
pedagogikprofessorn Per Nilssons studie, Fritid i Skilda världar (1998). Studien är 
skriven ur ett sociologiskt perspektiv och behandlar olika aspekter av ungdomars fritid; 
hur fritiden värderas och vad ungdomarna väljer att göra på sin fritid. Vi finner 
Nilssons undersökning användbar eftersom uppsatsens avsikt är att undersöka 
bibliotekets betydelse för ungdomar på fritiden och då en av våra frågeställningar 
handlar om vilken ställning biblioteket innehar gentemot andra fritidsaktiviteter. 

4.1 Bibliotekets betydelse 
 
För att undersöka bibliotekets betydelse tar Jochumsen och Rasmussen sin 
utgångspunkt i den franska sociologen Pierre Bourdieus livsstilsteori. Deras 
undersökning omfattar 32 kvalitativa intervjuer med både användare och icke-
användare av biblioteket (2000, s. 19f.). Jochumsen och Rasmussen fann i studien att 
människor främst associerade biblioteket med utlåning av böcker. I mindre omfattning 
förknippades biblioteket med folkbildning, kulturella aktiviteter och fri tillgång till 
information. Vissa såg även biblioteket som en lokal mötesplats i samhället (ibid., s. 
24). Jochumsen och Rasmussen konstaterar att de läs- och biblioteksvanor som 
etableras i barndomen påverkar biblioteksanvändningen i vuxen ålder. Faktorer som tid, 
behov och vanor har betydelse för hur mycket och på vilket sätt en person använder 
biblioteket (ibid., s. 139). Barnfamiljer använder ofta biblioteket som en mötesplats och 
ett utflyktsmål. Familjen samlas kring bibliotekets utbud och får en chans att spendera 
tid tillsammans och att komma ifrån vardagens sysslor. Många föräldrar uppskattar att 
deras barn kommer i kontakt med skönlitteratur eftersom de ser läsningen som en god 
vana. Biblioteksbesöken kan även vara i syfte att ge barnen en trevlig upplevelse (ibid., 
s. 33, 36). 
 
En människas sociala nätverk kan i vissa fall ersätta biblioteksanvändningen. 
Anledningen är att han/hon istället för att låna på biblioteket får böcker, tips och 
information från familj, vänner och bekanta. Även fritidsintressen kan påverka en 
persons biblioteksanvändning genom intressets art och den tid det tar i anspråk. En del 
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fritidsaktiviteter kan leda till att människor uppsöker biblioteket medan andra istället 
utgör ett hinder på grund av att de är tidskrävande och kräver praktisk utövning. 
Hindren för biblioteksanvändning kan således ligga utanför bibliotekets kontroll 
(Jocumsen och Rasmussen, 2000, s. 104, 139). 
 
Användningen av biblioteket varierar ofta i människors liv. Jochumsen och Rasmussen 
använder sig av begreppen mönsterbrytare och avfällingar eftersom de finner det 
otillräckligt att enbart skilja mellan användare och icke- användare. Mönsterbrytare är 
människor som vuxit upp i en familj där biblioteket inte brukats, men som sedan själva 
kommit att använda biblioteket vid tidpunkter i livet som inneburit ett ökat 
informationsbehov, exempelvis vid flytt hemifrån eller studier. Avfällingar har vuxit 
upp i en familj där biblioteket nyttjats men har ändå under vissa perioder senare i livet 
kommit att välja bort biblioteket.  Anledningar till detta kan vara att människor inte 
anser sig ha tid att läsa eller att det skett stora förändringar i deras liv. Det kan även 
finnas ett minskat behov hos personer att låna böcker på biblioteket eftersom de istället 
köper böcker eller lånar av bekanta (ibid., s.138f.). Bibliotekets betydelse står i 
förbindelse med användningen av biblioteket vilket innebär att ju mer en person 
använder sig av biblioteket desto större betydelse får det i regel för honom eller henne. 
Biblioteket kan dock uppfattas som betydelsefullt även av personer som använder 
biblioteket i liten utsträckning. Exempelvis kan biblioteket haft stor betydelse tidigare i 
livet eller uppfattas som betydelsefullt av en persons närstående vilket kan påverka 
hennes egna syn på biblioteket. Faktumet att biblioteket står till förfogande för alla 
samhällsgrupper upplevdes som något värdefullt. Dessutom uppskattades möjligheten 
att kunna fördjupa sig i egna intressen och behov på biblioteket utan att bli ifrågasatt 
eller påtvingad åsikter. Biblioteket kan ses som en nationell symbol genom de 
föreställningar människor har om det som ett offentligt och neutralt rum. Biblioteket 
kan även ge upphov till en lokal identitet genom att bidra till upplevelsen av att höra till 
och vara en del i samhället. Genom biblioteket kan människor få en förankring i 
lokalsamhället (ibid., s. 140). 

4.2 Fritidens betydelse för ungdomar 
 
Nilsson redovisar i utredningen Fritid i skilda världar som genomförts på uppdrag av 
Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet och Statens kulturråd, resultaten av två 
genomförda delstudier, varav den ena är riksrepresentativ och den andra kontextuell. 
Den riksrepresentativa undersökningen som gjorts i samarbete med Statistiska 
centralbyrån omfattar ca 3000 ungdomar i åldrarna 13-25 år som fått besvara enkäter. 
Syftet med undersökningen har varit att skapa en översiktlig bild av barns och 
ungdomars fritids- och kulturvanor. Den kontextuella delstudien syftade till att öka 
förståelsen för ungdomars val och värderingar av fritidsaktiviteter. Ca 1600 ungdomar i 
åldern sexton år från fyra olika geografiska områden i Sverige har deltagit i 
undersökningen genom att besvara enkäter, varav 56 av ungdomarna också deltagit i 
intervjuer (1998, s. 14-19). Nilsson sammanför ett kultursociologiskt- och ett 
moderniseringsperspektiv. Han tar sin utgångspunkt i att ungdomars fritid och 
fritidsvanor skiljer sig åt beroende på livsvillkor i dagens samhälle (ibid., s. 26). 
Nilsson menar att de förhållanden ungdomar lever under har förändrats radikalt. 
Dagens samhälle brukar benämnas det senmoderna samhället vilket på många sätt kan 
betraktas som komplext och kännetecknas av ovisshet och mångfald (ibid., s. 31). 
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Medier spelar en framträdande roll då de påverkar människors privata liv. Ungdomar 
kan genom medier få en bild av något utan att själva skaffat sig egen erfarenhet av det. 
På så sätt blir en människas världsbild till stor del beroende av mediernas rapportering. 
Genom medierna har det även skett en uppluckring mellan det offentliga och privata 
livet. Ett tydligt exempel på detta är dokusåpor där privata tankar, känslor och 
situationer har blivit offentliga. Betydelsen av det fysiska rummet har också minskat. 
Avstånd spelar inte en lika begränsande roll som det tidigare gjort. Idag kan människor 
med teknologins hjälp resa eller upprätthålla kontakt med andra som inte befinner sig i 
samma rum eller ens i samma land. Men detta leder även till att händelser som sker 
långt borta får återverkningar i det egna hemlandet. Dagens avancerade teknologi 
innebär inte bara trygghet utan frambringar även viss oro då nya kunskaper skapar 
risker och hotbilder (Nilsson, 1998, s. 32f.). 
 
Nilsson fann att de flesta ungdomar i hans undersökning upplevde ungdomstiden som 
något positivt. De ansåg att den innebar en hög grad av frihet samt möjligheter att skapa 
sig ett eget liv.  Ungdomar värderade också fritiden mycket högt, för ungdomar mellan 
13-15 år och 16-18 år var det bara vänner som rankades högre. Först därefter följde 
familj och skola (ibid., s. 55, 66). Bland sextonåringarna som var målgruppen för den 
kontextuella studien framkom att gemenskap och samvaro med vänner hade störst 
betydelse för ungdomars fritid. Fritiden ansågs också viktig för att undkomma 
vuxenvärldens och skolans reglerade villkor. Flickorna värderade 
personlighetsutvecklande aktiviteter samt möjlighet till avkoppling högre än pojkarna 
(ibid., s. 67). De fritidssysselsättningar som ungdomar i åldrarna 13-25 år ägnade sig 
mest åt enligt Nilsson var umgänge med kamrater, pojk-/flickvän och familj, idrotta, 
ägna sig åt djur, lyssna på musik, titta på tv och video, läsa böcker och tidningar samt 
prata i telefon. Dessa var även de aktiviteter ungdomarna uppfattade som mest 
betydelsefulla. En skillnad var att flickorna värderade litteratur högre än pojkarna 
(ibid., s. 75ff.). 
 
Att ungdomar ser ungdomstiden som något positivt innebär enligt Nilsson inte att den 
är helt oproblematisk för dem. Han påpekar att ungdomarna uttrycker en oro inför 
framtiden och att de bekymrar sig för hur deras liv ska komma att gestalta sig. De 
funderar även över hur den värld de som vuxna ska leva i kommer att se ut (ibid., s. 
55f.). Nilsson menar att ungdomar idag inte kan luta sig mot traditioner, normer och 
rutiner på samma sätt som tidigare generationers ungdomar kunnat göra.  Kön, social 
och etnisk bakgrund förutbestämmer inte längre en fast identitet utan individen måste 
själv välja sin livsbana. Att framtiden inte längre är förutbestämd kan skapa oro hos den 
enskilda individen. Friheten att själv kunna skapa sin identitet och livsväg innebär 
möjligheter men ställer också krav på ungdomarna, vilket kan leda till 
prestationsångest. De är nu helt ansvariga för hur deras liv ska gestalta sig och måste 
lita till den egna förmågan att fatta rätt beslut. Möjligheterna skapar även förväntningar 
hos ungdomarna som inte alltid kan infrias. Ungdomarna har i teorin möjlighet att 
uppnå sina drömmar men i verkligheten går dessa drömmar inte alltid att realisera 
(ibid., s. 33f.). Ett sätt för ungdomarna att hantera sin osäkerhet och oro är att förhålla 
sig avvaktande till framtiden. Detta sker genom att hålla flera dörrar öppna och inte 
bestämma sig för en speciell livsväg alltför tidigt i livet. Ungdomarna är också ofta 
villiga att ändra sina framtidsplaner. Tidigare generationers ungdomar följde en mer 
utstakad framtidsväg som inte längre kan sägas vara giltig för dagens ungdomar då 
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dessa är mer rörliga t ex gällande arbete och boendeort (ibid., s. 57).  Dagens 
arbetsmarknad kräver i många fall att ungdomar fortsätter att studera efter avslutad 
grundskola, utan vidareutbildning är det mycket svårt för ungdomar att få ett arbete. För 
ungdomarna är det också viktigt att lyckas i livet och att ”bli någon”. Enligt Nilsson blir 
identitetsfrågor på så sätt tydliga när det gäller ungdomars syn på framtiden (Nilsson, 
1998, s. 178ff.). Ungdomarnas framtidsplaner efter grundskolan kretsar i första hand 
kring fortsatta studier, arbete och egen bostad. Familjebildning ingick inte i någon 
större utsträckning i ungdomarnas planer (ibid., s. 183). 
 
Nilsson menar att globaliseringen i det senmoderna samhället har förändrat 
förutsättningarna för identitetsskapandet. Individens syn på sin egen identitet bestäms 
av de olika situationer som dennes möten med andra människor sker i. Redan tidigt 
skapas ramar och gränser för en individ och dennes identitetsutveckling. Pojkar 
förväntas ägna sig åt sådant som yngre pojkar vanligtvis gör och detsamma gäller för 
flickor. Detta medför att fritiden får en stark påverkan på en individs 
identitetsskapande. Genom hela livet finns olika uppfattningar om hur en person skall 
vara och bete sig beroende på vem hon är och hur situationen ser ut. Detta skapar 
begränsningar och ramar för identitetsskapandet. Genom den egna fritiden kan dock en 
individs identitetsskapande få möjlighet att utvecklas. De olika aktiviteter en individ 
ägnar sig åt på fritiden och i umgänget med andra, får till följd att nya alternativ för 
identitetsskapandet öppnas (ibid., s. 152f.). 
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5. METOD 
 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet vid genomförandet av vår undersökning. 
Inledningsvis redogörs för hur vi gått tillväga i sökandet efter material och i 
nästföljande avsnitt diskuteras metodval. Därefter behandlas utformningen av 
intervjufrågor samt hur urvalet av informanter har gått till. Vidare resoneras kring 
genomförandet och faktorer som kan påverka undersökningen och därmed resultatet. 
Avslutningsvis tas upp hur vi kommer att gå tillväga i analysen.  

5.1 Litteratursökning 
 
För att finna relevant litteratur till uppsatsen har sökningar gjorts i databaserna Libris, 
Eric, Lisa och Nordiskt BDI Index. Vi har även sökt i bibliotekskatalogen vid 
Högskolan i Borås och det var där som mest relevant material hittades. Vid sökning av 
litteratur inriktades urvalet på material från 1990-talet och framåt. Anledningen till 
detta var för att finna så aktuell litteratur som möjligt i och med att det skett stora 
förändringar på biblioteken i samband med datorisering och tillkomst av nya medier. 

Inom området ungdomar och bibliotek har en hel del forskning företagits och ett flertal 
studier hittades som behandlar ungdomars biblioteksanvändning. Dock är majoriteten 
av studierna genomförda utifrån ett bibliotekarieperspektiv.  Färre studier behandlar 
biblioteket utifrån ungdomars perspektiv.  Vid sökning efter relevant forskning 
upplever vi också att studier kopplade till ungdomars fritidsanvändning av bibliotek är 
underrepresenterade i förhållande till studier som fokuserar på biblioteksanvändning i 
en skolkontext. Inom utvecklingspsykologi och fritidsforskning fanns dock en mängd 
litteratur och där var problemet snarare att begränsa materialet.  

De termer som använts vid sökningarna efter litteratur är följande: användare, bibliotek, 
fritid, identitet, tonåringar, ungdomar och ungdomskultur. Även engelska termer såsom 
adolescense, leisure, library, teenager, user studies och youth har använts. Termerna 
söktes både enskilt och i kombinationer med varandra. Sökningar har även gjorts på 
webben med sökmotorn Google. Relevant litteratur har dessutom påträffats genom att 
studera litteraturförteckningar. 

5.2 Val av kvalitativ metod 

Sedan syftet och frågeställningarna var utformade funderade vi över vilken metod som 
kunde tänkas vara mest lämpad för undersökningen. Enligt Karin Widerberg, professor 
i sociologi, ligger skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod i att kvalitet 
handlar om egenskaper och karaktärer medan kvantitet inriktar sig på mängder för 
dessa (2002, s. 15). Då syftet är att undersöka unga flickors syn på bibliotekets 
betydelse, anser vi att kvalitativa metoder lämpar sig väl, då de istället för att inrikta sig 
på hur mycket och hur ofta någonting sker fokuserar på att så nyanserat och autentiskt 
som möjligt fånga aktörens perspektiv: dennes personliga uppfattningar om 
verkligheten, motiv och sätt att tänka (Repstad, 1999, s. 12, 15).  
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Kvalitativa intervjuer valdes då detta tillvägagångssätt ansågs kunna ge oss goda 
möjligheter till djupa och rika svar från informanterna. Hade istället kvalitativa enkäter 
använts är risken att ungdomarna svarat väldigt kortfattat och det hade dessutom inte 
getts samma möjlighet att ställa följdfrågor. På så sätt hade vi kunnat gå miste om 
intressant information. Skulle informanten missuppfatta en fråga ger intervjuer också 
möjlighet att leda in denne på rätt spår. Genom intervjuer kan information fås fram om 
informanternas tankar och känslor. De medför även möjligheter att gå in på djupet i ett 
ämne och få fram vad som ligger bakom handlingar och beteenden (Wang, 1999, s. 57).  

Vi valde att inte utföra gruppintervjuer utan istället intervjua informanterna enskilt, 
med rädsla för att de skulle påverkas av varandra i grupp, inte minst då vissa frågor 
rörande identiteten var av personlig karaktär. Det finns även en risk vid gruppintervjuer 
att några personer tar överhanden och att alla informanter därmed inte får komma till 
tals. 

5.3 Utformning av intervjufrågor 
 
Vi bestämde oss för att använda på förhand nedskrivna frågor vid intervjutillfällena. Då 
vi inte är vana intervjuare kändes det som en trygghet att ha färdiga, så kallade 
strukturerade frågor inför intervjun, där det ändå gavs tillfälle att ställa följdfrågor och 
därigenom få uttömmande svar. Strukturerade intervjuer är också ett bra sätt att undvika 
sådant som inte är relevant eller som inte håller sig inom ramen för ämnet (Trost, 1997, 
s. 21). Dock kände vi oss inte låsta vid frågorna utan ställde följdfrågor när tillfälle gavs 
och kunde låta informanterna spinna vidare på intressanta uppslag. Frågorna indelades 
under olika teman utifrån frågeställningarna och justerades även under undersökningens 
gång.  De övergripande teman i intervjumanualen som frågorna delades in under var 
följande: självuppfattning, barndom, fritid, värdesättning av bibliotek, 
biblioteksanvändning och läsning samt framtid (se bilaga 1). Efter första intervjun 
fanns ett behov av att omformulera vissa frågor och därför blev inte den första intervjun 
lika givande som de efterföljande. För att kunna använda oss av intervjun skickades via 
e-post kompletterande frågor till den första informanten som gav utförliga svar på 
dessa. En fördel med den kvalitativa metoden är att det finns möjlighet att ändra 
intervjufrågorna under undersökningens gång vilket inte är möjligt med exempelvis 
kvantitativa enkäter (Repstad, 1999, s. 11). En provintervju hade varit till gagn för 
studien genom att vi då i förväg kunnat testa både frågornas relevans och hur de 
uppfattades av målgruppen. 
 
Intervjumanualen är att betrakta som omfattande. Vi inser att det kan finnas nackdelar 
med så många frågor. Det kan resultera i att informanterna finner frågorna tröttande och 
därför ger ytliga svar. Vi upplever dock att vi fick ut mycket av frågorna och att 
ungdomarna verkligen försökte besvara dem intervjuerna igenom. Därför gjordes valet 
att inte minska ner dem.  
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5.4 Urval och kontakttagande 

Undersökningen bygger på intervjuer med sex flickor i åldrarna 13-16 år. Detta ansågs 
vara ett rimligt antal informanter för att kunna besvara frågeställningarna inom 
tidsramen för uppsatsen. 

Kontakten med flickorna togs genom en utskickad förfrågan via e-post till rektorerna på 
fem högstadieskolor i en svensk medelstor stad. I mailet beskrevs vad undersökningen 
skulle komma att handla om och vi bad dem att hjälpa oss att komma i kontakt med 
ungdomar. Genom att vända oss till skolor var förhoppningen att få möjlighet att 
intervjua ungdomar med olika bakgrund. Vi kontaktades sedan av två av de tillfrågade 
skolorna genom en skolbibliotekarie respektive språklärare. De hade båda tillfrågat ett 
antal ungdomar på sina skolor och funnit några som kunde tänka sig att medverka. Vi 
är medvetna om att detta förfarande givetvis är förenat med nackdelar då bibliotekarien 
och läraren kan ha haft olika skäl, medvetna eller omedvetna, som kan ha påverkat 
deras val av ungdomar. Eftersom vi inte själva kände tillräckligt många ungdomar i den 
aktuella åldersgruppen så bedömdes detta vara ett rimligt och praktiskt sätt att komma i 
kontakt med ungdomar för studien. Dock ska nämnas att kontakten med en informant 
inte togs via skolan eftersom en av oss var ytligt bekant med flickan i fråga.  
 
Från början var tanken att intervjua både pojkar och flickor, men det visade sig att 
enbart flickor var intresserade av att delta i undersökningen. Detta trots påpekanden att 
vi gärna ville höra från både flickor och pojkar. En flicka hoppade dock av intervjun i 
sista stund och läraren undrade då om vi ville intervjua en pojke istället. Tyvärr avböjde 
också han i sista stund. Läraren förklarade att han inte vågade bli intervjuad av så pass 
unga tjejer. Vår ålder var uppenbarligen en nackdel i sammanhanget. Det hade varit 
intressant att även få ta del av pojkars tankar kring bibliotek och då hade möjligheten 
getts att jämföra pojkars och flickors svar. 

5.5 Genomförande och resultatpåverkan 
 
En intervju genomfördes hemma hos informanten och de övriga ägde rum på 
informanternas respektive skolor. Varje intervju tog vardera ca 40 minuter. Bortsett 
från den informant som var en ytlig bekant, så var resten av ungdomarna okända för 
oss. Att majoriteten av informanterna varit okända har förmodligen varit till både fördel 
och nackdel vid intervjuerna. En fördel kan vara att intervjuarna frågar mer och inte tar 
saker för givna. Annars kan det vara lätt hänt att intervjuaren tror sig veta saker om 
informanten och därför inte frågar om vissa ämnen. Avsaknaden av en personlig 
relation till informanten kan dock vara en nackdel då denne kan uppleva det svårt att 
öppna sig och berätta om personliga saker. Dock är det inte givet att informanterna 
skulle ha berättat mer om de kände intervjuarna, men det skulle förmodligen ha ändrat 
intervjuernas karaktär.  
 
En konsekvens av att fem intervjuer av sex genomfördes på informanternas skolor, var 
att flickorna i hög grad relaterade till skolan och skolbiblioteket. Vi fick flera gånger 
under intervjun leda in dem mot deras fritidsanvändning av biblioteket. Intressant att 
notera är att den informant som intervjuades i hemmet framhävde sin användning av 
folkbiblioteket istället för skolbiblioteket. Kanske hade det sett annorlunda ut om den 
intervjun istället ägt rum på skolan. En intervju skedde inne på skolbiblioteket och trots 
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att biblioteket den dagen var stängt stördes intervjun av några elever som kom in under 
intervjuns gång. Det förekom även en del väsen utanför vilket gjorde det svårt att 
koncentrera sig. Övriga intervjuer genomfördes ostört i grupprum eller lärarrum på 
skolorna.  
 
Det faktum att vi var två intervjuare och bara en informant under intervjutillfällena kan 
ha gjort att informanten i fråga känt sig i underläge. Nackdelen med att vara två som 
intervjuar är att det blir en helt annan maktbalans och att intervjudeltagaren kan känna 
sig utsatt. Trots att detta faktum inte verkade som att det störde den intervjuade, så vet 
vi inte om informanten hade berättat mer om det bara varit en intervjuare vid varje 
tillfälle. För oss som intervjuare kändes det dock viktigt att båda var med vid samtliga 
intervjutillfällen eftersom båda då var insatta i alla intervjuer. Fördelen med att vara två 
som intervjuar är att intervjuarna kan dela upp frågor och teman mellan sig så att de 
fokuserar på olika aspekter under intervjun, vilket också skedde. När en person ställde 
frågor kunde den andre anteckna mer koncentrerat och det fanns en trygghet i att veta 
att båda var insatta i intervjuerna (Thomsson, 2002, s. 75f.).  
 
Samtliga informanter har givit sitt samtycke till att bli inspelade på band. Vi förklarade 
att syftet med inspelningen var att inte missa något av intervjuerna. Informanterna 
upplystes även om att det som sades under intervjun sedan kommer att behandlas 
konfidentiellt. Det faktum att bandspelare användes under intervjuerna kan dock ha 
påverkat flickornas vilja att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Vi kan inte 
veta om informanterna känt sig hämmade av bandspelaren. Några av flickorna tittade 
mycket på bandspelaren under intervjun och kanske den omedvetet påverkat deras sätt 
att berätta. Dock upplevdes att fördelarna med att använda bandspelare var större än 
nackdelarna och att det var viktigt att få med ordagrant vad informanterna sagt för att 
på så sätt minska risken för missförstånd. Koncentrationen hade förmodligen blivit 
lidande om enbart anteckningar förts. Nu kunde istället hela uppmärksamheten riktas 
mot informanten och vad denne sade utan rädsla för att missa någo t viktigt. När 
intervjuerna var genomförda lyssnades sedan banden igenom och intervjuerna skrevs ut 
ordagrant i sin helhet. Att skriva ut intervjuerna ordagrant ansåg vi vara en fördel, 
eftersom detta tillvägagångssätt minskade risken för missuppfattningar av 
informanternas utsagor.   

5.6 Tillvägagångssätt vid analys 
 
Vi har utifrån våra frågeställningar formulerat ett antal teman som vi utgått från i 
struktureringen av intervjufrågorna och som sedan används både i resultatredovisningen 
och i analysdelen. Indelningen av teman hoppas vara till hjälp för läsaren genom att ge 
en struktur i materialet som underlättar läsningen och gör det enklare att följa med i 
texten. De teman som används i analysen är: biblioteket under barndom och uppväxtår, 
bibliotekets ställning på fritiden, läsning, värdesättning av biblioteket samt biblioteket i 
framtiden. Vi har valt att i analysdelen ta bort biblioteksanvändning och 
självuppfattning som egna rubriker då dessa belyses i övriga teman. Det ska dock 
nämnas att indelningen var förenad med svårigheter eftersom informanternas svar 
ibland kunde passa in under flera olika teman.  
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Analysen sker med hjälp av de båda valda studierna av Jochumsen och Rasmussen samt 
Nilsson som presenterades i teorikapitlet. Utöver teorikapitlet dras även paralleller till 
tidigare forskning och till kapitlet som handlar om ungdomar och fritid. Som tidigare 
nämnts i teorikapitlet är avsikten inte att i analysen verifiera eller testa hållbarhet, utan 
teorikapitlet används snarare som ett stöd för att hjälpa till att förstå resultatet. Till en 
viss del används studierna i teorikapitlet även för att jämföras med resultatet. 
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6. RESULTATREDOVISNING 
 
I detta kapitel har valet gjorts att redovisa varje informant för sig. Detta görs då vi vill 
försöka teckna porträtt av informanterna som enskilda individer. Vi avser också att 
försöka ge en sammanhängande bild av varje informant då uppsatsen behandlar deras 
relation till biblioteket i barndomen, under ungdomstiden och inför framtiden. Vi har 
gjort valet att rubricera första avsnittet i intervjuerna där informanten berättar om sin 
syn på sig själv, som självuppfattning. Övriga rubriker i resultatet bygger på 
frågeställningarna. Undantaget är avsnittet om läsning som valts att ha med eftersom 
det i intervjuerna framkommit att detta utgör ett stort fritidsintresse för flickorna. I 
läsningen kan även personlighetsutvecklande drag skönjas hos informanterna och 
böcker och bokläsning är dessutom i hög utsträckning förknippad med biblioteket för 
dem. Dock ska nämnas att intervjuerna är nedkortade och inte redovisas i sin helhet. 
Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning där tendenser i materialet lyfts fram. 
Varje informant har anonymiserats genom att hon i uppsatsen tilldelats ett påhittat 
namn. Vi vill även påpeka att när det i texten står biblioteket så kan detta avse både 
skol- och folkbiblioteket. 

6.1 Intervju med Frida 15 år 
 
 Självuppfattning 
 
Frida beskriver sig som en snäll och målmedveten person som har lätt att umgås med 
andra människor. Hon tror att hennes vänner skulle beskriva henne som en bra och rolig 
kompis som har lätt för att lyssna och det är också dessa egenskaper hon själv söker hos 
en vän. För henne är det även viktigt att kunna lita på personen. Som barn säger Frida 
att hon var glad och väldigt blyg. Hon tyckte om att vara ensam och göra saker på egen 
hand och eftersom familjen bor på landet så har hon alltid haft långt till andra 
lekkamrater. Frida upplever att det är mer att tänka på nu när hon är 15 år och att skolan 
blivit mer krävande sedan hon började 8: an. Hon har ambitionen att gå ur skolan med 
goda betyg och hoppas sedan komma in på en bra utbildning. Vilken vet hon dock inte 
än, men hon vill satsa på skolan nu så att inte betygen hindrar henne från att komma in 
på den utbildning hon önskar.  
 
Biblioteket under barndom och uppväxtår 
 
Frida lärde sig att läsa i sexårsåldern. Hon gick på fritids och då läste hon mycket. 
Fridas första minne av biblioteket är av stadsbiblioteket. Hennes mamma tog med 
henne dit och de brukade åka till stadsbiblioteket någon gång i månaden för att låna 
böcker. Hon kommer ihåg att hon på biblioteket sprang omkring och letade efter böcker 
och sedan satt i en soffa och läste. Frida tror sig minnas att hon upplevde det som roligt 
att vara på biblioteket när hon var liten. En anledning till att hon tyckte om biblioteket 
var att hon där fick möjlighet att träffa andra barn. 
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Bibliotekets ställning på fritiden 
 
Fritid för Frida innebär tiden utanför skolan exempelvis träning eller umgänge med 
kompisar. Hon berättar att hon spelar fotboll, umgås med sin familj och att hon även 
räknar in läxor som en del av fritiden. Hon anser sig ha bra möjligheter att bestämma 
över sin fritid. Enligt Frida är det viktigt att själv få välja vad hon ska göra på sin fritid 
så att hon får möjlighet att slappna av ordentligt.  Hon upplever att biblioteket har 
betydelse för hennes fritid genom böckerna hon lånar och sedan läser hemma. Hon går 
inte till folkbiblioteket ofta på fritiden eftersom skolbiblioteket finns nä ra till hands. 
Hon poängterar sedan att eftersom hon läser mycket så är det bra att biblioteket finns så 
att hon inte behöver köpa alla böcker som hon vill läsa. Frida tycker det är skönt att läsa 
på fritiden, på så sätt har hon något att göra och hon kan läsa istället för att t ex se på 
TV. Hon tror att om inte biblioteket hade funnits så hade hon inte läst lika mycket 
vilket hade resulterat i sämre läsförmåga.  
 
Biblioteksanvändning  
 
Frida brukar besöka skolbiblioteket en gång i veckan och folkbiblioteket väldigt 
oregelbundet. Det kan röra sig om alltifrån någon gång i månaden till en gång i 
halvåret. Hon besöker skolbiblioteket tillsammans med två kompisar som liksom hon 
läser mycket. Stadsbiblioteket besöker hon ibland med sin mamma och lillasyster. När 
hon är på biblioteket lånar hon böcker eller använder Internet.  
 
Läsning 
 
Frida berättar att hon ganska tidigt uppskattade att läsa. Nu tycker hon om att läsa 
böcker i olika genrer exempelvis deckare och ungdomsböcker. När hon väljer böcker 
går hon efter känsla, vad hon är sugen på vid just det tillfället. På frågan om det finns 
någon bok som varit extra betydelsefull för henne berättar hon att hon i andra klass 
läste en bok som hette Hästtjuvarna. Den boken har kommit att betyda mycket på så 
sätt att den fick henne att börja läsa lite tjockare böcker eftersom hon tyckte att den var 
så bra. Frida anser att den boken fick henne att komma igång med läsningen och att den 
fungerade som en inkörsport till annan litteratur. Efterföljande period läste hon många 
böcker på kort tid. 
 
Värdesättning av biblioteket idag 
 
Frida förknippar biblioteket med tillhandahållande av böcker. Hon säger att biblioteket 
för henne är att låna böcker och att kunna använda Internet. Trots att folkbiblioteket har 
större lokaler och ett bredare utbud så föredrar ändå Frida skolbiblioteket. Hon säger att 
skolbiblioteket känns mer som hennes eget och hon uppskattar lugnet som råder där. 
Att hon känner personalen på skolbiblioteket och har en mer personlig relation till dem 
är också en avgörande faktor till att hon ser mer positivt på skolbiblioteket än 
folkbiblioteket.  
 
Bibliotekets viktigaste uppgift anser Frida vara att försöka få ungdomar att läsa samt att 
hjälpa dem som har det svårt med läsningen genom att välja ut lämpliga böcker. Frida 
tror att ungdomars syn på biblioteket skiljer sig mycket åt. Hon säger att de ungdomar 



 30 

som läser mycket nog uppskattar att biblioteket finns tillgängligt men tror att de som 
inte läser inte heller bryr sig speciellt mycket, de använder inte biblioteket fast det finns 
tillgängligt. Frida säger att det är många i hennes klass som inte använder sig av 
biblioteket och inte ser det som något värdefullt. Hon tror också att det finns en skillnad 
mellan killar och tjejer och säger att det inte är många av killarna i hennes klass som 
läser: ”[…] det är inte så många killar i min klass i alla fall som läser. De spelar liksom 
data och så. De går inte lika ofta till biblioteket och de gillar inte att läsa och så.” På 
frågan vad som är viktigt att biblioteket erbjuder svarar hon att det är av betydelse att 
det finns material anpassat till alla. Frida anser inte att folkbibliotekets utbud är särskilt 
anpassat till gruppen ungdomar och inte heller att personalen tar kontakt och frågar om 
hon vill ha hjälp. Hon menar att om en person vet vad hon söker efter, t ex en speciell 
bok så är det lättare att lokalisera den, men för någon som är ovan vid biblioteket kan 
det vara svårt att hitta något bra.  Frida tycker inte att det känns lika roligt längre att gå 
till folkbiblioteket nu när hon har blivit äldre och hon beskriver det som lite segt.  
 
Biblioteksanvändning i framtiden 
 
På frågan vad hon funderar över när det gäller framtiden svarar Frida att det är 
utbildning och yrke som upptar mycket av hennes tankar. Hon lockas av floristyrket 
men vet inte om hon vill jobba som florist eller bara ha det som hobby. Frida tror inte 
att hon kommer att se annorlunda på biblioteket när hon blir äldre. Däremot förmodar 
hon att biblioteket kommer att ha större betydelse för henne i framtiden om hon 
fortsätter att studera och att hon då kommer att spendera mer tid på biblioteket, särskilt 
om de har grupparbeten. Hon tror även att hon kommer använda Internet på biblioteket 
mer i studiesyfte.  

6.2 Intervju med Linda 15 år 
  
Självuppfattning 
 
Linda beskriver sig själv som en analyserande person som ibland tänker för mycket på 
saker och ting. Hon ser sig som humoristisk och uppskattar om hennes vänner har 
samma humor som henne själv. Andra egenskaper hon gärna vill se hos en vän är 
pålitlighet, att saker hon sagt i förtroende inte förs vidare. Hon tror att andra uppfattar 
henne som en glad tjej med båda fötterna på jorden. Linda ser inga större nackdelar 
med att vara 15 år förutom att hennes frihet är något begränsad. Detta är dock inte 
något hon upplever som ett problem utan hon är nöjd med den bestämmanderätt hon 
har.  
 
Biblioteket under barndom och uppväxtår 
 
Linda berättar att hon läste flytande redan i treårsåldern så biblioteket hade därför tidigt 
stor betydelse för henne och hennes läsande. Första gången Linda minns att hon 
besökte biblioteket var tillsammans med sin mamma. Hon kommer ihåg att hon satt i 
soffan på stadsbiblioteket medan hennes mamma försökte hitta böcker till hennes 
lillebror som inte var lika förtjust som hon i att läsa. Linda tyckte att det var roligt att 
åka till biblioteket, att få hitta en ny bok som gav henne en ny upplevelse. 
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Bibliotekets ställning på fritiden 
 
Fritid för Linda är när hon inte har skolarbete och hon säger att hon tar sig ganska 
mycket fritid. Ibland vill hennes föräldrar att hon ska göra olika saker men hon medger 
att det inte brukar bli så mycket gjort. På frågan om vad hon ägnar sin fritid åt svarar 
Linda att hon spelar mycket dataspel, är ute på Internet samt pratar med sina vänner. Ett 
fritidsintresse hon har är att läsa böcker. Linda menar att fritiden har stor betydelse för 
henne. Det är viktigt att ha fritid för att orka med allting, den egna tiden blir en chans 
att få andas emellanåt. Biblioteket har stor betydelse anser Linda. Hon säger att det är 
skönt att kunna vistas på skolbiblioteket på rasterna då hon anser att det är lugnt och 
skönt där, mycket lugnare än övriga platser på skolan. Biblioteket är även betydelsefullt 
för henne eftersom hon tycker om att läsa böcker.  
 
Biblioteksanvändning  
 
De bibliotek som Linda brukar besöka är skolbiblioteket och folkbiblioteket. 
Skolbiblioteket går hon till varje dag och folkbiblioteket någon gång i månaden. Linda 
berättar att hon tidigare besökte folkbiblioteket mycket oftare men att hon sedan 
fastnade för skolbiblioteket och de bibliotekarier som arbetar där. Linda besöker för det 
mesta folkbiblioteket ensam och när hon är där så letar hon efter böcker att låna med 
sig. Hon använder sig inte av datorerna på biblioteket utan det gör hon istället hemma. 
Innan hon hade tillgång till dator hemifrån använde hon sig dock av bibliotekets 
datorer. Linda tar sällan kontakt med bibliotekarien på folkbiblioteket för att be om 
hjälp trots att hon tycker att det är ganska svårt att hitta där. Oftast brukar hon gå runt 
och titta i hyllorna för att se om hon hittar någon bok som verkar intressant och i regel 
hittar hon det hon söker.  
 
Läsning 
 
Linda tycker om att läsa böcker med romantiska inslag där huvudpersonen är i hennes 
egen ålder. Hon menar att det blir lättare att känna igen sig då. Linda tycker att det är en 
fördel att kunna känna igen sig i böckerna, att det gör läsupplevelsen mera verklig. En 
bok som varit extra betydelsefull för henne ingår i serien En ö i havet som handlar om 
andra världskriget. Linda menar att boken varit betydelsefull eftersom den ökat hennes 
förståelse för kriget och de människor som levde under den tiden. På frågan om det 
finns någon person i en bok som hon blivit inspirerad av svarar Linda, att eftersom hon 
läser så många böcker är det svårt att komma ihåg någon speciell person. Däremot blir 
hon inspirerad till att skriva själv när hon läser. 
 
Värdesättning av biblioteket idag 
 
Ett bibliotek för Linda är ett ställe dit människor kan gå för att låna bra böcker. 
Biblioteket står även för kunskap och fritid. Där finns möjligheten att läsa, fördriva 
tiden och inhämta information. Eftersom Linda har läst sedan hon var väldigt liten 
anser hon att biblioteket haft stor betydelse för utvecklandet av hennes personlighet. 
Hon menar att läsningen utvecklat hennes förmåga att uttrycka sig och att detta har gett 
henne en trygghet som gjort att hon känner sig mera självsäker. Bibliotekets viktigaste 
funktion menar hon är att förmedla kunskap genom att låna ut böcker. Linda tror att en 
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del ungdomar ser biblioteket som ett riktigt tråkigt ställe medan andra finner det 
informativt. Hon tror att ungdomar associerar biblioteket enbart med böcker, inte några 
andra medier. Tillgången till Internet menar hon var mer populärt på biblioteket innan 
det blev vanligt att ha det hemma. Hon berättar att hennes föräldrar ofta lyssnade på 
musik på biblioteket när de var i hennes ålder men att ungdomar nu gör det hemma 
istället. 
 
För Linda är det viktigast att biblioteket erbjuder böcker även om hon uppskattar 
tillgången till filmer och CD-skivor. Skönlitterära böcker anser hon kunde vara mer 
uppdelade efter ämne så att det blir lättare att få en uppfattning om vad de handlar om. 
På frågan om det finns något hon saknar på biblioteket svarar Linda att på 
stadsbiblioteket saknar hon att bibliotekarierna inte har läst de böcker de 
rekommenderar och att de därför har svårt att ge råd och tips på bra böcker. Hon anser 
det viktigt att bibliotekarien känner till personen och vet på ett ungefär vad denne gillar 
att läsa, så att hon kan hitta böcker som är i samma anda. Linda anser även att 
tidningsutbudet på folkbiblioteket kunde vara bättre anpassat för ungdomar då hon 
menar att det inte finns mycket tidningar för ungdomar där. 
 
Biblioteksanvändning i framtiden 
 
Lindas funderingar inför framtiden kretsar mycket kring hur allt kommer att bli, om 
hon kommer att lyckas med det hon företar sig. Lindas framtidsplaner består i att läsa 
det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet och sedan studera vidare till 
grundskolelärare. Linda tror att biblioteket kommer att ha lika stor betydelse för henne i 
framtiden som det har nu. Hon tror även att hon kommer att fortsätta läsa böcker. Linda 
har dock svårt att säga ifall hennes användning kommer att förändras på så sätt att hon 
kommer att vilja ha andra saker på biblioteket när hon blir äldre.  

6.3 Intervju med Lisa 13 år 
 
Självuppfattning 
 
Lisa säger att hon känner sig som en glad och lyckospridande person. Som barn läste 
Lisa mycket och var sprallig. Hon anar att hennes vänner uppfattar henne som en glad, 
men också allvarlig person som har svårt att ta skämt om sitt utseende. En riktig vän 
menar Lisa ska kunna muntra upp och får inte vara för lik henne själv eftersom de 
måste ha något att prata om. Lisa upplever att hon tidigare inte påverkades av reklam 
och av vad andra hade på sig som nu. Hon anser att mode och reklam i hög utsträckning 
styr ungdomar och att kraven på henne ökat. Hon kan inte längre klä sig som hon vill 
och sitta hemma hela tiden. Lisa berättar att om hon sitter hemma och läser en bok 
känner hon sig tråkig. Som tonåring upplever hon sig ha fått friare tyglar av föräldrarna. 
Inte på så sätt att hon får vara ute på stan hur sent som helst, men det är ingen som 
säger att hon är för liten. Lisa upplever att fler människor pratar med henne och tar 
henne på allvar nu. Hon menar att det syns att hon är tonåring genom att hon använder 
moderna kläder. 
 
Biblioteket under barndom och uppväxtår 
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Lisa kom i kontakt med biblioteket genom sina föräldrar. Hennes pappa tog ofta med 
henne till stadsbiblioteket för att låna barnböcker som han läste för henne innan hon 
själv kunde läsa. Lisa minns att hon tyckte stadsbiblioteket var ”stort och häftigt” samt 
att det var roligt att gå dit och ”muntra upp alla gubbstruttar”. Hon kommer ihåg att hon 
spelade dataspel för barn på bibliotekets datorer.  
 
Bibliotekets ställning på fritiden 
 
För Lisa är fritid när hon inte är i skolan utan när hon umgås med kompisar eller 
familjen. På fritiden läser hon gärna böcker och spelar spel. En gång i veckan tränar 
hon boxercise och spelar teater. Dessutom har hon ett stort intresse för Japan som tar 
upp mycket tid. Hon läser japanska böcker översatta till svenska och engelska, ser 
japanska filmer och spelar rollspel tillsammans med andra på Internet. Numera är hon 
ofta i stan till skillnad från tiden innan högstadiet då hon spenderade mer tid hemma 
och åt läsning. Fritiden är viktig för Lisa, i skolan längtar hon efter fritid och när hon 
har fritid vill hon inte att den ska ta slut. Tiden räcker inte till för allt som hon vill göra. 
Lisa anser att hon själv kan bestämma över sin fritid, ibland kan dock hennes föräldrar 
be henne om hjälp med något och då brukar hon hjälpa till.  
 
Folkbiblioteket är av betydelse för Lisa när hon inte har något att läsa och när hon 
saknar annat att göra på fritiden. ”Jag går dit när böckerna är slut och när jag vill ha 
något att läsa. Eller så tänker jag så ibland: Nu har jag inget att göra, jag kan gå till 
biblioteket i stället.” Lisa berättar att hon köper ganska många böcker men har hon inte 
råd med en bok går hon till biblioteket.  Biblioteket ger henne även möjlighet att läsa 
äldre böcker som hon är intresserad av:  
 

Jag har inte råd med alla böcker och det är ju bara moderna böcker i 
bokaffärer. Så när man kommer till en bokaffär så hittar man aldrig dom här 
riktigt gamla böckerna som man vill läsa ... Så om man vill läsa gamla böcker 
då måste man ju gå till biblioteket och låna. 

 
Biblioteksanvändning  
 
Lisa använder sig mest av folkbiblioteket som hon besöker ungefär en gång i veckan. 
Skolbiblioteket besöker hon i mindre utsträckning. För det mesta besöker hon 
folkbiblioteket på egen hand men ibland går hon dit tillsammans med sin pappa.  Där 
lånar hon böcker, tittar efter böcker och beställer böcker. Hon brukar använda sig av 
folkbibliotekets katalog i detta syfte. Lisa berättar att hon brukar fråga personalen om 
hjälp varje gång hon är på biblioteket. Hon frågar var böcker finns eftersom hon tycker 
att bibliotekssystemet är krångligt. Det händer att Lisa tar kontakt med andra 
biblioteksbesökare (även vuxna) och tipsar och avråder dem från böcker.  Lisa säger att 
hon känner sig som ”ett proffs” när hon är på folkbiblioteket och tycker att det känns 
som om hon ”muntrar upp alla tråkmånsar”. 
 
Läsning 
 
Lisa tycker om att läsa fantasy, skräck, vampyrromaner och historiska böcker om 
medeltiden eller mytologi. Hon berättar att hon sällan läser kärleks- eller 
ungdomsböcker. Lisa upplever att hon har skaffat sig ”väldigt bra kunskap” genom att 
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läsa många böcker. När hon funderar på frågor och problem som hon stöter på i livet så 
läser hon sig ofta till ett svar om inte föräldrarna kan hjälpa henne.  
 

Går jag och tänker på någonting så slår jag ju upp det i antingen i någon 
svensk eller engelsk ordbok.  Om jag tänker på… om jag måste få reda på 
någonting som jag helt enkelt har gått och grunnat på så går jag ju till 
biblioteket och letar upp om jag inte kommer på det själv eller om mamma 
eller pappa inte vet. 

 
Att känna igen sig i en bok tycker hon är viktigt, det kan dessutom göra henne 
uppmärksam på den egna utvecklingen: 
 

Ja, annars är det inte roligt. Man måste kunna känna att: Åh, gud så här var jag 
ett tag. Om det handlar om någon person som är helt annorlunda än mig själv 
då är det liksom inte roligt. Man måste känna det som om det är en själv som 
springer runt där i boken. 
 

 
Lisa anser att hon kan lära sig av andras misstag genom att läsa böcker och ibland 
känner hon igen sig. ”Ja, då kan man ju kolla såhär: Nä men så här är ju jag. Fy vad 
hemskt. Då ändrar man på sig för att man inte gillar personen i boken.” En bok som 
heter Lejoninnans sång av Tamora Pierce handlar om en flicka som måste klä ut sig till 
man eftersom hon vill bli riddare. Den boken har inspirerat Lisa att våga göra det hon 
själv vill även om omgivningen inte är av samma åsik t.  
 
Värdesättning av biblioteket idag 
 
För Lisa innebär biblioteket böcker och anledningen till att hon går dit är för att låna. 
Hon berättar att hon ser biblioteket som ”ett grått och tråkigt ställe dit bara bokmalar 
går” och hon tror att även andra ungdomar uppfattar biblioteket på det sättet. Samtidigt 
säger hon sig känna många ungdomar som gillar biblioteket och ofta går dit för att leta 
efter böcker. Lisa tror det beror på att biblioteket innebär både frihet och trygghet.  Hon 
ser även biblioteket som en mötesplats för folk i olika åldrar där det är lätt att ta kontakt 
med andra människor. Lisa anser att biblioteket utgör ett bra litteraturtillskott för henne 
och andra ungdomar. Hon menar att bibliotekets viktigaste uppgift är att hjälpa 
besökarna att få tag på böcker. På frågan om bibliotekets uppgift i samhället svarar hon 
att det är att tillhandahålla gamla böcker som annars är svåra att få tag på.  
 
Lisa anser det viktigt att biblioteket har böcker, datorer, filmer, musik och ljudböcker. 
Något hon saknar på biblioteket är nya böcker som precis har givits ut. Folkbibliotekets 
utbud för ungdomar beskriver Lisa som ”proppfullt”. På ungdomsavdelningen tycker 
hon att det känns litet och bekvämt till skillnad från vuxenavdelningen. Hon anser dock 
att hon får bra hjälp på biblioteket även om det ibland känns som om bibliotekarierna 
tycker att det är jobbigt med ungdomar. Skolbiblioteket upplever hon som avslappnat 
eftersom det där är fler som sitter och pratar med varandra än på folkbiblioteket.  
 
Biblioteksanvändning i framtiden 
 
Lisa funderar över tänkbara gymnasieutbildningar. Hon lockas av både Ljud- och 
bildskolan och av det estetiska programmet med teaterinriktning. Dock tror hon att det 
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kan bli svårt med jobb om hon väljer det estetiska programmet. Lisa förmodar att hon 
även i framtiden kommer att använda biblioteket för att låna böcker. Troligen kommer 
hon ha råd att köpa fler böcker när hon blir äldre med följden att hon lånar färre böcker 
på biblioteket. Att det inte finns många fantasyböcker för vuxna kan innebära att hon 
kommer låna färre böcker på biblioteket. Lisa tror heller inte att det kommer att vara 
lika roligt att besöka biblioteket när hon blir äldre. Hon förväntar sig att det kommer att 
kännas mer som ett måste än ett nöje att besöka biblioteket. 

6.4 Intervju med Maja 16 år 
  
Självuppfattning 
 
Som liten var Maja ett lekfullt och påhittigt ”hemmabarn” som ogärna var ifrån 
familjen. Idag upplever hon sig själv som en lugn, känslig och jordnära person med ett 
stort behov av sina närmaste. Hon förmodar att hennes vänner upplever henne som en 
bra kompis eftersom hon ogillar att vara ovän med människor. Hon tror också att de 
uppfattar henne som lugn och grubblande men även känslig då hon lätt tar illa vid sig. 
En riktig vän för Maja är en person som har ett stort hjärta, är pålitlig, ödmjuk, trogen 
och lätt att prata med. Maja berättar att hon tycker det är ”underbart” att vara 16 år. Hon 
menar att det finns svårigheter men att det hör livet till. Hon upplever ett större 
förtroende från föräldrarnas sida som innebär att hon kan göra mer saker på egen hand. 
Maja tycker att hennes valmöjligheter är stora och hon uppskattar att få ta hand om sig 
själv. 
 
Biblioteket under barndom och uppväxtår 
 
Maja gick aldrig på dagis utan var hemma med sin mamma och sina syskon. Att besöka 
stadsbiblioteket var något de ofta gjorde tillsammans. Hennes första minnen av 
biblioteket är sångstunden och att hon satt och läste tillsammans med sina syskon. 
Ibland använde de datorerna på biblioteket och lånade med sig filmer hem. Maja 
upplevde biblioteket som en aning skrämmande när hon var yngre eftersom det var så 
tyst och hon var van vid att ha ljud omkring sig. Samtidigt tyckte hon om biblioteket 
och menar att hon trivdes där.  
 
Bibliotekets ställning på fritiden 
 
Maja anser sig ha mycket fritid trots att skolan slutar ganska sent om dagarna. Läxor 
känner hon sig tvungen att göra men förutom det tycker hon sig ha stor frihet att 
bestämma över sin fritid. För Maja är skolan viktigast men också fritiden är 
betydelsefull eftersom hon behöver tid för sig själv och sina intressen. Fritid för Maja 
innebär att umgås med vänner men också att vara utomhus och att skriva berättelser och 
dikter. Förut tränade hon regelbundet fotboll men nu sker detta mest under 
sommarhalvåret. 
 
Maja upplever att biblioteket betyder mycket för henne. Det förklarar hon med att hon 
trivs på biblioteket samt att hon var där mycket i barndomen. För henne är biblioteket 
nära förbundet med skolan men hon tror att biblioteket har större betydelse för hennes 
fritid än vad hon egentligen är medveten om. Maja anser att biblioteket har en ”enorm” 
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betydelse för hennes läsning av böcker eftersom hon troligen inte skulle köpa böcker 
själv om hon inte haft möjligheten att låna dem på biblioteket. Dessutom utgör 
biblioteket en trygghet då hon vet att det finns ett ställe där hon kan hitta information. 
Maja tror att ungdomars intressen kan påverka huruvida de besöker biblioteket eller 
inte. För ungdomar som gillar att läsa blir det mer självklart att besöka biblioteket än 
för dem med andra intressen. Hon tror inte att många ungdomar använder biblioteket på 
fritiden. 
 
Biblioteksanvändning  
 
Maja besöker skolbiblioteket nästan varje dag. Någon gång i månaden går hon till 
folkbiblioteket. Till skolbiblioteket går Maja för det mesta med en kompis och 
stadsbiblioteket besöker hon i regel tillsammans med sin mamma. I fritidssyfte lånar 
Maja skönlitteratur och dessa böcker lånar hon framförallt på skolbiblioteket. Hon vet 
oftast vilken bok hon vill ha men brukar ändå fråga bibliotekarien om hjälp med att 
lokalisera boken hon önskar låna eftersom hon tycker att det är svårt att förstå 
hylluppställningen på biblioteket. Maja och en av hennes kompisar sitter ofta i 
skolbiblioteket på rasterna; de pratar, läser ungdomstidningar och ibland även 
faktaböcker. Om Maja har tid kan det även hända att hon läser skönlitteratur på 
skolbiblioteket, men oftast räcker rasterna inte till för detta. 
 
Stadsbiblioteket besöker Maja mest för att låna. Under kortare skollov då 
skolbiblioteket är stängt besöker hon stadsbiblioteket mer än i vanliga fall. Besöken är 
då ofta kopplade till någon skoluppgift. Majas familj har ett fritidshus norrut i Sverige, 
därför händer det att hon läser dagstidningar på stadsbiblioteket för att följa med i vad 
som händer där under året. Tidigare när hon inte hade tillgång till Internet hemifrån 
brukade hon använda bibliotekets datorer för att söka faktauppgifter. För ett tag sedan 
när hennes egen dator var trasig besökte hon folkbiblioteket varje dag för att få tillgång 
till Internet och prata med andra på MSN och Lunarstorm.  
 
Läsning 
 
När Maja läser blir det mest ungdomstidningar men även skönlitteratur. Läsningen av 
ungdomstidningar beskriver hon som ”… typ det bästa under hela veckan …”. Maja är 
av den åsikten att en person alltid lär sig något av det hon läser. Själv lärde hon sig att 
läsa med hjälp av olika barnböcker. Idag läser Maja gärna självbiografier, faktaböcker 
och kärleksböcker som är baserade på sanna händelser. Hon gillar att läsa om andra 
människor, om deras problem och om hur de mår. Maja berättar att hon tycker om att 
”jämföra mellan människor” i böcker hon läser. Böckerna får gärna handla om 
handikapp eller vara så hemska att tårarna rinner. Maja läser i regel inte klart böckerna 
utan läser början på boken och fortsätter en stund tills hon upplever att hon lärt känna 
personen i den. Då lämnar hon tillbaka boken och börjar på en ny. Maja som själv 
skriver både berättelser och dikter anser att böcker har hjälpt henne att utvecklas. 
Genom böcker har hon lärt sig att se saker ur olika perspektiv vilket hon idag sätter 
stort värde på. En bok som heter Vingklippt ängel av Berny Pålsson har varit särskilt 
betydelsefull för Maja. Boken behandlar tunga ämnen såsom missbruk, psykisk 
sjukdom och depression:  
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Ja, Vingklippt ängel har betytt enormt, jag har fått ett helt annat sätt att tänka 
på. Mycket av det känner jag igen i mitt eget liv, sådant som jag aldrig har 
kunnat beskriva som helt plötsligt blev så enkelt. Och den får en verkligen att 
tänka. 

 

Maja upplever att hon blir inspirerad av personer som hon läser om. ”En enkel 
människa med många fina sidor” kan enligt Maja vara inspirerande. Att känna igen sig i 
en bok är viktigt eftersom det gör henne intresserad av boken. Maja upplever att hon 
lätt känner igen sig i karaktärer i böcker även när det handlar om människor vars liv 
skiljer sig från hennes eget. Det kan vara att hon har samma hårfärg som någon karaktär 
i boken eller att de delar vissa åsikter. Om Maja har personliga frågor och problem så 
händer det att hon tar hjälp av böcker eller Internet för att få svar på sina funderingar. 
Att läsa om saker ur olika perspektiv öppnar möjligheter för att hitta nya vägar menar 
Maja. 
 
Värdesättning av biblioteket idag 
 
Maja associerar biblioteket med lugn och ro. Biblioteket är en plats där hon kan njuta 
av tystnaden. Maja anser att bibliotekets viktigaste uppgift är att skapa tillgång till 
böcker så att personer inte behöver köpa dem. Biblioteket ska även hjälpa till när det är 
något som människor vill få tag på. Bibliotekets uppgift i samhället tycker hon är att 
vara tillgängligt. Hon anser att en person ska kunna gå dit när som helst om han/hon 
bara vill ha lugn och ro, studera och även kunna finna ”vilken bok som helst”. För 
henne är det viktigt att biblioteket har ett brett utbud samt tillhandahåller nyutgivna 
böcker. Maja anser att både skolbibliotekets och folkbibliotekets utbud är väl anpassat 
till ungdomar.  Det Maja behöver och använder på biblioteket tycker hon finns där. Hon 
anser att hon får den hjälp hon behöver och att bibliotekspersonalen är trevliga mot 
henne. 
 
Biblioteksanvändning i framtiden 
 
Maja tror att hennes användning av biblioteket kommer att förändras när hon blir äldre, 
att hon kommer att besöka biblioteket mer än vad hon gör idag. Redan under 
gymnasie tiden förväntar Maja sig att hennes användning av biblioteket kommer att öka. 
Hon tror att skolan då blir mer krävande med mer läsning och större arbeten. Maja tror 
att biblioteket i framtiden kommer att vara betydelsefullt i hennes liv eftersom hon vill 
bli journalist, ett yrke som hon menar kräver omfattande läsning och 
informationssökning. 

6.5 Intervju med Mira 14 år 
 
Självuppfattning 
 
Mira beskriver sig som en snäll person som brukar visa andra människor hänsyn och 
respekt. Även om hon lätt blir arg så visar hon det inte utåt utan håller ilskan inom sig. 
Mira upplever att hon var glad, busig och tystlåten som barn. Hon tror att hennes 
vänner skulle beskriva henne som snäll och rolig. En riktig vän enligt Mira har humor, 
är snäll, visar respekt samt är pålitlig.  Att vara 14 år innebär att hon får bestämma mer 
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själv, när hon var yngre var det föräldrarna som bestämde. Hon anser sig inte vara 
vuxen men däremot kan hon nu ställa mer krav. För Mira ter sig livet svårare nu på 
grund av hormonsvängningar samtid igt som kompisrelationerna har blivit mer 
komplicerade. 
 
Biblioteket under barndom och uppväxtår  
 
Mira och hennes familj kommer ursprungligen från ett land där diktatur råder. De har 
bott i Sverige i ungefär åtta år. Hon minns inte någon kontakt med biblioteket innan 
hon började skolan här i Sverige. Hennes första minne av biblioteket är från 
stadsbiblioteket där hon tyckte om att sitta och läsa.  
 
Bibliotekets ställning på fritiden 
 
För Mira är fritid den tid hon slipper vistas i skolan eller göra läxor. På fritiden umgås 
hon med sina kompisar och sin familj. Hon menar att hon på fritiden får möjlighet att 
vara sig själv och kan slappna av ordentligt. Mira uppger att hon en gång i veckan 
spelar fiol och att hon även är teaterintresserad. Mira anser att fritiden betyder mycket 
eftersom hon blir trött av skolarbetet. Hon anser sig ha bra möjligheter att själv 
bestämma över sin fritid.  Hennes föräldrar bestämmer inte vad hon ska ägna sig åt på 
fritiden. Det är bara om hon har läxor som måste göras eller om hon tittat för mycket på 
tv som föräldrarna säger till. Ibland vill Mira bara vara för sig själv och läsa på fritiden 
eftersom hon varken vill eller orkar se på tv eller ägna sig åt någon annan aktivitet. 
Mira berättar att hon sällan besöker biblioteket på fritiden. Trots det anser hon att 
biblioteket betyder mycket eftersom hon genom sin läsning av böcker lär sig nya saker, 
upprätthåller sitt språk och utvecklar sin fantasi. 
 
Biblioteksanvändning  
 
Mira använder sig framförallt av skolbiblioteket som hon besöker ungefär en gång i 
veckan. För det mesta besöker hon skolbiblioteket tillsammans med andra, i synnerhet 
med sin bästa kompis. Hennes kompis brukar tipsa henne om böcker och ibland frågar 
hon även skolbibliotekarien om hjälp att hitta en bra bok. Mira lånar i regel böcker på 
skolbiblioteket där hon upplever sig ha större kunskap om var saker och ting är 
placerade än på folkbiblioteket. Hon anser också att hon får personlig kontakt och god 
hjälp av skolbibliotekarien. Om en bok är utlånad på skolbiblioteket händer det att hon 
istället lånar boken på stadsbiblioteket. När hon besöker stadsbiblioteket brukar hon få 
sällskap av sin pappa som där läser på hemspråket. 
 
Läsning  
 
Mira menar att läsning är viktigt eftersom det utvecklar fantasin och hjälper till att 
utveckla språket. Själv tycker hon att det är svårt att läsa på modersmålet eftersom det 
är ett helt annat alfabet. Mira läser framförallt thriller- och komediböcker, thriller för att 
det är spännande och komedi för att det får henne att skratta. Hon berättar att läsningen 
har lärt henne mycket. En verklighetsbaserad bok som heter Pojken som kallades Det 
och handlar om en pojke som misshandlas av sin mamma, har fått henne att verkligen 
uppskatta sitt eget liv. Mira brukar inte känna igen sig i böcker. Hon menar att det beror 
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på att det ofta är deckare hon läser men att hon själv inte är involverad i mysterier. 
Miras favoritförfattare heter Magnus Nordin. Han har bland annat skrivit en bok med 
titeln Prinsessan och mördaren. Den boken har varit betydelsefull för Mira därför att 
det var den första boken hon läste som hon tyckte var riktigt bra. Den gav henne också 
insikten att saker och ting inte alltid är vad de synes vara. 
 
Värdesättning av biblioteket idag 
 
För Mira är biblioteket ett rum med böcker och valmöjligheter. Hon anser det viktigt att 
biblioteket tillhandahåller både gamla och nya böcker inom olika ämnesområden. Mira 
anser att bibliotekets viktigaste uppgift är att hjälpa barn eftersom böcker hjälper dem 
att utveckla sin fantasi och sitt språk. På frågan om vilken uppgift biblioteket har i 
samhället svarar Mira att biblioteket ger barn möjlighet att se saker ur olika perspektiv. 
Mira tror att det är väldigt olika hur andra ungdomar ser på biblioteket beroende på vad 
de har för inställning till böcker. På folkbiblioteket finns fler valmöjligheter än på 
skolbiblioteket men det är samtidigt svårare att hitta där. 
 
Biblioteksanvändning i framtiden 
 
Mira funderar mycket över framtiden, vad hon ska bli och vad som kommer att hända. 
Hon tänker mer på vad som ska hända henne själv än på vad som sker i världen. Mira 
tror inte att biblioteket kommer att ha lika stor betydelse för henne i framtiden som det 
har idag. Hon menar att när en person blir äldre så har han/hon oftast inte tid att läsa 
böcker, men hon tycker ändå att det är bra att biblioteket finns. Mira tror att hon 
kommer att använda biblioteket för att få tag i fakta när hon blir äldre eftersom hon 
tycker det är lättare att hitta det hon söker i böcker än på Internet.     

6.6 Intervju med Sofia 15 år 
 
Självuppfattning 
 
Sofia beskriver sig som en person som just nu kämpar ganska mycket. När vi frågar 
henne på vilket sätt hon kämpar svarar hon att hon vill få tillbaka det liv hon hade när 
hon var liten. Då var hon alltid glad vad som än hände. Hon säger att hon haft problem 
både hemma och i skolan och detta har lett till att hon varit tvungen att ändra på vissa 
saker och sidor hos sig själv. Hon berättar att hon ofta både till utseendet ser ut och 
känner sig ganska ”nere”. Sofia menar att hon döljer sig under ytan och att hennes 
vänner skulle beskriva henne annorlunda än hon själv. De skulle förmodligen säga att 
hon är lite udda men också glad och positiv. En vän ska enligt Sofia gå att lita på. 
Han/hon ska vara förstående men inte rädd för att säga ifrån.  
 
Sofia anser att det ställs högre krav på henne nu när hon är 15 år, både hemma och i 
skolan. Det är meningen att en 15-åring ska klara av mera själv och hon/han måste lära 
sig att ta hänsyn gentemot andra. Sofia menar att ungdomar inte kan förväntas bli vuxna 
med en gång utan att detta måste ske stegvis. 
 
Biblioteket under barndom och uppväxtår 
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Sitt första minne av biblioteket har Sofia från dagis. De hade varit och sett en 
teaterföreställning och efteråt fick alla barn låna med sig böcker hem från 
stadsbiblioteket. Hon berättar att hon lånade böcker utifrån vad teatern handlade om 
och böckerna blev en slags fortsättning på föreställningen hon sett. Kontakten med 
biblioteket fick Sofia också genom sin mormor som hon beskriver som en riktig 
bokmal. De brukade gå till biblioteket tillsammans och där satt Sofia och bläddrade i 
olika böcker. Sofia minns att hon tyckte det var tråkigt på biblioteket när hon var liten 
och hon säger att om det inte vore för barnhörnan skulle hon förmodligen inte ha följt 
med. Hon upplevde det som jobbigt att det skulle vara lugnt och stilla på biblioteket. 
 
Bibliotekets ställning på fritiden 
 
Fritid för Sofia innebär att umgås med kompisar. Hon tycker även det innebär att röra 
på sig och vara aktiv trots att hon inte själv utövar någon sport eller träning. Sin egen 
fritid brukar Sofia istället spendera på en ungdomsgård. Ungdomsgården har öppet tre 
dagar i veckan och då brukar hon vara där. Hon har inget speciellt fritidsintresse som 
upptar mycket tid utan hon umgås med sin pojkvän och med sina kompisar. Sofia anser 
att hon till stor del själv får bestämma över sin fritid. Ibland måste hon göra något 
gemensamt med familjen och det ser hon som påtvingat. Fritiden upplevs viktig av 
Sofia, hon säger att om hon inte får göra de saker hon vill så kan hon känna sig instängd 
och tillvaron blir tråkig. Sofias familj har många datorer hemma så hon är ofta ute på 
Internet. Hon berättar att hon mest är inne på Lunarstorm och MSN samt att hon håller 
kontakten med vänner och chattar via datorn.  
 
Sofia menar att biblioteket som fysisk plats inte betyder speciellt mycket för hennes 
fritid eftersom hon inte besöker det så ofta. Däremot kan böckerna hon lånat på 
biblioteket betyda mycket för henne. Biblioteket är även viktigt på så sätt att det finns 
böcker för alla menar Sofia, att man kan välja något utifrån den egna förmågan. Sofia 
tror dock att de flesta ungdomar i hennes ålder till stor del väljer bort biblioteket och 
läsning:  
 

Nej men de tycker kanske inte att det [biblioteket] är roligt eller så för det 
finns så mycket annat om man säger. Killar ska vara intresserade av moppar 
och tjejer och allt sånt där. Du ska liksom inte bara sitta och läsa en bok. 
Det är inte direkt kul och så. Och tjejerna de ska mer va… umgås, tjata och 
liksom så. 
  

Biblioteksanvändning  
 
Skolbiblioteket besöker Sofia ungefär en gång i veckan men folkbiblioteket däremot 
går hon till ytterst sällan. Hon säger att hon bara besöker skolbiblioteket i fritidssyfte, 
aldrig för att låna material till skolarbeten. När hon är på skolbiblioteket försöker hon 
hitta böcker som hon sedan kan läsa hemma. Det händer inte ofta att Sofia går till 
biblioteket i sällskap med kompisar. När hon umgås med dem väljer de att göra andra 
saker än att gå till biblioteket, utan när hon besöker biblioteket så går hon antingen dit 
själv eller i sällskap med sin mamma eller mormor.  
 
Läsning 
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Sofia lånar ungdomsböcker på biblioteket men säger sedan att hon är allätare när det 
gäller böcker. Hon väljer böcker efter humör; om hon är glad vill hon ha en bok som 
kan få henne att stanna i det sinnestillståndet. Sofia menar att böckerna spelar en viktig 
roll på det sättet. Ibland lånar hon en bok för att bli lugn. På frågan om det finns någon 
bok som betytt mycket för henne berättar hon om en bok som heter Älskade Mikael. 
Boken handlar om en kille som kör ihjäl sig efter en fest och sedan får man följa 
familjens sorg och kamp efter hans död. Sofia menar att en karaktär påverkat henne 
mycket och det är Mikaels flickvän Rosa. Sofia beundrar hennes styrka, att hon orkar 
gå vidare efter hans död. På frågan om hon känner igen sig i någon bok svarar Sofia att 
hon kan känna igen sig i den bok hon läser för tillfället. Huvudpersonen i boken känner 
sig dyster och ensam och hon har inte så många kompisar. Sofia menar att hon ibland 
kan känna igen sig i detta. Det är dock inte alltid viktigt för Sofia att läsa om personer 
hon kan relatera till. Hon menar att det ibland kan vara skönt att läsa om något 
opersonligt, om personer hon inte har något gemensamt med. Det kan också vara bra att 
få andra infallsvinklar på saker och ting. 
 
Sofia berättar att hela hennes familj läser mycket, hennes mamma och mormor har 
alltid läst. Hennes pappa har blivit inspirerad av mamman och läser nuförtiden mer än 
han gjort förut. Hennes lillasyster har börjat ta efter mamman och mormodern, hon 
läser tjocka böcker trots att hon bara är tolv år. Det är Sofia och hennes storasyster som 
läser minst i familjen. 
 
Värdesättning av biblioteket idag 
 
Sofia ser biblioteket som ett ställe där människor kan hitta information. Hon tycker 
även att information är bibliotekets viktigaste uppgift att förmedla och hon uppskattar 
att det finns ett ställe där hon på egen hand kan skaffa fram den information och de 
böcker hon behöver. Sofia förknippar även biblioteket med lugn och ro. För egen del 
tycker hon inte att det är så viktigt med lugn och ro på biblioteket utan hon anser det 
vara av större vikt att få ha det lugnt när hon är hemma. På biblioteket får ljudnivån 
gärna vara lite högre.  På frågan vad Sofia tycker om biblioteket säger hon att hon mest 
kan tala om skolbiblioteket eftersom hon är på stadsbiblioteket så sällan: 
 

Det [skolbiblioteket] är bra. Det funkar. Det är ju inte alltid man har de 
böckerna man vill ha härinne men det går ju liksom att fixa dem och så. Så det 
finns ju liksom… på nått sätt så får man alltid tag på dem man behöver. 

 
På skolbiblioteket går det alltså oftast att skaffa fram de böcker hon vill ha och hon 
uppskattar att eleverna får vara med och påverka utbudet. Sofia tror att ungdomars syn 
på biblioteket varierar mycket: 
 

Det beror på ungdom till ungdom. Vissa använder inte biblioteket alls utan 
bara liksom: jag behöver en bok, ge mig en bok. Andra är liksom verkligen 
inne på det. Verkligen vet att sådana här böcker gillar jag och försöker få tag 
på dem och liksom så. 

 
Hon känner några som spenderar största delen av deras fritid på biblioteket och att de 
till och med trivs bättre där än hemma. Sofia har bara gott att säga om personalen på de 
bibliotek hon besöker. Hon menar att de alltid är hjälpsamma och trevliga mot henne. 
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Sofia tycker att det känns lättare att vistas på skolbiblioteket eftersom personalen där 
känner eleverna och den kontakten menar hon är viktig.  
 
Biblioteksanvändning i framtiden 
 
Sofia berättar att hon inte har många framtidsplaner utan att hon försöker ta dagen som 
den kommer. Hon skulle vilja gå på polishögskolan men förutom detta vet hon inte 
någonting om sin framtid. När det gäller biblioteket i framtiden tror Sofia att hon 
kommer att bli som sin mamma. Hennes mamma läste inte mycket när hon var i Sofias 
ålder utan hennes intresse för läsning har kommit senare. Sofia tror också att hon 
kommer ha mer behov av lugn och ro på biblioteket när hon blir äldre. 
 

6.7 Resultatsammanfattning 
 
Biblioteket under barndom och uppväxtår 
 
De flesta av våra informanter har kommit i kontakt och blivit introducerade till 
biblioteket genom sina föräldrar och då nästan alltid genom mamman. Bara Lisa uppger 
att hon brukade gå till biblioteket med sin pappa. För Sofia har kontakten med 
biblioteket skett genom dagis och mormodern.  Flickorna har sitt första minne från 
stadsbiblioteket. De upplevde biblioteksbesöken i barndomen som något positivt, bara 
Sofia uppger att hon såg det som tråkigt. Majoriteten av våra informanter uppger också 
att de brukade spendera tiden på biblioteket med att sitta och läsa. Maja och Lisa 
nämner att de även använde sig av datorerna på biblioteket. 
 
Bibliotekets ställning på fritiden 
 
Fritid innebär för våra informanter den tid som står till förfogande när de inte är i 
skolan eller har skolarbete att göra. Alla upplever fritiden som väldigt viktig. Genom 
fritiden öppnas möjligheter till avkoppling och egen tid. Informanterna anser också att 
de har stora möjligheter att själva bestämma vad de ska göra på sin fritid. Vanliga 
fritidsintressen för informanterna innefattar kompisar och sportutövning och nästan alla 
uppger att de läser på sin fritid. Flera av flickorna använder sig också av datorer. 
Datoranvändningen på fritiden äger i regel inte rum på biblioteket utan sker 
företrädesvis i hemmet. Internet används framförallt i syfte att chatta och hålla kontakt 
med vänner.  
 
De flesta informanterna besöker inte biblioteket så ofta på sin fritid. När de går till 
biblioteket på fritiden så är det mest i syfte att låna böcker. Lisa nämner att hon går till 
biblioteket när hon inte har något annat att göra. Trots att informanterna inte besöker 
biblioteket särskilt ofta på fritiden, uppger de ändå att det har relativt stor betydelse för 
dem genom att tillhandahålla böcker som de sedan läser på sin fritid. Maja säger 
exempelvis att biblioteket har en enorm betydelse för hennes läsning och Frida menar 
att hon inte skulle ha läst lika mycket om det inte vore för biblioteket. Genom 
biblioteket får informanterna tillgång till böcker utan att köpa dem. Sofia påpekar att 
det fysiska biblioteket inte är särskilt viktigt för henne, däremot har böckerna som hon 
lånar där stor betydelse för henne. Biblioteket har alltså betydelse när det gäller 
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informanternas läsning. Maja menar att det beror på ungdomars fritidsintressen 
huruvida de använder sig av biblioteket eller inte. Flera informanter anser att för 
ungdomar som tycker om att läsa blir det mer naturligt att gå till biblioteket än för 
ungdomar med andra intressen.  
 
Biblioteksanvändning  
 
Informanterna använder sig mest av skolbiblioteket. Det enda undantaget är Lisa som 
framförallt besöker folkbiblioteket. Skolbiblioteket besöker flickorna ofta tillsammans 
med kompisar och till folkbiblioteket går de i regel själva eller tillsammans med 
familjen. När informanterna är på biblioteket så letar de framförallt efter böcker. Frida 
använder sig även av bibliotekets datorer när hon är där liksom Maja när hennes egen 
dator är trasig. Flera informanter brukar fråga bibliotekarien på biblioteket om hjälp för 
att hitta böcker. För Lisa och Maja fyller biblioteket en social funktion. Lisa tar kontakt 
och pratar med andra biblioteksbesökare och Maja spenderar gärna skolrasterna i 
biblioteket tillsammans med en kompis. De brukar sitta där och prata och läsa tidningar. 
 
Läsning 
 
Informanterna läser flera olika genrer exempelvis ungdoms- och kärleksböcker, deckare 
och självbiografier. Lisa skiljer sig från de andra genom hennes läsning av fantasy, 
skräck och vampyrböcker. Frida och Sofia berättar att de väljer böcker efter humör och 
att böckerna i sin tur kan påverka deras sinnesstämning. Flera av informanterna har läst 
böcker där de kunnat känna igen sig själva eller blivit inspirerade av karaktärerna.  
Informanterna ger exempel på böcker som varit betydelsefulla och påverkat dem på 
olika sätt: Lisa har genom en bok hon läst blivit modigare och Mira uppger att hon 
kommit till insikt om hur bra hon har det. Två informanter berättar att böckerna har 
hjälpt dem att se saker ur olika perspektiv och Frida nämner en bok som fungerat som 
inkörsport till tyngre läsning. Några informanter uppger även att läsningen fungerat 
som en inspiration till att skriva berättelser och dikter på egen hand 
 
Värdesättning av biblioteket idag 
 
De flesta av våra informanter associerar biblioteket med böcker och information. För 
Mira innebär biblioteket även valmöjligheter. Maja och Sofia framhåller att de 
förknippar biblioteket med lugn och ro. Lisa påpekar att hon också ser biblioteket som 
en mötesplats där hon brukar ta kontakt med andra biblioteksanvändare för att diskutera 
böcker. En anledning till att informanterna trivs bra på skolbiblioteket är den personliga 
kontakten med bibliotekarierna där. Trots att stadsbiblioteket erbjuder ett större utbud 
föredrar informanterna att använda sig av skolbiblioteket.  Detta beror på att det är 
lättare att hitta på skolbiblioteket och att utbudet där är anpassat efter just ungdomar.  
 
Informanterna anser det viktigt att biblioteket tillhandahåller ett brett utbud av både 
gamla och nya böcker samt hjälper till med förmedling av böcker och därigenom 
kunskap. En annan viktig uppgift som nämns är att understödja barns och ungdomars 
läsning. Flera informanter upplever att ungdomars syn på biblioteket varierar. Linda 
tror exempelvis att vissa ungdomar ser biblioteket som tråkigt medan andra finner det 
informativt. Lisa upplever biblioteket som grått och tråkigt men går ändå dit och Frida 
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tror att de ungdomar som inte använder biblioteket inte heller sätter något värde på det.  
Överlag anser informanterna att de blir bra bemötta och får god hjälp av bibliotekets 
personal när de frågar om hjälp. Linda saknar dock att bibliotekarierna inte har läst de 
böcker som de rekommenderar och Frida ser det som negativt att bibliotekspersonalen 
inte tar kontakt och frågar om hon behöver hjälp. Flera av informanterna påtalar 
svårigheten att hitta det de söker på biblioteket, framförallt har de svårt att hitta på 
stadsbiblioteket.  
 
Biblioteksanvändning i framtiden 
 
Många av våra informanters funderingar om framtiden kretsar kring frågor som rör 
studier och yrkesval. När det gäller biblioteket tror Frida, Maja och Sofia att de i 
framtiden kommer att använda sig av biblioteket mer än vad de gör idag och då främst 
för arbete och studier. Linda tror att biblioteket kommer att ha lika stor betydelse för 
henne i framtiden som det har nu, men vet inte hur hennes biblioteksanvändning kan 
komma att förändras. Mira och Lisa uppger dock att de tror deras användning av 
biblioteket istället kommer att minska i framtiden. Mira föreställer sig att hon inte 
kommer ha tid att läsa böcker när hon blir äldre medan Lisa tror att hon kommer att 
köpa böcker istället för att låna dem på biblioteket. 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras vårt empiriska material främst med hjälp av 
teori och den tidigare forskning som redogjorts för, men vi drar även paralleller till 
kapitlet om ungdomar och fritid. De teman som används i detta kapitel följer till stor 
del upplägget i resultatredovisningen 
 
I det första temat diskuteras erfarenheter och minnen som flickor har av biblioteket från 
barndomen. Det andra temat behandlar bibliotekets ställning på fritiden. Tredje temat 
inriktar sig på flickors läsning och i det fjärde tas upp hur flickor värderar biblioteket. I 
det femte och sista temat diskuteras hur flickorna tror att deras biblioteksanvändning 
kommer att se ut i framtiden.  

7.1 Biblioteket under barndom och uppväxtår 
 
För nästan alla informanter i studien har kontakten med biblioteket etablerats innan de 
nått skolåldern. Jochumsen och Rasmussen menar att den kontakt med biblioteket som 
ägt rum i barndomen har betydelse och ligger till grund för framtida biblioteksvanor 
(Jochumssen & Rasmussen, 2000, s. 139). Vi kan se att majoriteten av våra informanter 
upplevde biblioteket som positivt i barndomen och att de sedan har utvecklats till att bli 
relativt flitiga biblioteksanvändare. De flesta minns att de tyckte det var roligt på 
biblioteket när de var yngre. Anledningar till att det var roligt var att informanterna 
kunde träffa andra barn, hitta spännande böcker, läsa och muntra upp andra 
biblioteksbesökare. Den enda som gav uttryck för att hon inte trivdes på biblioteket 
som barn var Sofia som upplevde biblioteket som tråkigt. Idag är hon den av 
informanterna som använder biblioteket minst, även om hon besöker skolbiblioteket 
ungefär en gång i veckan. Sofias bild av biblioteket som ett tråkigt ställe verkar hon 
fortfarande till viss del bära med sig från barndomen. Anledningen till att hon som barn 
såg biblioteket som tråkigt berodde på tystnaden och lugnet som rådde där. Det är också 
den lugna miljön hon fortfarande associerar biblioteket med idag, även om hon för egen 
del inte anser det viktigt med tystnad utan tvärtom föredrar en livligare miljö på 
biblioteket. Vi finner i likhet med Jochumsen och Rasmussens studie att våra 
informanters erfarenheter av biblioteket som barn har påverkat deras 
biblioteksanvändning som ungdomar. Positiva minnen av biblioteket från barndomen 
har lett till ett fortsatt biblioteksanvändande hos informanterna när de kommer upp i 
tonåren. 
 
En informant, Maja, uppgav att hon i barndomen upplevde biblioteket som lite 
skrämmande på grund av tystnaden och lugnet som rådde där. Detta var hon inte van 
vid hemifrån. Som vi ser det ligger det inte i små barns natur att vara lugna och tysta. 
Vi tror att bibliotekets miljö ibland kan upplevas som onaturlig för barn inte minst 
genom de ganska strikta kraven på lugn och tystnad som råder där, även om det skett en 
viss uppluckring under de senaste decennierna. Sofia berättar exempelvis att 
anledningen till att hon som barn överhuvudtaget följde med till biblioteket var att det 
fanns en lekhörna. På så sätt kan barnavdelningen spela en viktig roll för barnens 
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motivation att vilja besöka biblioteket eftersom den är mer anpassad efter barns behov 
än de övriga delarna av biblioteket. 
 
Miras erfarenheter av biblioteket i barndomen skiljer sig från övriga informanters då 
hennes första kontakt med biblioteket som hon minns, skedde efter att hon börjat skolan 
i Sverige. Eftersom hon inte minns någon tidigare kontakt med biblioteket i hennes 
hemland verkar det som om biblioteket inte spelat någon framträdande roll för henne 
där. Orsakerna till detta kan vara många: kanske hade hon inte kännedom om 
biblioteket, kanske var hennes familj icke-användare av biblioteket i hemlandet. Det 
faktum att hemlandet är en diktatur som starkt begränsar yttrandefriheten och tillgången 
till information för medborgarna, påverkar också bibliotekens verksamhet, vars 
information censureras ur både ett religiöst och politiskt perspektiv. Bibliotek i ett 
sådant land kan till skillnad från bibliotek i exempelvis Sverige inte erbjuda människor 
möjligheten att fritt, utan övervakning och påtryckningar, söka information. Något som 
informanterna i Jochumsen och Rasmussens studie värdesatte högt hos biblioteket 
(Jochumsen & Rasmussen, 2000, s. 140). Genom att informationen är granskad och 
begränsad förlorar biblioteket således mycket av sin värdegrund och även 
attraktionskraft. 
 
Föräldrarna är de som företrädesvis har introducerat informanterna till biblioteket. På så 
sätt har de spelat en viktig roll för barnens biblioteksanvändning innan de nått 
skolåldern. I de flesta fall har mamman tagit på sig ansvaret för att introducera barnen 
till biblioteket. Det verkar som att när flickorna var yngre och besökte biblioteket 
tillsammans med familjen så spenderade de mer tid på biblioteket medan de i nuläget 
framförallt lånar med sig material hem. Jochumsen och Rasmussen pekar på 
barnfamiljers biblioteksbesök som ett utflyktsmål och en mötesplats som kan ge barnen 
nyttiga och trevliga upplevelser. De blir ett avbrott i vardagen som möjliggör samvaro 
på ett annat sätt än i hemmet då fokus ligger på bibliotekets utbud och inte på 
vardagssysslor (2000, s. 33). Detta syns tydligast hos Maja som under barndomen var 
hemma med sin mamma och sina syskon. Biblioteksbesöken var något de gjorde 
tillsammans som en familj, syskonen satt exempelvis tillsammans och läste samt deltog 
i sångstunder som anordnades på bib lioteket.  
 
Det flickorna minns från biblioteksbesöken i barndomen är främst kopplat till den 
fysiska miljön på biblioteket. Flera talar om möbleringen och kommer ihåg var i 
biblioteket de satt och läste. Två informanter använde sig av bibliotekets datorer. Ingen 
nämner att de har några minnen av bibliotekets personal utan det är konkreta saker som 
exempelvis en rund soffa som har etsat sig fast i minnet hos flickorna.  
 
Vi tycker oss se att några av informanterna som barn uppskattade kontakten med andra 
biblioteksbesökare. För Frida verkar biblioteksbesöken ha haft en social betydelse 
eftersom hon är uppvuxen på landet och annars inte hade stora möjligheter att träffa 
andra barn. Biblioteket fungerade som en mötesplats för henne. Lisa tog redan som 
barn kontakt med vuxna biblioteksbesökare och gör så även idag. Linda berättar att hon 
såg fram emot att åka till biblioteket eftersom hon därigenom gavs möjlighet att komma 
i kontakt med böcker som kunde ge henne nya upplevelser. Biblioteket öppnade således 
genom böckerna en möjlighet att stifta bekantskap med nya världar. Detta gav en chans 
till upplevelser som låg bortom den egna erfarenheten. 
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7.2 Bibliotekets ställning på fritiden 
 
Genom intervjuerna har det visat sig att fritid för flickorna innebär den tid de är lediga 
från skolan och skolarbete. De ansåg sig ha mycket fritid och tillskrev den stor 
betydelse. Detta överensstämmer med åsikterna som framkom bland ungdomarna i 
Nilssons studie som upplevde sig ha gott om fritid samt värderade den högt (Nilsson, 
1998, s. 62, 64). Anledningen till att fritiden uppfattades viktig av våra informanter var 
att de på fritiden kunde ägna sig åt sig själva och sina egna intressen. Nilsson menar att 
fritiden fyller en viktig funktion för ungdomar då den ger dem en möjlighet att utveckla 
sina identiteter och livsprojekt (1994, s. 11). Detta kan ses som den psykologiska 
betydelsen av fritid, som presenterades i SCB: s rapport om fritid (2004, s. 25). Fritiden 
var för informanterna också ett andrum från skolans plikter och krav som öppnade 
möjligheter till avkoppling. Avkoppling är ytterligare en av de betydelser som fritiden 
kan ha för människor enligt ovan nämnda rapport.  En annan av fritidens betydelser är 
förkovran t ex i form av bokläsning vilket visade sig vara en populär 
fritidssysselsättning hos informanterna. När flickorna berättar om sin fritid nämns även 
vänner, familj och i något fall pojkvän, vilket tydligt visar att fritiden också har en 
social betydelse för dem. Den fysiologiska betydelsen av fritid kan t ex handla om 
motion och sportutövning vilket flera informanter vittnade om att de ägnade sig åt på 
fritiden. Avslutningsvis finns den estetiska betydelsen som för våra informanter t ex 
utgörs av teaterutövning, spelande av instrument eller skrivande i form av dikter och 
berättelser.  
 
Om fritidens ovan nämnda betydelser för välbefinnandet ställs i förhållande till 
biblioteket, är det främst fritidens förkovrande, avslappnande och estetiska betydelse 
som vi ser att informanterna kan tillgodogöra sig genom biblioteket. Förkovran kan 
flickorna tillgodogöra sig genom biblioteket i form av deras bokläsning som dels är 
språkutvecklande och dels ger nya kunskaper. När det kommer till den avkopplande 
betydelsen av fritiden så menar vi att biblioteket skulle kunna fylla en avkopplande 
funktion eftersom biblioteksmiljön är lugn till sin karaktär. Dock kan konstateras att 
våra informanter sällan besöker biblioteket på fritiden och eftersom besöken är korta 
och främst i syfte att låna böcker, så verkar inte det fysiska biblioteket vara av stor 
betydelse för dem när det gäller avslappning på fritiden. Möjligtvis kan biblioteket 
indirekt sägas vara avslappnande genom att fritidsläsning uppfattas som avslappnande. 
Den estetiska betydelsen av fritid skulle biblioteket kunna fylla genom exempelvis 
olika former av utställningar, poesiaftnar etc. Ingen av informanterna har dock uttryckt 
något intresse för dessa arrangemang på biblioteket men det kan tänkas att de två 
informanter som ägnar sig åt skrivande i form av dikter och berättelser skulle kunna få 
inspiration till detta genom bibliotekets arrangemang och böcker. 
 
Informanterna besöker som sagt biblioteket i begränsad utsträckning på fritiden. I 
stället besöker de regelbundet och ofta skolbiblioteket när de befinner sig på skolan. De 
uppger att de på sin lediga tid prioriterar andra fritidssysselsättningar framför att besöka 
biblioteket. En informant säger exempelvis: ”Jag går till biblioteket när böckerna är slut 
och när jag vill ha något att läsa. Eller så tänker jag så ibland: Nu har jag inget att göra, 
jag kan gå till biblioteket istället”. Citatet tyder på att biblioteket ses som ett 



 48 

reservalternativ till andra fritidssysselsättningar. Biblioteket prioriteras således bort till 
förmån för andra fritidsintressen. Det framkom också att ungdomarna i mycket liten 
utsträckning använde biblioteket som en plats där de umgås på fritiden. Biblioteket som 
mötesplats verkar således inte locka ungdomar på fritiden. Att biblioteket inte fyllde 
någon större funktion som mötesplats för ungdomar fann även Elofsson i sin 
undersökning om ungdomar och bibliotek (Elofsson, 2004, s. 13).  
 
Ungdomarna verkar ha tydliga uppfattningar om hur de, både pojkar och flickor, 
förväntas agera för att passa in i ungdomsrollen. Enligt Fornäs och Ganetz uppstår 
ungdomsrollen dels i interaktionen mellan ungdomarna själva, dels mellan ungdomarna 
och det omgivande samhället (1991, s. 74f.). En informants uppfattning om hur 
ungdomar skall vara och hur de förväntas förhålla sig till biblioteket belyses i följande 
citat:  

Nej men de tycker kanske inte att det [biblioteket] är roligt eller så för det 
finns så mycket annat om man säger. Killar ska vara intresserade av moppar 
och tjejer och allt sånt där. Du ska liksom inte bara sitta och läsa en bok. 
Det är inte direkt kul och så. Och tjejerna de ska mer va… umgås, tjata och 
liksom så. 

 
Citatet ovan visar att biblioteket inte ses som ungdomligt och det tyder även på 
föreställningar som ungdomar kan ha när det gäller könsroller. Ungdomarna tar för 
givet att pojkar och flickor ska bete sig på ett visst sätt, vilket visar på hur djupt rotade 
samhällets normer kring kvinnligt och manligt är. Eftersom vänskapsbanden är starka 
till sin karaktär under tonårens identitetsskapande process och identifikationen med 
vänner är betydelsefull (se Evenshaug & Hallen, 2001, s. 306, 314f.) innebär detta att 
jämnåriga utövar ett stort inflytande på varandra. Eftersom det är viktigt för många 
ungdomar att passa in, är det rimligt att tänka sig att andra ungdomars åsikter väger 
tungt. Om vännerna besitter en negativ attityd till biblioteket är det lätt att denna åsikt 
förankras ungdomarna emellan. Detsamma gäller naturligtvis när inställningen är 
positiv från vännernas sida. En eventuell negativ attityd till biblioteket i tonåren tänker 
vi oss också kan ha att göra med ungdomarnas frigörelseprocess från föräldrarna. 
Eftersom det framkommit att föräldrarna är de som introducerat ungdomarna till 
biblioteket när de fortfarande var barn, kan inställningen till biblioteket som tråkigt 
eller ”mossigt” hos ungdomar, ses som ett försök att ta avstånd från föräldrarnas 
normer och värderingar. Föräldrarna blir i detta fall representanter för vuxenvärlden 
och samhällets normer. Jochumsen och Rasmussen påpekar exempelvis att föräldrar 
genom biblioteket önskar ge sina barn goda vanor och förutsättningar inför framtidens 
krav (2000, s. 140). Det blir då en naturlig del av frigörelseprocessen hos ungdomarna 
att gå emot det som föräldrarna förespråkar och ser som nyttigt för sina barn.   
 
Evenshaug & Hallen tar upp ungdomars snabba förändringar när det gäller bland annat 
trender och livsstilar (2001, s. 321). Vi tänker oss att då både ungdomskulturen och 
mediekulturen är föränderliga i dagens samhälle så kan det vara svårt för biblioteken att 
följa trendväxlingarna framförallt i utbudet av musik och film. Det har framkommit i 
intervjuerna att informanterna inte använder dessa medier på biblioteket i någon större 
utsträckning och en möjlig anledning kan vara att biblioteket helt enkelt inte erbjuder 
det senaste inom film och musik. Intressant att notera är dock att ingen av flickorna i 
studien angav lyssnande på musik som ett fritidsintresse. Feilitzen menar att just musik 
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är det medium som ungdomar i genomsnitt ägnar mest tid åt per dag (2003, s.163f.). 
Anledningen till att musik inte angavs som fritidsintresse av informanterna tror vi 
snarare kan bero på att de inte såg musik som ett fritidsintresse i traditionell mening, 
inte på grund av ett ointresse från flickornas sida. För att biblioteken ska kunna erbjuda 
något av det senaste inom områden som film och musik krävs att bibliotekarierna är 
uppdaterade och följer med i de trendväxlingar som sker inom ungdomskulturen. När 
musik och film väl finns på biblioteket är det inte säkert att dessa längre känns aktuella 
för ungdomarna. Det är möjligt att dessa aspekter även kan spela in i informanternas val 
av skolbiblioteket framför folkbiblioteket. Eftersom det har visat sig att det är de 
traditionella medierna d v s böckerna som har störst betydelse för flickorna, så ter sig 
skillnaden mellan folkbiblioteket och skolbiblioteket kanske inte så stor för dem. 
Lägger man därtill närheten till skolbiblioteket där informanterna också upplevde sig ha 
lättare att hitta samt den personliga kontakten med skolbibliotekarien som värdesattes 
högt, så ter sig deras val ganska naturligt. Fornäs och Ganetz menar att ungdomar är 
selektiva i sin konsumtion genom att de väljer att uttrycka sig på ett visst sätt (1991, s. 
76f.). Vi anser oss kunna se att flickorna gör ett aktivt val även när det gäller biblioteket 
då de trots medvetenheten om folkbibliotekets existens och utbud ändå väljer att främst 
använda sig av skolbiblioteket.  
 
En populär fritidssysselsättning hos informanterna visade sig vara datoranvändning. 
Flickorna använder Internet för att t ex chatta, spela dataspel eller rollspel. Deras 
datoranvändning verkar framförallt ske i hemmet, bibliotekets datorer kunde användas 
om den egna datorn var trasig men annars var detta sällsynt. Enligt Felitzen har 
ungdomar god tillgång till datorer i hemmet och deras datoranvändning sker i regel i 
ensamhet (ibid., s. 170f.). Då många ungdomar idag har tillgång till datorer hemifrån 
kan bibliotekets betydelse kan ha minskat när det gäller tillhandahållande av datorer. 
Det kan här noteras en skillnad från Bodén och Emanuelssons studie från 1997 där 
datorer var en av de saker ungdomarna ansåg var allra viktigast på biblioteket (1997, s. 
60ff.). Vi tror att möjligheterna för en person att själv bestämma när och hur han/hon 
vill använda sig av datorn är större i hemmet än på biblioteket även om t ex föräldrar 
och kostnadsaspekter kan vara begränsande för ungdomars datoranvändning. När 
datorer finns tillgängliga i hemmet ter det sig nog enklare och bekvämare för 
ungdomarna att använda dem hemma än på biblioteket. För ungdomar som inte har 
tillgång till datorer hemma tror vi dock att biblioteket fortfarande kan vara ett bra 
alternativ.  Ett belysande exempel är Maja som när hennes egen dator var trasig, 
besökte folkbiblioteket varje dag för att få tillgång till Internet. 
 
Ett annat stort fritidsintresse hos flickorna visade sig vara läsning. Trots att de inte 
besöker biblioteket speciellt ofta på sin fritid har det ändå betydelse för dem genom att 
tillhandahålla böcker för deras fritidsläsning. Böckerna som flickorna läser på sin fritid 
lånas i hög utsträckning på skolbiblioteket och alltså inte på folkbiblioteket. En 
anledning till att informanterna väljer att inte besöka folkbiblioteket så ofta på fritiden 
är att de kan besöka skolbiblioteket när de ändå befinner sig i skolan. På så sätt har de 
redan fått sina behov när det gäller litteratur tillgodosedda. Det ska dock nämnas att 
Lisa skiljer sig från de andra då hon föredrog folkbiblioteket framför skolbiblioteket 
och således besökte biblioteket i högre utsträckning än de övriga informanterna på 
fritiden. 
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7.3 Läsning 
 
Som nämndes i föregående avsnitt är läsning en populär fritidssysselsättning bland våra 
informanter och då framförallt läsning av skönlitteratur och ungdomstidningar. Att 
läsning är en vanlig fritidssyssla för ungdomar är något som bekräftas i Nilssons studie 
om ungdomars fritid (Nilsson, 1998, s. 75f.). Läsning som fritidssyssla sker i regel inte 
på biblioteket för informanterna utan i hemmet. Informanternas läsning spänner över 
många olika genrer och flera uppger att de gärna läser ungdomsböcker. Detta kan bero 
på att ungdomsböcker i många fall relaterar till ungdomarnas liv och till situationer de 
kan ställas inför under ungdomstiden. Ungdomsböcker är även skrivna på en nivå som 
både språkligt och innehållsmässigt är tänkta att passa just ungdomar. Många 
informanter uppgav också böcker som på olika sätt varit betydelsefulla för dem. Dessa 
böcker behandlade ofta tunga ämnen och tragiska människoöden, gärna baserade på 
verkliga händelser. Enligt Appleyard är många ungdomsböcker ganska tragiska till sin 
karaktär då de inte uppvisar en idealiserad bild av verkligheten (1991, s. 109). Vi 
funderar över vad som kan ligga bakom att ungdomar i tonåren fascineras och dras till 
tragiska och mörka skildringar av livet. Eftersom tonårstiden präglas av starka och 
intensiva känslor kan kanske ungdomar när tillvaron ter sig komplicerad och svår, finna 
tröst i att läsa om personer som har det värre än de själva och även om personer som 
klarat sig igenom svåra perioder. Kanske kan detta hjälpa dem att ta itu med sina egna 
problem. Sofia berättade exempelvis om en mycket tragisk bok där hon beundrade och 
blivit inspirerad av karaktären därför att denna uppvisade en styrka och orkade gå 
vidare i livet trots motgångar och sorg. Våra informanter väljer till stor del böcker 
utifrån känsla. De flesta har också känt igen sig i böcker de läst. Några av dem tyckte 
även att det var av betydelse för läsupplevelsen att de kunde identifiera sig med 
karaktärerna. Enligt Appleyard är det vanligt och viktigt för ungdomar att kunna 
identifiera sig med karaktärer i böcker som de läser (1991, s. 102).  
 
Läsningen fyller en rad olika funktioner för informanterna och har varit betydelsefull 
för dem på olika sätt. Vi tycker oss märka att läsningen av skönlitterära böcker kan 
påverka informanternas självuppfattning och göra dem uppmärksamma på den egna 
utvecklingen. Ett exempel är Lisa som när hon läser om en karaktär vars sidor och 
egenskaper hon ogillar, går tillbaka till sig själv och jämför för att se om hon själv 
besitter några av dessa egenskaper. Om hon upptäcker att så är fallet försöker hon att 
ändra på de sidor hos sig själv som hon inte är nöjd med. Utifrån Eriksons tankar kan 
detta ses som att hon prövar olika roller och värderingar för att komma fram till vilken 
sorts person hon vill eller inte vill vara (von Tetzchner, 2005, s. 600f.). Informanterna 
har genom läsningen bland annat lärt sig att se saker ur olika perspektiv, fått ny 
kunskap och förståelse för omvärlden. De har även genom böckerna inspirerats att gå 
sin egen väg samt utvecklat sitt språk och sin fantasi. Att läsningen är av betydelse för 
identitetsskapandet visade sig även vara fallet i Bärebrings studie där böckerna gett 
upphov till nya möjligheter och nya perspektiv för informanterna samt gett dem mod att 
genomföra förändringar i sina liv (2004, 63f.). 
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7.4 Värdesättning av biblioteket 
 
Flickorna förknippar i första hand biblioteket med böcker och utlåning av böcker men 
också med information. Ungdomar i tidiga tonåren verkar i detta avseende inte skilja 
sig från äldre ungdomar och vuxna då det också i Jochumsen och Rasmussens studie 
framkom att biblioteket i hög utsträckning associerades med utlåning av böcker 
(Jochumsen & Rasmussen, 2000, s. 24). Våra informanter gav dessutom uttryck för att 
böcker var det viktigaste mediet för dem på biblioteket och detta visade sig även vara 
fallet i Elofssons studie (2004, s. 13). En anledning till att ungdomar i hög grad 
associerar biblioteket med böcker kan bero på att det är detta medium som ungdomarna 
främst använder sig av på biblioteket. Kontakten med bibliotekets böcker har i många 
fall etablerats redan i barndomen, då biblioteket främst besökts i samband med boklån 
och läsning. Böcker är också det medium som historiskt sett har utgjort bibliotekens 
ryggrad och givits den i särklass mest framträdande rollen, vilket gäller idag, även om 
nya medier som datorer och musik har beretts plats på biblioteken.  
 
Bibliotekets uppgifter handlar för flickorna bland annat om att erbjuda ett brett utbud av 
både gamla och nya böcker. En informant menar att biblioteket är det enda stället för 
henne att få tillgång till äldre böcker då bokaffärernas utbud främst utgörs av ny 
litteratur. Vi tycker oss här se att biblioteket fyller en viktig funktion i samhället genom 
att erbjuda böcker som annars skulle ha varit svåra att få tag på. Informanterna ser det 
även som värdefullt och viktigt att biblioteket erbjuder något för alla delar av 
befolkningen. Att biblioteket står till förfogande för alla samhällsgrupper framstod som 
något värdefullt även hos informanterna i Jochumsen och Rasmussens studie (2000, s. 
140). Det är alltså viktigt att alla delar av befolkningen ska kunna få sina 
informationsbehov tillgodosedda genom biblioteket. Det framkom även åsikter bland 
informanterna om att biblioteket hade ett ansvar för att hjälpa barn och ungdomar att 
finna böcker som låg på en för dem, lämplig läsnivå. Detta sågs som viktigt för att barn 
och ungdomar skulle utveckla sin läsförmåga.  
 
Mira var av informanterna ensam om att förknippa biblioteket med valmöjligheter. 
Detta kan få en djupare innebörd om det tas i beaktande att hon ursprungligen kommer 
från ett land där diktatur råder. Kanske sätter hon större värde på eller uppmärksammar 
informationsfriheten på ett annat sätt än ungdomar födda i Sverige där demokrati 
betraktas som naturligt och självklart.  
 
Två av informanterna förknippar biblioteket med lugn och ro. En av dessa är dock inte 
helt positivt inställd till detta utan skulle gärna se att det var mer liv och rörelse på 
biblioteket. För den andra informanten upplevs bibliotekets lugn och tystnad som något 
positivt. Det verkar i hennes fall som att skolbiblioteket kan fungera som en lugn oas i 
en annars hektisk skolmiljö. Vi funderar på om det i vissa fall råder brist på lugna 
miljöer i skolan dit ungdomarna kan dra sig tillbaka på rasterna, och att biblioteket i så 
fall kan fylla en viktig funktion. Denna aspekt tas även upp av Rafste som påpekar att 
på skolor som inte erbjuder utrymmen som kan betraktas som ungdomarnas egna, 
exempelvis en cafeteria, kan biblioteket få en större roll som uppehållsrum på raster 
och håltimmar (2005, s. 10). 
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Överlag fördrog våra informanter skolbiblioteket framför folkbiblioteket trots att 
folkbiblioteket erbjuder ett bredare utbud. En tendens vi tycker oss märka är att 
flickorna värderar den personliga kontakten med bibliotekarien högt och har ett behov 
av att känna sig hemma på biblioteket. Flickorna hade dock svårigheter att lokalisera 
det de sökte på biblioteket, särskilt på folkbiblioteket. På skolbiblioteket upplevde de 
det lättare att fråga om hjälp. Då skolbibliotekarien hade en relation till eleverna på 
skolan så visste hon också i högre utsträckning vad de sökte på biblioteket. Hon kunde 
på så sätt ge individuella boktips och råd utifrån sin personliga relation till ungdomarna. 
Detta kan förmodligen resultera i att skolbiblioteket uppfattas som en mer avslappnad 
plats att vistas på än folkbiblioteket för flickorna. Något vi fann intressant var att det 
genom intervjuerna framkom krav på att personalen på biblioteket skulle ha läst de 
böcker som de rekommenderade till ungdomarna. Det var även viktigt att bibliotekarien 
kände till personen och visste vad denne ville ha för sorts böcker. Förväntningar fanns 
alltså på att bibliotekarien skulle skapa en personlig relation till alla användare och ha 
läst de flesta av bibliotekets böcker. Ett krav som kan tyckas omöjligt för bibliotekarien 
på folkbiblioteket att leva upp till med tanke på antalet besökare samt antalet böcker 
som finns i bibliotekets bestånd. 
 
Ytterligare en anledning till att skolbiblioteket föredrogs av informanterna tordes kunna 
vara att utbudet där är helt anpassat efter ungdomar eftersom de är skolbibliotekets 
målgrupp. Informanterna verkar också uppleva att de lättare kan påverka 
skolbibliotekets utbud. Hollström-Flis fann i sin uppsats att om ungdomar ska vara 
villiga att engagera sig i bibliotekets verksamhet så vill de vara säkra på att de får ett 
reellt inflytande (Hollström-Flis, 2001, s. 82). Vi tänker oss att det är lättare för 
flickorna att föra fram och få gehör för sina åsikter på skolbiblioteket än på 
stadsbiblioteket då verksamheten där är uppbyggd kring dem. En av informanterna 
berättade att personalen på skolbiblioteket regelbundet tillfrågade eleverna om vilka 
böcker som skulle köpas in. På så sätt ser ungdomarna att deras åsikter 
uppmärksammas genom att efterfrågade böcker köps in. På grund av att skolbibliotek i 
regel är ganska små torde förändringar i utbudet framträda tydligare där än på större 
bibliotek. Vi finner det avslutningsvis intressant att flera informanter nämnde att 
biblioteket kunde innebära en trygghet. Exempelvis upplevde en informant att det 
kändes tryggt att veta att det existerar ett ställe dit hon och andra ungdomar kan gå om 
och när de behöver information. Det verkar alltså ha en lugnande inverkan på 
ungdomar att veta att det finns ett ställe dit de kan gå för att inhämta information om 
det så skulle behövas.  

7.5 Biblioteket i framtiden 
 
Informanternas funderingar inför framtiden visade sig framförallt handla om utbildning 
och yrkesval och deras tankar rörde i högre utsträckning dem själva än vad som skulle 
komma att hända i världen. Vi tänker oss att detta till viss del kan ha att göra med den 
självupptagenhet som pågår under identitetsskapandet och som leder till ett 
koncentrerande inåt mot den egna personen. Att funderingar kring framtiden främst 
riktas mot studier och yrke visade sig även i Larsson och Lindstedts undersökning. 
Enligt Evenshaug & Hallen har tidigare undersökningar visat att pojkar och flickor 
skiljer sig åt på denna punkt när det gäller identitetsskapandet. Enligt undersökningarna 
funderar pojkar i högre utsträckning än flickor på framtida utbildning och yrkesliv. 
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Flickorna inriktar istället sina tankar på relationer och familjeliv (Evenshaug & Hallen, 
2001, s. 311). Denna bild överensstämmer således inte med vad som framkommit i 
denna studie där flickornas tankar främst upptas av funderingar kring just 
yrkesidentiteten. Detta syns tydligast hos Frida vars högs ta prioritet är att skaffa sig 
goda betyg inför framtida studier. Vi kan se av denna studie att flickor lägger stor vikt 
vid framtida karriärmöjligheter. Erik H. Erikson menar att ungdomar befinner sig i ett 
moratorium och att denna period kännetecknas av osäkerhet inför framtida yrkesval och 
sociala roller (von Tetzchner, 2005, s. 601). Detta märker vi hos informanterna i deras 
funderingar kring utbildning och yrke då flera av dem uttrycker en rådvillhet över vad 
de vill syssla med i framtiden. Eftersom ungdomstiden till stor del handlar om att pröva 
sig fram genom att testa olika roller tror vi att det är naturligt att ”drömyrket” och 
framtidsplanerna växlar för många ungdomar i den här åldern. Genom att tänka sig in i 
möjliga yrkesroller försöker de komma underfund med vad som passar den egna 
personen. Att ungdomar ofta är villiga att ändra sina framtidsplaner noteras även av 
Nilsson. I dag finns även förväntningar på ungdomar att efter grundskolan fortsätta 
vidare mot högre studier för att öka sina chanser på arbetsmarknaden (1998, s. 57, 
178f.). Detta ställer således krav på ungdomarna samtidigt som de måste fatta egna 
beslut angående sin yrkesidentitet.  
 
Framtidsanvändningen av biblioteket är mer förknippad med studier och yrke hos 
informanterna än med fritidsanvändning. I de fall där biblioteksanvändningen 
kopplades till fritiden handlade det framförallt om lån av böcker för nöjesläsning. 
Några av informanterna tror att biblioteket kommer att få större betydelse för dem i 
framtiden och att deras användning kommer att öka när de går vidare till högre studier 
eller träder in på arbetsmarknaden. En informant strävar exempelvis efter att bli 
journalist och tror att hennes yrke kommer att medföra en ökad biblioteksanvändning i 
framtiden. Eftersom journalistyrket är mycket informationskrävande skulle biblioteket 
därmed kunna spela en väsentlig roll genom att tillhandahålla information. Hade hon 
istället varit intresserad av ett yrke där information inte står i fokus är det troligt att 
biblioteket inte framstått som lika viktigt. Biblioteksanvändningen kan därmed sägas 
vara beroende av det framtida yrkets art. Jochumsen och Rasmussen påpekar också att 
förändringar såsom högre studier kan leda till ett ökat informationsbehov och därmed 
större användning av biblioteket än tidigare (2000, s. 138). Två informanter i 
undersökningen tror att de i framtiden kommer att spendera mer tid på biblioteket i 
studiesyfte med början redan under gymnasietiden.  
 
Hos några informanter fanns även föreställningen att deras användning av biblioteket 
skulle minska i framtiden. De skulle då bli vad Jochumsen och Rasmussen benämner 
avfällingar vilket innebär att de, trots sin användning av biblioteket i barndomen, kan 
komma att välja bort biblioteket åtminstone periodvis senare i livet. Orsaker till att en 
person blir avfälling kan vara tidsbrist eller ett minskat behov av att låna böcker på 
biblioteket då detta tillgodoses från annat håll exempelvis genom köp av böcker. Det 
var också ovanstående orsaker som våra informanter uppgav som anledning till 
minskad biblioteksanvändning i framtiden. Det är möjligt att den informant som tror att 
tidsbrist kommer att leda till en minskad framtida biblioteksanvändning uppfattar att 
hennes föräldrar eller andra vuxna i hennes närhet har ont om tid, och ser detta som en 
anledning till att hennes egen biblioteksanvändning kan komma att minska i framtiden. 
En annan informant kan idag inte se att biblioteket skulle kunna uppfylla hennes behov 
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i framtiden eftersom hon gillar att läsa fantasyböcker. Hon förmodar att biblioteket inte 
erbjuder tillräckligt i den genren för vuxna vilket hon menar kan få till följd att hennes 
boklån på biblioteket kommer att minska. Hon tror sig istället köpa de böcker hon vill 
läsa. Hon förutsätter alltså att hennes behov av att läsa fantasyböcker kommer att 
kvarstå även i vuxen ålder och hon reflekterar således inte över att hennes läsvanor och 
smak kan komma att förändras i framtiden. Detta kan sättas i samband med tonåringens 
förmåga till abstrakt och logiskt tänkande som redogjordes för i kapitel 2.1.2.  Dessa 
förmågor förvärvar sig ungdomar i åldrarna 12-20 år. Lisa som med sina tretton år är 
yngst av våra informanter har förmodligen inte nått så långt i detta avseende än och det 
skulle kunna ge en förklaring till varför hon inte funderar över sin egen utveckling i ett 
framtidsperspektiv. Avslutningsvis tror vi att våra informanters behov av att låna 
böcker på biblioteket är större under ungdomstiden eftersom de inte har någon egen 
inkomst och därmed helt enkelt inte har råd att köpa alla böcker som de vill läsa.  
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8. SLUTDISKUSSION 
 
I detta kapitel diskuteras de slutsatser vi har kunnat dra av undersökningen. Vidare 
reflekteras över undersökningens tillvägagångssätt och slutligen ges förslag på fortsatt 
forskning inom området. 
 
En slutsats som kan dras av undersökningen är att biblioteket framförallt har betydelse 
för flickorna genom sitt bokbestånd. Bokläsning visade sig vara ett stort fritidsintresse 
för dem och de värdesätter att biblioteket tillhandahåller ett brett utbud av både nya och 
äldre böcker. Böcker kan vara betydelsefulla för identitetsskapandet genom att visa på 
nya möjligheter och perspektiv. Biblioteket kan även sägas fungera som en trygghet för 
flickorna genom att finnas till hands om och när de är i behov av information. Detta 
finner vi intressant eftersom det tyder på att biblioteket kan ha en betydelse även för 
ungdomar som använder sig av det i väldigt liten utsträckning eller kanske till och med 
för dem som inte använder biblioteket alls. Jochumsen och Rasmussen uppmärksammar 
att bibliotekets betydelse naturligtvis står i förhållande till användningen: om 
biblioteket används flitigt får det självklart större betydelse, men en mindre användning 
behöver inte betyda att biblioteket helt förlorar sin betydelse. Vi tror att biblioteket är 
en så pass väletablerad institution i samhället, att även personer som inte använder 
biblioteket ändå har en övergripande kännedom om biblioteket och dess verksamhet. 
Därför kan det utgöra en trygghet oavsett användning.   
 
Flickorna i studien föredrar överlag skolbiblioteket framför folkbiblioteket. Detta beror 
till stor del på att skolbiblioteket ligger dem nära till hands och dessutom erbjuder en 
personlig kontakt med bibliotekarien. Ungdomarna upplever det även lättare att hitta på 
skolbiblioteket än folkbiblioteket. Det har framkommit att informanterna inte besöker 
biblioteket i någon större utsträckning på fritiden. Istället prioriterar de i första hand att 
göra andra saker på sin fritid än att besöka biblioteket. Att biblioteket inte lockar 
flickorna på fritiden behöver emellertid inte betyda att det saknar betydelse för deras 
fritid. Vi vill uppmärksamma på att ungdomars fritidsanvändning av biblioteket inte 
självklart behöver stå i relation till enbart folkbiblioteket. Det har visat sig att 
skolbiblioteket, förutom sin funktion som tillhandahållare av material i studiesyfte, 
även kan vara av stor betydelse för ungdomars fritidsanvändning. Skolbibliotekets 
funktion sträcker sig således utanför skolan och kan inte självklart uteslutas vid studier 
som behandlar ungdomars relation och användning av biblioteket på fritiden. Att 
ungdomar använder sig av skolbiblioteket i fritidssyfte var inte något som vi hade 
räknat med innan studien genomfördes och på så sätt var det ett överraskande resultat. 
Det medför även att personalen på skolbiblioteken om de vill värna om sina elevers 
läsning även på fritiden, har en viktig uppgift framför sig vid inköp av böcker, genom 
att se till att det råder en balans mellan fakta- och skönlitterära böcker.  
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Något vi funderat över när det gäller insikten om skolbibliotekets betydelse för 
flickornas fritid, är att så länge flickorna fortfarande går i skolan har de skolbiblioteket 
som uppfyller deras informationsbehov på fritiden. Frågan är dock vad som kommer att 
hända när flickorna inte längre har tillgång till bibliotek genom skolan. Kommer de då 
att börja uppsöka folkbiblioteket i högre utsträckning eller sluta använda biblioteket? Vi 
inser i efterhand att det hade varit intressant om vi ställt en direkt fråga som handlade 
om huruvida flickorna tror att deras fritidsanvändning av biblioteket kommer att se ut 
när de inte längre har skolbiblioteket att förlita sig på. 
 
Vad som ytterligare framkommit genom studien är att flickorna ser det som värdefullt 
att biblioteket står till förfogande för alla delar av befolkningen. Dock kan urskiljas 
åsikter om att barn och ungdomar som grupp ändå ska ges särskild uppmärksamhet 
gällande läsningen. Utifrån detta kan konstateras att informanterna anser att det är 
viktigt att unga lär sig att läsa och utvecklas till goda läsare. Nästan alla flickorna har 
kommit i kontakt med biblioteket innan de börjat skolan och kontakten har i regel skett 
genom mamman. De har i stor utsträckning positiva minnen och erfarenheter av 
biblioteket från barndomen. Minnena kretsar i första hand kring den fysiska miljön på 
biblioteket. Vi kan se att de erfarenheter som flickorna har av biblioteket från 
barndomen har påverkat deras biblioteksanvändning och även deras syn på biblioteket 
idag. Detta menar vi understryker betydelsen av en väl fungerande och hos 
småbarnsföräldrar väl förankrad barnverksamhet på biblioteken. 
Biblioteksanvändningen i framtiden förknippas av flickorna med yrke och utbildning i 
högre utsträckning än med fritidsanvändning. I de fall biblioteksanvändningen 
kopplades till fritid gällde det bokläsning. Flickorna hade dock svårigheter att se om 
och på vilket sätt deras biblioteksanvändning i framtiden kunde komma att förändras.  
 
Vi vill så avsluta detta avsnitt med Kerstin Rydsjös fråga som togs upp i 
inledningskapitlet, nämligen den om ungdomar i framtiden kommer att behöva 
folkbiblioteken när skolbiblioteken blir tillräckligt bra. Att döma av denna studie skulle 
svaret redan i dagsläget bli nej. Flickorna i undersökningen har tydligt visat att de redan 
nu föredrar skolbiblioteket framför folkbiblioteket. På skolbiblioteket finns framförallt 
den personliga kontakten med skolbibliotekarien och en känsla hos ungdomarna av att 
det är deras eget bibliotek som de har kunskap om och där de känner sig välkomna och 
hemma. Skolbibliotekets utbud är förvisso inte lika stort som folkbibliotekets men 
flickorna gav uttryck för att deras förslag och åsikter angående vilken litteratur som 
skulle köpas in, togs tillvara på skolbiblioteket. Där hade de en reell chans att vara med 
och påverka hur bibliotekets utbud skulle se ut. Flickorna verkade inte se möjligheten 
till medbestämmande av utbudet när det gällde folkbiblioteket och de ansåg inte heller 
att folkbiblioteket i någon större utsträckning anpassade sig efter deras behov som 
ungdomar. Detta visar att folkbiblioteken har mycket kvar att göra om de är 
intresserade av att locka ungdomar till biblioteket på fritiden. Det gäller då att lyssna på 
ungdomarnas åsikter samt erbjuda ett utbud och en verksamhet som passar ungdomarna 
och den livsfas de befinner sig i under tonåren.  

8.1 Diskussion kring metod och genomförande 
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Något vi funderat över i efterhand är det faktum att vi valde att genomföra intervjuerna 
med flickorna på deras respektive skolor och att detta ledde till en större fokusering på 
skolbiblioteket från deras sida. Den enda intervjun som inte genomfördes på skolan 
förde också med sig att informanten associerade till folkbiblioteket i högre grad än de 
andra flickorna. Kanske hade detta inte med platsen att göra utan istället informanterna; 
skolbiblioteket var ju uppenbarligen betydelsefullt för dem. Vi undrar ändå om 
intervjuerna skulle ha sett annorlunda ut om de inte genomförts i skolmiljö. Särskilt 
med tanke på att intervjuerna behandlade informanternas fritidsanvändning av 
biblioteket. Förmodligen skulle skolbiblioteket ha förts på tal även utanför skolmiljön 
eftersom det var betydelsefullt även för flickornas fritidsanvändning av biblioteket. Vi 
finner ändå det intressant att i efterhand reflektera över detta då det visar att miljön där 
intervjuer utförs är viktiga för den intervjuades association. 
 
En annan faktor som med stor sannolikhet påverkat flickornas intervjusvar på ett eller 
annat sätt, är det faktum att vi kom från Bibliotekshögskolan och på så sätt förmodligen 
uppfattades som representanter för både biblioteket och vuxenvärlden. Det finns alltid 
en risk att informanterna trott sig vara förväntade att svara på ett visst sätt och kanske 
därmed visat sig mer positivt inställda till biblioteket än vad de i själva verket var. Helt 
enkelt därför att de trodde att detta förväntades av dem. Vi fick också uppfattningen att 
flickorna, och även lärarna som vi först kontaktat, trodde att intervjuerna skulle handla 
mer om böcker och läsning än om åsikter och uppfattningar av biblioteket. Detta kan 
förmodligen bero på att biblioteket är så nära sammanlänkat med böcker och läsning för 
många människor. Att flickorna talade mycket om böcker kan dels vara ett resultat av 
deras stora intresse för läsning och dels av att de till viss mån har jämställt biblioteket 
med böcker och läsning. Avslutningsvis ska sägas att vi i efterhand fortfarande anser att 
intervjuer var ett bra sätt för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. De gav även 
möjlighet till en djupare inblick i ungdomars åsikter och tankar om biblioteket.  

8. 2 Förslag till vidare forskning 
 
Eftersom denna studie enbart omfattade flickor anser vi att det skulle vara intressant att 
studera både flickor och pojkar för att sedan jämföra deras åsikter om och erfarenheter 
av bibliotek. På det sättet finns även en god möjlighet att upptäcka könsroller och 
skillnader könen emellan. En annan möjlighet vore att göra en komparativ studie där 
högstadieungdomars relation till biblioteket på fritiden, jämförs med densamma hos 
gymnasieungdomar. Därigenom ges möjlighet att utröna eventuella skillnader utifrån ett 
åldersperspektiv. 
 
Vi anser slutligen att det skulle vara intressant med en mer omfattande studie som 
undersöker ungdomars funderingar inför framtida biblioteksanvändning och där det 
sedan sker en uppföljning för att se om det blev som ungdomarna hade föreställt sig. Då 
finns möjligheten att studera hur ungdomarnas relation till biblioteket förändrats över 
tid. Intressant vore även att se hur relationen till biblioteket kan komma att se ut när 
ungdomarna själva blir föräldrar. Både avseende hur deras egen relation till biblioteket 
kan komma att förändras genom föräldraskapet, och även hur de ser på sina barns 
relation till biblioteket. 
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9. SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka unga flickors syn på bibliotekets 
betydelse i ett livsperspektiv med betoning på dess betydelse i deras fritid idag. 
Avsikten har varit att studera de upplevelser och erfarenheter av biblioteket som 
flickorna burit med sig från barndomen och som kan ha påverkat deras 
biblioteksanvändning på fritiden i dagsläget. Avsikten har även varit att undersöka hur 
de unga flickorna föreställer sig själva som biblioteksanvändare i framtiden. Följande 
problemformulering har använts: 
 
Hur beskriver unga flickor i grundskolans högstadium bibliotekets betydelse för dem ur 
ett personlighets och åldersrelaterat perspektiv, särskilt den identitetsskapande 
ungdomsperioden? 
 
Utifrån syftet och problemformuleringen utarbetades följande frågeställningar: 
 
– Vilka minnen och erfarenheter av biblioteket bär flickor med sig från barndomen? 
 
– Vilken ställning och betydelse har biblioteksbesök jämfört med andra 
fritidsaktiviteter? 
 
– Hur värdesätter flickor biblioteket idag?  
 
– Hur ser flickor på sin framtid som biblioteksanvändare? 
 
För att ge en bakgrund till ämnet inleddes uppsatsen med ett kapitel om ungdomar och 
fritid där vi i det första avsnittet behandlar ungdomars identitetsskapande, frigörelse 
och ungdomskultur. Det andra avsnittet behandlar fritiden och fritidens betydelse, 
möjligheter och begränsningar. 
 
I kapitlet tidigare forskning har redogjorts för vald forskning inom områdena ungdomar 
och bibliotek och ungdomars medieanvändning med en underordnad rubrik där läsning 
ingår för sig.  
 
Uppsatsens teoretiska ram har bestått av studier från två vetenskapsområden; 
biblioteks- och informationsvetenskap samt sociologi. Utifrån ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv har Henrik Jochumsen och Casper Rasmussens 
studie Gør biblioteket en forskel? använts, vilken behandlar folkbibliotekets betydelse i 
människors vardagsliv. Per Nilssons studie Fritid i skilda världar som hanterar 
ungdomars fritid och kultur har utgjort andra delen i teorikapitlet. 
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I undersökningen har kvalitativa intervjuer genomförts med sex flickor i grundskolans 
högstadium d v s i åldrarna 13-16 år. Vi kom i kontakt med merparten av ungdomarna 
genom att kontakta deras respektive skolor. Fem intervjuer genomfördes på 
ungdomarnas skolor och en intervju genomfördes hemma hos en informant. 
Intervjuerna utgick från en intervjumanual där frågorna hade delats in under olika 
teman. 
 
I resultatredovisningen har sedan presenterats vad som framkommit av våra intervjuer. 
Vi har valt att redovisa informanterna var för sig och kapitlet avslutas med en 
resultatsammanfattning där vi redogör för tendenser i materialet. 
 
Intervjuerna har visat att biblioteket främst har betydelse för flickorna genom sina 
böcker. Biblioteket kunde även utgöra en trygghet genom att vara tillgängligt om och 
när flickorna skulle behöva information. Vidare framkom att bokläsning var viktig för 
flickornas identitetsskapande. Ett annat resultat är att flickorna föredrog skolbiblioteket 
framför folkbiblioteket och de besökte inte biblioteket i någon större utsträckning på 
fritiden. Detta betyder inte att biblioteket saknade betydelse för dem på fritiden utan 
flickorna använde istället skolbiblioteket i fritidssyfte. Vi har också kommit fram till 
slutsatsen att flickornas användning av biblioteket i barndomen har betydelse för deras 
användning och syn på biblioteket som ungdomar. En positiv upplevelse av biblioteket 
i barndomen verkar resultera i fortsatt biblioteksanvändning. Avslutningsvis fann vi att 
flickorna i regel satte sin framtida biblioteksanvändning i relation till studier och yrke. 
När de i ett framtidsperspektiv nämnde fritidsanvändning var den förknippad med 
böcker och läsning. Flera upplevde det svårt att föreställa sig sin framtida 
biblioteksanvändning. Flickorna som trodde att deras användning skulle komma att öka 
pekade på fortsatta studier och arbete medan de flickor som trodde att användningen 
skulle minska angav orsaker som tidsbrist, köp av böcker och ouppfyllda behov. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
Självuppfattning 
 
Hur skulle du beskriva dig själv som person? 
 
Hur tror du att dina vänner skulle beskriva dig? 
 
Vilka egenskaper tycker du att en riktig vän ska ha? 
 
Hur tycker du att det är att vara i den åldern du befinner dig i nu? 
 
 
Barndom 
 
Hur skulle du beskriva dig själv som barn? 
 
Kan du berätta om ditt första minne av biblioteket? Kommer du ihåg 
hur det kändes? 
 
Hur kom du i kontakt med biblioteket första gången?  
 
Vad har din familj för relation till biblioteket? 
 
Vad tyckte du om biblioteket när du var mindre? 



 64 

 

Fritid 

Vad tycker du att fritid är? 

Vad gör du på din fritid? Kan du berätta om det? 
 
Hur upplever du dina möjligheter att bestämma över din fritid?  
 
Vad betyder fritiden för dig? 
 
 
Värdesättning av biblioteket 
 
Vad tycker du att ett bibliotek är? 
 
Vad betyder biblioteket för dig? 
 
Vad betyder biblioteket för dig på fritiden? 
 
Är det viktigt för dig att ha tillgång till bibliotek? På vilket sätt? 
 
Hur känns det att komma in på ett bibliotek? 
 
Vad tycker du att bibliotekets viktigaste uppgift är? 
 
Vilken uppgift tycker du att biblioteket har eller borde ha i 
samhället? 
 
Tycker du att biblioteket har betydelse för demokratin i Sverige? På 
vilket sätt? 
 
Vad tycker du att det är för skillnad mellan skolbibliotek och folkbibliotek? 
 
Hur tror du att andra ungdomar ser på biblioteket? 
 
(Vilken betydelse tycker du att biblioteket har för utvecklandet av din 
personlighet/identitet?) 
 

Användning och läsning 

Hur ofta besöker du biblioteket? 
 
Vilket/vilka bibliotek besöker du? 
 
Brukar du besöka biblioteket själv eller i sällskap med andra? 
 
Vad gör du på folkbiblioteket när du är där?  
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Vad tycker du det är viktigt att biblioteket erbjuder?  
 
Använder du biblioteket för frågor och problem som du stöter på i 
livet, inte skolfrågor utan frågor som du själv vill försöka finna ett 
svar på? 
 
Tycker du om att läsa?  I så fall vad? 
 
Finns det någon bok/böcker som har varit särskilt betydelsefulla för 
dig? Berätta varför! 
 
Finns det någon person i någon bok som du har blivit inspirerad av? 
 
Känner du igen dig i någon person i någon bok? 
 
Är det viktigt för dig att du känner igen dig i en bok?  
 
Vilken betydelse har biblioteket för ditt bokläsande? 
 
Vad tycker du om bibliotekets utbud till ungdomar? 
 
Vad saknar du på biblioteket? 
 
Känner du dig välkommen på bibliotek?  
 
Vad tycker du om personalen på bibliotek? 
 
Vad gör biblioteket för dig och för andra ungdomar? 
 
Vad skulle biblioteket kunna göra för att få större betydelse för dig? 
 
Framtid 

Kan du berätta lite om dina framtidsplaner? 
 
Vad funderar du över inför framtiden? 
 
Vilken betydelse tror du att biblioteket kommer att ha för dig i 
framtiden? 
 
Tror du att din användning av biblioteket kommer att förändras när 
du blir äldre? I så fall hur? 
 
Tror du att du kommer att se på biblioteket på ett annat sätt när du 
blir äldre? I så fall hur? 
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