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Abstract: The aim of this thesis is to examine whether the youth section, 

named ‘Young adults’, in the library in our study is justified or 
not. We will do this by examining connections between society’s 
and the library’s views on youth and youth culture. In our study 
we examine the purpose of the young adult-department and 
which measures are taken to reach the purposes. Furthermore our 
intention is to study which fields of use the young adult-
department offers and how they correlate to the users needs.   

   
To gather information we have used a qualitative method based 
on interviews with the librarian responsible for the department 
and with 15 users. We have also taken notes and made 
observations to complement the interviews. We have analysed 
our material by using Ove Sernhede’s theories of society’s view 
on youths as a threat and Marianne Andersson’s and Dorte Skot-
Hansen’s theories on the possible areas of use that a library 
offers.    

   
Our study shows that there are clear connections between 
society’s and the library’s view on young adults. In our material 
we notice a change in the way young adults are viewed; society 
and libraries are moving towards seeing youth culture as 
something positive and creative. However, this change of view 
does not include all youth cultures. A provocative collection that 
is built on requests from users is part of the aim to attract more 
young adults to the library. We come to the conclusion that the 
use of the department is mostly cultural and to some extent 
social. 

 
The department shows consideration regarding the requests of 
their users, and are tolerant towards different kinds of youth 
cultures. A majority of the books and other types of media in the 
department bring up subjects that are of interest and concern to 
the users. Therefore we consider the Young adult-department to 
be justified.  
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1. Inledning 
 
Vår magisteruppsats tar sin utgångspunkt i ett intresse för ungdomskultur och dess 
vara eller icke-vara på folkbiblioteket. Under vår utbildningstid vid Högskolan i 
Borås har vi flera gånger hört att allt färre ungdomar besöker biblioteken. Samtidigt 
har vi genom privata besök på flera bibliotek lagt märke till att det finns många olika 
typer av avdelningar som riktar sig till ungdomar. Det här har gjort oss intresserade 
av varför man upprättar avdelningar till en målgrupp som inte verkar tycka att 
biblioteket har något att erbjuda dem.  
 
I bibliotekstidskrifter, främst Biblioteksbladet, har vi kunnat notera förekomsten av 
en diskussion kring folkbibliotekens ungdomsverksamhet. Dag Jonasson, 
bibliotekarie på Mörbylånga kommunbibliotek, menar i artikeln ”Folkbiblioteken 
saknar relation till ungdomar” att biblioteken inte gör tillräckligt för att locka 
ungdomar. Han säger bland annat att bibliotekarier inte har tillräcklig kunskap om 
ungdomskultur för att köpa in sådant som verkligen tilltalar ungdomar. Istället låter 
bibliotekarierna sin egen smak eller topplistor styra utbudet. Jonasson vill att fler 
bibliotek ska profilera sitt bestånd och ge ungdomar inflytande över 
ungdomsverksamheten. Han avslutar med att slå fast att biblioteket även måste få 
tillhöra ungdomarna.1  
 
Annina Rabe, frilansskribent, påpekar i artikeln ”Ungdomar så funkar de” att 
intresset för ungdomar är stort i biblioteksvärlden och hänvisar till en konferens om 
ungdomars biblioteksvanor som hölls år 2000. Då diskuterades bland annat vad 
ungdomar vill ha ut av sitt biblioteksbesök och vad biblioteket bör erbjuda 
ungdomarna. Ur denna diskussion kan vi utläsa två olika synsätt på ungdomar. Det 
ena, det tillåtande, vill se ett bibliotek mer på ungdomarnas villkor. Det andra är ett 
traditionellt synsätt som vill bevara bibliotekets normer ifråga om tysthet och stillhet 
och inte ge efter för ungdomarnas krav på förändring.2 
 
I en ny publikation, utgiven av Danmarks Biblioteksförening och Danmarks 
Biblioteksskole, framförs att synen på bibliotekets roll och på dess användare håller 
på att förändras. I artikeln ”Bibliotekets brugere – fra klienter til 
forandringsagenter”, framhåller Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmussen, lektorer på Danmarks Biblioteksskole, att användarnas behov idag, i 
högre grad än tidigare, styr utbudet. De menar att biblioteket tidigare iklädde sig 
rollen som folkbildare. Idag ser biblioteket sig mer som en förmedlare av tjänster, 
användaren blir med denna syn en kund vars behov ska tillfredställas. I 
förlängningen menar författarna att denna förändrade syn kan leda till att exempelvis 
ungdomar får större inflytande över det utbud som riktar sig till dem.3 
 
I de artiklar vi läst tycker även vi oss se en tendens till förändring i synen på 
användare. Från att tidigare setts som passiva mottagare ses användarna idag alltmer 
som aktiva deltagare i bibliotekets utveckling. Ett exempel på detta är att många 
                                                 
1 Jonasson, Dag 2000. Folkbiblioteken saknar relation till ungdomar. Biblioteksbladet, 2000:2, s. 25. 
2 Rabe, Annina 2000. Ungdomar så funkar de. Biblioteksbladet, 2000:10, s. 21-22. 
3 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Hvenegaard,Casper 2006. Bibliotekets brugere – fra klienter til 
forandringsagenter. Ingår i Emerek, Leif et al. ed. Folkebiblioteket som forvandlingsrum – 
Perspektiver på folkebilioteket i kultur- og medielandskabet, s. 41-51. 
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ungdomsavdelningar tar hänsyn till ungdomarnas önskemål och gör dem delaktiga i 
sin verksamhet, exempelvis PUNKTmedis i Stockholm och Ungdomsrummet i 
Alingsås.4 Vi är nyfikna på om de nya ungdomsavdelningarna är ett uttryck för en, 
från bibliotekets sida, förändrad syn på ungdomar som användargrupp.  
 
I en artikel i Göteborgs Posten refereras en intervju med Mats Trondman, professor i 
kultursociologi vid Malmö högskola.5 Trondman menar att ungdomstiden har 
förlängts och motiverar detta med att säga: ”idag studerar de flesta längre, det finns 
knappast jobb för en 19-åring som går ut gymnasiet, det är svårt att få bostad och 
barnafödandet skjuts upp”. Han menar dock att den förlängda ungdomstiden inte 
automatiskt måste innebära problem, men ”lite pengar, svårighet att få bostad och 
jobb – gör att en del mår sämre idag”. Vad detta har för inverkan på deras vuxna liv 
är idag inte klarlagt enligt Trondman. 
 
Unga vuxna är en typ av ungdomsavdelning som tar hänsyn till den förlängda 
ungdomstiden. Enligt Svensk Biblioteksförening riktar sig Unga vuxna till 
ungdomar mellan 16-25 år. Detta är en benämning som många bibliotek använder på 
sin ungdomsavdelning, även om form och innehåll skiljer sig från bibliotek till 
bibliotek. Gemensam nämnare för Unga vuxna-avdelningarna är att man erbjuder 
ungdomar litteratur som behandlar frågor som anses vara aktuella i ungdomars 
vardag. 
 
Vi kommer att utföra vår undersökning på en specifik Unga vuxna-avdelning som 
riktar sig till en målgrupp i åldrarna 16 till 35 år. Avdelningen är uppbyggd med ett 
utbud som till stor del baseras på användarnas önskemål, här finns musik, 
skönlitteratur och facklitteratur. Med vår undersökning vill vi se om det finns några 
samband mellan samhällets och bibliotekets sätt att se på ungdomar och 
ungdomskultur. Vi vill även titta närmare på vilken funktion en ungdomsavdelning 
kan ha för ungdomars biblioteksbesök.  
 
1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken funktion avdelningen Unga vuxna kan 
ha på biblioteket i vår undersökning. Vi har inte för avsikt att ge svar på frågor som 
rör Unga vuxna-avdelningar i allmänhet utan berör enbart den aktuella avdelningen. 
Däremot anser vi att uppsatsen behandlar generella frågor som kan vara relevanta 
för de flesta typer av ungdomsavdelningar. Avsikten med undersökningen är att 
studera syften och motiveringar med inrättandet av avdelningen och själva 
måluppfyllelsen med denna, samt hur den uppfattas av ett antal användare.  
 
Vi menar att den förlängda ungdomstiden, som konstateras i inledningen, 
uppmärksammas av samhället på två diametralt åtskilda sätt. Å ena sidan omgärdas 
ungdomstiden med starka, idealiserande föreställningar, å andra sidan ses flera 
ungdomskulturer som ett hot mot det etablerade samhället. Vi vill undersöka hur 
biblioteket förhåller sig till denna tveeggade syn på ungdomstiden och på 
vilket/vilka sätt man bemöter ungdomsgruppen på denna punkt. För att analysera 
                                                 
4 Avdelningarna presenteras mer utförligt i kapitel 2.4 
5 Branner, Marie 2006. Längre ungdomstid – men samma problem som förr… Göteborgs Posten, 
2006-12-05, s. 14-15. 
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dessa frågor kommer vi att använda sociologen Ove Sernhedes teorier om 
samhällets syn på ungdomar.  
 
Vi har även för avsikt att undersöka på vilka sätt Unga vuxna används för att se hur 
avdelningen kan placeras i de danska biblioteksforskarna Marianne Anderssons och 
Dorte Skot-Hansens modell över folkbibliotekets olika funktioner. Syftet med detta 
är att undersöka hur avdelningen profilerar sig, vilka möjliga användningsområden 
som erbjuds och om det svarar mot användarnas önskemål. 
 
Uppsatsen huvudsakliga problemställning kan formuleras på följande vis: 
Har avdelningen Unga vuxna i vår undersökning ett berättigande och i så fall på 
vilket/vilka sätt?   
 
För att besvara vår problemformulering har vi delat upp den i följande 
frågeställningar: 
 
- Finns det något samband mellan Unga vuxnas utformning och samhällets syn på 
ungdomar? 
- Vilket är syftet med avdelningen och vad görs för att nå detta syfte? 
- Vilka användningsområden erbjuder Unga Vuxna och hur motsvarar de 
användarnas behov? 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till ett bibliotek som har en väletablerad Unga 
vuxna-avdelning. Studien är alltså inte av jämförande slag utan har mer karaktär av 
en fallstudie. I kapitel 5 kommer vi i korthet att redogöra för fallstudien som en del 
av den kvalitativa metod vi använder i vår undersökning. Anledningen till att vi har 
valt den aktuella Unga vuxna-avdelningen är att vi bedömer den som tillräckligt stor 
för undersökningen, samt att den erbjuder ett varierat utbud, både vad gäller medier 
och de ämnen som behandlas. Vi har valt avdelningen i vår undersökning som ett 
exempel som belyser våra frågeställningar, inte för att den är en typisk Unga vuxna-
avdelning.  
 
För att få en inblick i hur biblioteken i allmänhet vänder sig till ungdomar har vi 
tagit del av material som behandlar olika typer av ungdomsavdelningar. 
Anledningen till att vi har valt att koncentrera oss på en avdelning av typen Unga 
vuxna beror på att vi är intresserade av den funktion avdelningen kan spela i 
ungdomars övergång till vuxenlivet. Som vi nämner i inledningen är utbudet på 
Unga vuxna mer inriktat på ungdomars problem och tänkt att spegla deras intressen. 
 
Vi anser att det är så stora individuella skillnader bland ungdomar att det är svårt att 
sätta en generell åldersgräns för ungdomstiden. Ungdomsbegreppet som vi använder 
oss av i uppsatsen definierar vi därför utifrån ett livsfasperspektiv. Livsfasen som 
åsyftas sträcker sig då från tonåren fram till man blir vuxen. Detta ger ett 
individuellt ungdomsbegrepp och innebär att somliga lämnar ungdomen bakom sig 
tidigare än andra.  
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1.3 Disposition 
 
Här följer en översikt av uppsatsens innehåll. 
 
Kapitel 1 består av inledning, syfte, problemformulering samt frågeställningar. 
Kapitlet behandlar också de avgränsningar som gäller för vår undersökning. Här 
redovisas även uppsatsens disposition samt vår litteratursökning. 
 
Kapitel 2 är en kontexualiserande bakgrundsbeskrivning av ungdomsbegreppet och 
olika forskningsområden som intresserar sig för ungdomar. Vi redogör även för 
diverse politiska instanser som har ansvar för frågor som rör ungdomar. 
 
I kapitel 3, Tidigare forskning och litteraturgenomgång, presenteras Thomas Ziehes 
socialisationsteori, forskning angående ungdomar och bibliotek samt en 
undersökning om ungdomars vardag.  
 
I Kapitel 4, Teoretiska utgångspunkter, presenterar vi de teorier som ligger till grund 
för analysen. Vi tar upp Ove Sernhedes tankar om samhällets syn på ungdomar och 
ungdomskultur som ett hot. Vi presenterar även en modell av Marianne Andersson 
och Dorte Skot-Hansen som visar fyra möjliga funktioner ett folkbibliotek kan ha. 
 
Kapitel 5 behandlar den metod vi har använt. Vi presenterar här för- och nackdelar 
med den metod som valts samt redogör för hur vi har lagt upp analysförfarandet. 
 
I kapitel 6, Resultatredovisning, presenterar vi biblioteket och avdelningen i 
undersökningen. Vi presenterar här även de intervjuer med bibliotekarien och 
användarna som vi har gjort.  
 
Kapitel 7 består av en diskuterande analys av materialet. Vi ställer här vår 
undersökning mot de teorier vi valt att använda och den tidigare forskning som vi 
funnit relevant för att svara på våra frågeställningar.  
 
I kapitel 8 presenterar vi våra slutsatser samt ger förslag på vidare forskning. 
 
Kapitel 9 består av en sammanfattning av uppsatsen. 
 
1.4 Litteratursökning 
 
Vi började med att leta i bibliotekskatalogen Voyager på högskolan i Borås efter 
magisteruppsatser som tagit upp ungdomars situation på bibliotek tidigare. Detta 
gjorde vi för att orientera oss i vilka angreppssätt och frågor som använts. Vi hittade 
då ett antal uppsatser som vi ansåg användbara för vår undersökning. I dessa fick vi 
tips och idéer på litteratur med anknytning till vårt ämne. Vi gick sedan vidare till 
Libris och bibliotek.se och sökte på kombinationer av olika termer med anknytning 
till vårt ämne till exempel ”ungdomar”, ”bibliotek”, ”ungdomskultur” och ”unga 
vuxna”. I tidigare arbeten hade vi kommit i kontakt med forskare som Thomas Ziehe 
och Ove Sernhede och anade att deras forskning skulle gå att tillämpa i vår 
undersökning. Därför gjorde vi specifika sökningar på deras namn. Vid dessa 
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sökningar bedömde vi Sernhedes forskning som väl lämpad för att utgöra teoretisk 
grund för vår analys.  
 
De databaser vi har sökt i är ERIC, LISA, Nordiskt BDI-index, Artikelsök och 
PressText. Även här använde vi de sökord som nämns ovan, vi översatte även 
sökorden till engelska. 
 
För att hitta hemsidor tillhörande olika kulturpolitiska aktörer som är involverade i 
ungdomsfrågor använde vi oss av google. 
 
Vi har inriktat våra sökningar på forskning som behandlar nordiska förhållanden och 
har därför valt bort mycket som faller utanför. Undantag är Ziehe, som vi anser är 
svår att bortse från när man undersöker ungdomars livsvillkor, samt Patrick Jones, 
Joel Shoemaker och JoAnn G. Mondowney, som skriver om bemötandet av 
ungdomar på gymnasie- och folkbibliotek. Vi har valt att ta med de senares arbeten 
då vi anser att de ämnen som behandlas är universella och att de resonemang som 
förs med fördel kan tillämpas på svenska förhållanden. 
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2. Bakgrund 
 
För att ge en bild av de områden som vi kommer att röra oss inom så ger vi här en 
kontexualiserande bakgrund. Vi börjar med att problematisera begreppet ungdom i 
förhållande till dagens samhälle. Sedan följer en historisk genomgång om 
ungdomsbegreppet. En distinktion mellan ungdomsforskning och ungdomskultur-
forskning ges för att visa på skillnader mellan dessa forskningsfält. Här presenteras 
också Frankfurtskolan och Birminghamskolan och deras olika syn på forskning 
kring ungdomskultur. I avsnitten 2.3 och 2.4 presenterar vi olika aktörer som arbetar 
med kulturfrågor, däribland biblioteksverksamhet, som rör ungdomar. Genom att 
redovisa statliga myndigheters förhållningssätt belyser vi de kulturella villkor som 
gäller för ungdomar i dagens samhälle. Slutligen ger vi två exempel på 
ungdomsavdelningar som ger ungdomar inflytande över verksamheten. 
 
2.1 Ungdomsbegreppet 
 
Knud Illeris är professor i utbildningsforskning vid Universitetet i Roskilde. Han har 
på uppdrag av Danmarks Center for Ungdomsforskning gett ut Ungdom, identitet og 
uddannelse som bland annat ger en historisk bakgrund till ungdomsbegreppet. Illeris 
menar att begreppet ungdom inte är något lika självklart och naturligt som barndom 
och vuxenhet, utan en föreställning som har uppstått och utvecklats parallellt med 
samhällsutvecklingen. Under 1700-talet etablerades ett inflytelserikt borgerskap i de 
större städerna och det var i dessa kretsar som ungdomsbegreppet uppstod. Tidigare 
hade man formellt setts som vuxen när man konfirmerade sig, men i och med 
borgerskapets etablering krävdes det en period av socialisering och mognad för 
ungdomen i de mer privilegierade klasserna. Socialiseringen var från början knuten 
till hemmet och det var fadern i familjen som stod för bildandet.6 Kortare arbetsdag 
för kvinnor i arbetarklassen och sociala förmåner av olika slag samverkade till att 
skapa förutsättningar för en barn- och ungdomstid som liknade den i borgarklassen. 
Det dröjde dock till tiden efter andra världskriget innan arbetarklassens unga fick en 
lika fristående ungdomstid som borgarklassens unga.7 
 
Knud Illeris menar att det sedan uppfinnandet av ungdomsbegreppet har skett stora 
förändringar i den allmänna uppfattningen i samhället om vad ungdom innebär, hur 
länge den varar och vilken betydelse den har. Från början sågs ungdomen som en 
relativt kort period, men efterhand har ungdomsbegreppet breddats både tids- och 
innehållsmässigt. Enligt Illeris har den sociala konstruktionen av ungdomen under 
senare hälften av 1900-talet kopplats ihop med olika ungdomskulturer. Denna 
utveckling har att göra med att ungdomen alltmer har uppfattats som en självständig 
konsumtionsgrupp. Ungdomen spelar en betydelsefull roll i samhället som en bärare 
av nya strömningar, symbolbruk och livsstilar.  
 
Enligt Illeris är ungdom först och främst en livsfas, en övergång mellan barndomen 
och vuxenåldern. Ungdomsfasen startar i regel i och med puberteten, som vanligtvis 
infaller någon gång i 11-13 års ålder. När ungdomsfasen slutar är inte lika självklart. 
Formellt ses man som vuxen när man fyller 18 år, men i begreppet vuxen ingår, 

                                                 
6 Illeris, Knud, et al. 2002. Ungdom, identitet og uddannelse, s. 13. 
7 Ove Sernhede 1984. Av drömmar väver man: Ungdomskultur, socialisation, ungdomsarbete, s. 61. 



 10 

enligt Illeris, också en etablerad vuxentillvaro med stabil ekonomi, arbete, bostad 
och familj. Ungdom är således ett relativt flytande begrepp.8 
 
2.2 Ungdomsforskning & ungdomskulturforskning 
 
Vanligtvis görs en distinktion mellan ungdomsforskning och 
ungdomskulturforskning. I Ungdomsforskning – kritik, reflektioner och framtida 
möjligheter skriver Thomas Öhlund, forskare vid institutionen för socialt arbete vid 
Stockholms universitet, och Göran Bohlin, professor i media och 
kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, att den sistnämnda 
forskningsinriktningen fokuserar på den kulturella aspekten av ungdomskulturen, 
det vill säga de symboler, stilar och sätt att leva som skapas av och med ungdomar i 
specifika ungdoms- eller subkulturer. Ungdomskulturforskningen uppstår, enligt 
författarna, i skärningspunkten mellan de bredare forskningsområdena 
ungdomsforskning och populärkulturforskning.9 

I Sverige utvecklades ungdomsforskningen främst ur olika skolor inom psykologin. 
På den tiden, i början av 1900-talet, var det främst den borgerliga ungdomens 
livsvillkor man byggde sina förklaringsmodeller på. Ungdomsperioden betraktades 
som en period då svårigheter och konflikter var något naturligt och oundvikligt. 
Under mellankrigstiden började man intressera sig för arbetarungdomen, där den 
amerikanska Chicagoskolan, som till stor del ägnade sig åt att studera det 
ungdomliga, manliga, gängbeteendet i storstäderna, stod modell. Dessa studier 
koncentrerade sig på att undersöka vilka mekanismer som kan ligga bakom dessa 
ungdomars behov att orientera sig i en ny värld.10 

På 1950-talet började konsumtions- och kulturindustrin skapa en speciell 
tonårsmarknad, vilket gjorde att de första moderna ungdomskulturerna växte fram. 
Ungdomarna började ses som en social kategori istället för enbart biologisk. Till 
följd av att ungdomarna i vuxenvärldens ögon blev en alltmer självständig och 
svårhanterlig grupp började också en omfattande forskning runt ungdomars 
livsvillkor att etableras. Forskningen såg ungdomarna som en homogen grupp och 
studerade dem som en enhetlig ungdomskultur.11 

När det gäller ungdomskulturforskning är det främst två forskningsriktningar som 
har varit dominerande; den västtyska socialisationsteorin, samt den brittiska 
subkulturforskningen. 

Den västtyska socialisationsteorin har sina rötter i den så kallade Frankfurtskolan 
och har sedan 1960-talet dominerats av en samhällskritisk tradition som kombinerar 
psykoanalys och marxism. Socialisationsteorins intresse ligger i att undersöka hur 
barn blir vuxna i olika samhällen, tider och klasser. Fokus ligger på att se hur 
människor tillägnar sig normer, förhållningssätt och tankeformer för att bli 
”samhälleliga varelser”. Sociala relationer och individers psyke är viktiga 
studieområden för denna forskningsinriktning. En central gestalt inom detta område 
är den tyske sociologiprofessorn Thomas Ziehe. I doktorsavhandlingen Pubertät und 

                                                 
8 Illeris et al. 2002, s. 11. 
9 Öhlund, Thomas & Bohlin, Göran 1994. Ungdomsforskning – kritik, reflektioner och framtida 
möjligheter, s. 8. 
10 Johan Fornäs, Ulf Boëthius & Bo Reimer 1993. Ungdomar i skilda sfärer, s. 190 ff.  
11 Sernhede 1984, s. 61f. 
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Narzissimus från 1975 lyfter han för första gången, fram sin teori om en ny 
socialisationstyp, som bland annat visar hur ungdomar allt mer tar intryck av medier 
i utvecklingen av sin identitet. Vi kommer att återkomma till och utveckla Thomas 
Ziehes teori i kapitel 6, Tidigare forskning och litteraturgenomgång. 
 
Den brittiska subkulturforskningen uppstod i och med etableringen av den så kallade 
Birminghamskolan under 1970-talet. Här hade man som ambition att tränga in i 
ungdomarnas kulturella teckensystem. Den yttre stilen som klädsel, image, jargong, 
musik, frisyrer förstås i jämförelse med sociala skeenden och konflikter i hela 
samhället. Ett centralt begrepp inom Birminghamskolan är bricolage, som syftar på 
subkulturers förmåga att ge allmänna symboler, såsom kläder, ny mening genom att 
ta dem till sig och använda dem på nya sätt för att tjäna sina egna syften. Både 
socialisationsteorin och Birminghamskolan har ett samhällskritiskt perspektiv. De 
tar dock avstånd från en manipulationsteoretisk syn på kulturindustrin och 
massmedia och vill istället komma åt och uppmärksamma ungdomarnas egen 
produktion av erfarenheter och uttryck.12 
 
2.3 Kulturpolitik 
 
2.3.1 Utbildnings- och kulturdepartementet 
 
Utbildnings- och kulturdepartementet13 är en del av Regeringskansliet och tillkom 
2004 genom en sammanslagning av utbildningsdepartementet och 
kulturdepartementet.14 Till departementets ansvarsområden hör bland annat 
ungdomspolitik, kultur och medier. På regeringens hemsida kan man läsa att drygt 
1,4 miljoner av Sveriges invånare är ungdomar i åldrarna 13-25 år. Ungdomars liv 
påverkas av offentliga beslut och insatser på de politiska områdena och i samhället i 
övrigt. Den nationella ungdomspolitiken handlar om ungdomars livssituation i en 
rad olika områden som arbete, utbildning, boende, fritid, hälsa och möjlighet till 
inflytande.15 Hösten 1999 behandlade riksdagen regeringens proposition 
1998/99:115 På ungdomars villkor – ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och 
framtidstro. Tre nya mål för ungdomspolitiken godkändes som fastslår att 
”ungdomar skall ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv, ungdomar skall 
ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet, ungdomars engagemang, 
skapande förmåga och kritiska tänkande skall tas till vara som en resurs”.16 
 
Grunden för dagens kulturpolitik utgörs av de nationella kulturpolitiska mål som 
riksdagen beslutade om 1974 och modifierade 1996. Ambitionen med de nationella 
målen är att de ska vara vägledande för all kulturverksamhet. Målen tillkom för att: 
 
• värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 
                                                 
12 Johan Fornäs, Ulf Lindberg & Ove Sernhede (red.) 1994. Ungdomskultur: identitet och motstånd. 
13 Under uppsatsarbetet har Sverige valt en ny regering, Utbildnings- och kulturdepartementet har 
delats upp i två departement: Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet. I uppsatsen utgår vi 
från den kulturpolitik som fördes under tidigare mandatperiod. Det är riksdagen som har fattat de 
kulturpolitiska målen och de är oförändrade efter valet.  
14 Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se, utbildnings- och kulturdepartementet. 
Nationalencyklopedins Internettjänst. [2006-12-20] 
15Regeringskansliet (2006-02-25). Kultur, medier och fritid. Regeringskansliet. [2006-03-11] 
16 Ungdomspolitik m.m.: Kulturutskottets betänkande 2001/02:KrU2 [2006-03-11] 
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• ge alla möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till 
eget skapande 

• främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet 
• ge kulturen förutsättningar att vara en obunden, dynamisk och utmanande kraft i 

samhället 
• bevara och bruka kulturarvet 
• främja bildningssträvandena 
• understödja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom 

landet.17 
 
I några av målen tar man särskild hänsyn till barn och ungdomars villkor. I 
yttrandefrihetsmålet står att det för yttrandefrihet krävs att alla människor har 
tillgång till ett språk och till kunskaper och information. För att kunna möjliggöra 
den rätt till kulturell yttrandefrihet som slås fast i FN:s barnkonvention krävs att 
också barn och unga har tillgång till språkliga och kulturella verktyg. I 
jämlikhetsmålet står att kulturpolitiken ska verka för alla människors möjlighet och 
lust att vara en del av kulturlivet, att uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande. 
Enligt de kulturpolitiska målen skapas förutsättningen för kulturell jämlikhet hos 
den unga människan. Kulturpolitiken ska därför bidra till att stärka den kulturella 
stimulansen i förskola och skola. I mångfaldsmålet poängteras att kulturell mångfald 
är en förutsättning för ett rikt kulturliv.18 
 
Sedan de kulturpolitiska målen formulerades 1974 har förutsättningarna för 
kommersiell kulturverksamhet förändrats, framför allt på grund av utvecklingen 
inom massmedieområdet. I målen står att kommersialismen för med sig negativa 
konsekvenser, bland annat likriktning, förytligande och centralisering, men också 
växande klyftor mellan olika människor och grupper. Således är ett av syftena med 
målen att motverka dessa konsekvenser. Det påpekas att det är av särskild betydelse 
att barn och unga har alternativ till det kommersiella kulturutbudet. Det är därför 
viktigt att man satsar på ungdomars egna mötesplatser och deras eget skapande. 
Kulturarvsmålet fastslår att historisk kontinuitet underlättar människors 
identitetsskapande och ger dem trygghet. I dagens samhälle, där det är vanligt med 
snabba förändringar, är tillgång till kunskap om kulturarvet av särskild betydelse. 
Människor ska engageras att utnyttja sitt kulturarv. Enligt de kulturpolitiska målen 
gäller det framför allt barn och unga, som ofta är öppna inför intryck från olika delar 
av världen. Denna öppenhet stimuleras om de äger en egen historisk identitet.19 
 
2.3.2 Statens kulturråd & Ungdomsstyrelsen 
 
Statens kulturråd, som även benämns Kulturrådet, är en central 
förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådet har i uppdrag att realisera 
de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om. Kulturrådet 
fördelar statligt stöd inom kulturområdet, informerar om kultur och kulturpolitik, 
samt ger regering och riksdag underlag till beslut och förslag till vilka områden som 

                                                 
17Regeringskansliet, Kultur, medier och fritid. Regeringskansliet. [2006-03-11] 
18 Ibid. 
19 Kulturrådet, De kulturpolitiska målen, Kulturrådet. [2006-03-12] 
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bör prioriteras när regeringen fördelar de statliga stöden till Kulturrådets 
ansvarsområden.20 
 
Enligt Kulturrådet arbetar man på biblioteksområdet med att förbättra och utveckla 
bibliotekens service till alla medborgare. Intresset för läsning ska öka, liksom 
möjligheten för alla att söka information. Biblioteksområdet får varje år över 80 
miljoner kronor att fördela. En dryg tredjedel av pengarna går till inköp av böcker 
till barn och unga. Sveriges kommuner har dessutom möjlighet att söka 
verksamhetsbidrag för läsfrämjande insatser för barn och unga.21 
 
Till Kulturrådets uppdrag hör att verka för att barns och ungdomars rätt till 
yttrandefrihet tas till vara. Barn och unga ska ges möjlighet att delta i det 
konstnärliga och kulturella livet, de ska få uppleva kultur och själva få skapa. Enligt 
Kulturrådet ska barn och unga prioriteras när kulturstöd fördelas. Kulturrådet 
samverkar med flera andra myndigheter när det gäller barn- och ungdomskultur, till 
exempel Myndigheten för skolutveckling, Barnombudsmannen och 
Ungdomsstyrelsen.22 
 
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som har till uppgift att kartlägga 
ungdomars levnadsvillkor och följa upp målen i den statliga ungdomspolitiken. De 
delar också ut bidrag till kommuner för att utveckla ungdomars möjligheter till 
inflytande över sin vardag. I Ungdomsstyrelsens strategiska plan 2005-2008 står det 
att man ska utveckla metoder ”för att få in ett ungdomsperspektiv i berörda aktörers 
verksamhet”23. Ungdomsstyrelsen producerar även rapporter och genomför 
undersökningar om ungdomars levnadsvillkor, deras drömmar och behov.  
 
2.3.3 Svensk biblioteksförening 
 
Svensk Biblioteksförening har en specialgrupp som arbetar för att göra biblioteken 
mer lättillgängliga för ungdomar. Tanken är att biblioteken ska bli naturliga 
mötesplatser för ungdomar i åldersgruppen 16-25 år. Detta ska ske genom att verka 
för en ungdomsverksamhet på bibliotek där de ungas intressen tillgodoses och 
utvecklas. I arbetet ingår bland annat att erbjuda specialanpassad information, tankar 
i tiden, omvärldsorientering, aktiviteter och skönlitteratur anpassad till målgruppen. 
Man vill också hitta nya samarbetsformer som kan engagera ungdomar i 
utvecklingsarbetet på biblioteken. Vidare vill Svensk Biblioteksförening stimulera 
kunskapsspridning och bygga upp ett kontaktnät för dem som arbetar med 
verksamhet för unga på bibliotek, samt stödja och uppmuntra projekt som leder till 
större användning av bibliotek bland ungdomar. Svensk Biblioteksförenings mål 
grundar sig på proposition 98/99:115, På ungdomars villkor: ungdomspolitik för 
demokrati, rättvisa och framtidstro.24  
 

                                                 
20 Kulturrådet, Om Kulturrådet, Kulturrådet. [2006-03-12] 
21 Kulturrådet, Vad gör Kulturrådet på biblioteksområdet?, Kulturrådet. [2006-03-12] 
22 Kulturrådet, Vad gör Kulturrådet på barn- och ungdomsområdet?, Kulturrådet. [2006-03-12] 
23Ungdomsstyrelsen, Strategisk plan 2005-2008, Ungdomsstyrelsen. [2006-03-12] 
24 Svensk biblioteksförening, Specialgrupp för unga vuxna, Svensk biblioteksförening. [2006-03-12] 
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2.4 Exempel på ungdomars inflytande på bibliotek 
 
Två bibliotek som driver sin ungdomsverksamhet i linje med Svensk 
Biblioteksförenings önskemål om ungdomars delaktighet är Stockholms 
stadsbibliotek och Alingsås huvudbibliotek.  
 
PUNKTmedis ligger på Medborgarplatsen i Stockholm och är Stockholms 
stadsbiblioteks satsning på ett modernt bibliotek för ungdomar mellan 13-19 år. 
Ungdomsbiblioteket är beläget i gatuplanet och har en yta på 120 kvadratmeter. 
Väggen ut mot gatan består till stor del av glas för att man utifrån ska kunna se in 
och lockas av det som pågår i biblioteket. Tanken är att PUNKTmedis ska vara en 
plats där det talade, skrivna, sjungna eller rappade ordet står i centrum. Bibliotekets 
innehåll och utseende har utformats efter ungdomars egna önskemål och behov, inte 
utifrån politikers och andra vuxnas föreställningar om vad ungdomar vill ha och 
behöver.25 På PUNKTmedis hemsida går att läsa att en referensgrupp bestående av 
ungdomar kontinuerligt arbetar med att ge förslag och ta fram idéer för att 
verksamheten ska bli så bra som möjligt. Tillsammans med personalen på 
biblioteket har referensgruppen bland annat varit på studiebesök, diskuterat med 
inredningsarkitekten, köpt in böcker och filmer, samt planerat författarbesök. 
PUNKTmedis grundidé är att alla arrangemang ska vara gratis, eftersom man då 
förhoppningsvis når en bredare målgrupp och inte bara de redan vana 
biblioteksanvändarna.  Bland arrangemangen som biblioteket ordnar finns 
skrivarstuga, estradpoesi, filmmanusworkshop med teman som hiphop, rasism och 
könsroller. PUNKTmedis visar dessutom film och anordnar författarträffar 
regelbundet.26 
 
Ett annat exempel på bibliotek med verksamhet riktad till ungdomar är Alingsås 
huvudbibliotek. Där finns det så kallade Ungdomsrummet, som främst riktar sig till 
åldrarna 16-25 år. Från början var det mestadels killar som ville läsa fantasy som 
höll till där och då var rummets väggar lila, därav ungdomsrummets tidigare namn, 
Lila rummet. Nu finns det även litteratur av unga författare, information om 
utbildningar och jobb utomlands, cd-skivor och mycket mer. Diskussionskvällar och 
skrivarkurser är exempel på några av de aktiviteter som anordnas i 
Ungdomsrummet. Det finns även datorer som kan bokas för Internetanvändning. Det 
mesta i rummet, såsom inredning och utbud är framtaget i samråd med ungdomar.27  
 

                                                 
25 Zorn, Henriette, PUNKTmedis – av ungdomar för ungdomar. Biblioteksbladet, 2005:3, s. 24-25.  
26 Eklund, Peter (2006-12-04), PUNKTmedis, Eklund, Peter. [2006-05-08] 
27 Alingsås kommun/Bibliotek, Ungdom, Alingsås kommun/Bibliotek. [2006-03-17] 
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel presenterar vi den forskning som ligger till grund för vår 
undersökning. Den forskning som vi har funnit relevant behandlar ungdomars 
förhållande till bibliotek och till det vuxna samhället. I kapitel 3.1 redogör vi för 
delar av Thomas Ziehes socialisationsforskning, i synnerhet hans syn på ungdomar i 
relation till media och dess påverkan på identitetsutvecklingen. Kirsten Drotner visar 
på hur ungdomar förhåller sig till och använder sig av media. Kapitel 3.2 tar upp 
forskning som inriktar sig på ungdomar och bibliotek och förhållandet dem emellan. 
Kapitel 3.2.1 tar upp ungdomsavdelningar specifikt, och behandlar bland annat för- 
och nackdelar med sådana avdelningar. I kapitel 3.3 presenteras en rapport över 
ungdomars fritidsvanor, den tar också upp betydelsen av att ungdomar görs 
delaktiga i utformandet av aktiviteter riktade till dem.   
 
3.1 Ungdomskultur, identitet och media 
 
När man studerar ungdomskultur är det svårt att undgå den tyske 
socialisationsforskaren Thomas Ziehe. Mycket av det han skriver anser vi vara 
relevant för oss, med tanke på vårt ämnesval, särskilt hans syn på ungdomar i 
relation till medier och identitetsskapande. Flera av Ziehes texter publicerades på 
1980-talet eller tidigare och kan möjligen ses som omoderna, vi anser dock att de 
fortfarande är relevanta för de frågeställningar som vi vill besvara.   
 
Johan Fornäs, professor i medierad kultur, sammanfattar i förordet till den svenska 
översättningen av Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet Thomas Ziehes 
teorier. Han förklarar att det moderna samhället genomgår en kris. Traditionella 
livsmönster och normer håller på att försvinna och sådant som tidigare ansågs 
självklart ifrågasätts, däribland de samhälleliga strukturer som styr synen på arbete, 
könsroller och familjebildning. Även identiteten som tidigare styrdes av kulturella 
normer är idag möjlig att skapa själv. Ziehe menar att den kulturella 
moderniseringen främst påverkar de unga, eftersom de befinner sig i en rörlig och 
känslig period i livet. De håller dessutom på att utveckla sin identitet, vilket gör att 
de påverkas direkt om samhällets kulturutbud rubbas.28  
 
För individen leder den kulturella moderniseringen till något som Ziehe i Ny 
ungdom: om ovanliga läroprocesser kallar ’kulturell friställning’, vilket får till följd 
att en människas identitet inte längre behöver uppfattas som något som går i arv och 
följer med livet ut. Genom den kulturella friställningen kan identiteten provas ut, 
ändras och dras tillbaka. Förväntningar på hur man ska vara som person och 
drömmar om att förverkliga dem får ökat utrymme. Enligt Ziehe är 
ungdomskulturen, som till viss del påverkas av massmedier, betydelsefull för 
identitetsskapandet. Han påpekar dock att de förväntningar som förmedlas via 
medierna kan vara svåra att förverkliga. Att vara ung idag innebär att man själv 
måste ta ansvar för sitt liv. Enligt Ziehe medför det att många ungdomar känner sig 
misslyckade och otrygga.29 

                                                 
28 Fornäs, Johan 1992. Förord. Ingår i Ziehe, Thomas, Kulturanalyser: ungdom, utbildning, 
modernitet, s. 8f. 
29 Ziehe, Thomas 1986, Ny ungdom: om ovanliga läroprocesser, s. 25ff. 
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Thomas Ziehe diskuterar även de problem ungdomar ställs inför i sitt 
identitetsarbete. Ziehe skriver i Kulturanalyser: ungdom, utbildning och modernitet 
att det har blivit svårare för ungdomar att se sig själva med egna ögon, eftersom var 
och en idag måste utveckla och omforma sin identitet med underlag av de 
personlighetsideal som förmedlas via massmedierna och via kultur- och 
medieindustrin. Ziehe menar att ungdomar tvingas vara reflexiva, eftersom de 
ständigt konfronteras med samhälleliga bilder av ungdomen.30  Tankarna på hur man 
vill eller borde vara blir ofta ett hinder för ungdomarnas utveckling.31 Enligt Ziehe 
har de ungas förhållande till de vuxna förändrats. Gränsen till de vuxnas områden 
har suddats ut och klassiska vuxenområden, som till exempel sexualitet och 
relationer, har blivit mer tillgängliga. Det har bland annat att göra med mediernas 
inflytande och de ämnen som behandlas i dem. Ziehe menar att tillgängligheten till 
vuxenvärlden gör att unga i högre grad kan ifrågasätta och kritisera den. Han 
framhåller också att behovet av att få bekräftelse har ökat i det moderna samhället, 
som av många upplevs som främmande, kallt och opersonligt. Han skriver att 
personer, relationer och föremål granskas ur perspektivet vad har de med mig att 
göra? Ziehe betonar att unga människor letar efter något som fungerar stärkande för 
jaget, och som skapar närhet och goda relationer till personer i omgivningen.32 
 
Kirsten Drotner, professor vid institutionen för Litteratur, Kultur och Medier vid 
Syddansk universitet, beskriver i boken Unge, medier och modernitet: pejlinger i et 
foranderligt landskab förhållandet mellan unga och medier. Med hjälp av 
livsfasintervjuer belyser hon mediernas utveckling från mellankrigstiden fram till 
idag. Enligt Drotner ställs det krav på att medierna hela tiden ska förändras och 
förnyas, samma sak gäller ungdomen. Hon menar också att ungdomar är den del av 
befolkningen som först och mest experimenterar med nya kulturella uttryck.33 
Studien visar att medierna i moderna samhällen utgör konkreta och symboliska 
redskap, som unga använder för att förstå sig själva och omvärlden. Vidare menar 
hon att medielandskapet har blivit mer komplext när det gäller estetiska 
uttrycksformer, produktion och reception. Kraven på och behovet av att kunna förstå 
och förhålla sig till mediernas budskap är, enligt Drotner, tydligast i ungdomen. Som 
ung har man större möjlighet att välja vilka erfarenheter man vill göra än vad man 
har senare i livet. Samtidigt är det de vuxna som avgör vilka erfarenheter som kan 
ses som legitima och det blir allt svårare att avgöra i dagens samhälle där medierna 
tar så stor plats.34 Drotner visar på två huvudspår, som finns i den offentliga och i 
den mer vetenskapliga debatten, om unga och medier; ett pessimistiskt och ett 
optimistiskt. Till det första spåret hör den så kallade effektforskningen, som hävdar 
att medier har en direkt och ofta negativ påverkan på ungdomen. Förekomsten av 
sex och våld i medierna står i fokus. I motsats till effektforskningen studerar uses-
and-gratifications-forskarna förhållandet mellan unga och medier som en aktiv 
interaktion. Ungas medieanvändning ses som en potential, snarare än ett problem.35 
Enligt Drotner uppstår diskussioner varje gång ett nytt medium gör entré. Hon 
menar att man måste förhålla sig till det nya mediet utifrån redan befintliga 

                                                 
30 Ziehe, Thomas 1992, Kulturanalyser: ungdom, utbildning och modernitet, s. 53. 
31 Ibid., s. 37ff. 
32 Ziehe 1986, s. 39-43. 
33 Drotner, Kirsten 1998, Unge, medier och modernitet: pejlinger i et foranderligt landskab, s. 7ff. 
34 Ibid., s. 217f. 
35 Drotner 1998, s. 21f. 
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kulturella och sociala normer. Ofta utbryter en mediepanik där vuxna ”experter”, allt 
från pedagoger och psykologer till kulturkritiker och politiker, ser det nya 
massmediet som ett problem för de unga ur ett socialt, psykologiskt eller moraliskt 
perspektiv. Andra vuxna försvarar det nya mediet och båda grupper ser sig själva 
som problemlösare.36 Drotner själv menar att det positiva med medierna är att de gör 
det möjligt för individen att tolka erfarenheter och att de fungerar som kanaler för 
både upplysning och upplevelser.37 Vi anser att Drotners studie är relevant för oss 
eftersom den tar upp frågor angående ungdomars användande av medier och det 
vuxna samhällets syn på detta.  
 
Att skapa sin ungdom: om det svåra samspelet mellan frihet och kontroll är en bok 
skriven av sociologen Benny Henriksson och beskriver det ungdomsprojekt som 
startades 1988 i Västerås och kallades Ung på 90-talet. Projektet syftade bland annat 
till att undersöka ungdomars situation i samhället och titta närmare på om de 
satsningar som görs på ungdomar är de rätta. Genom att använda både djupgående 
intervjuer och enkäter fick man ihop ett digert material att analysera. 
 
I undersökningen konstateras att det är av yttersta vikt att ungdomarna görs 
delaktiga i upprättande av aktiviteter och institutioner som riktar sig till dem. 
Ungdomsgårdar tas upp som ett exempel på en verksamhet som bör utvecklas av 
ungdomar. Delaktighet leder, enligt utredarna, till ökat självförtroende och en ökad 
ansvarskänsla. De ville även att ungdomarna skulle ansvara för de olika projekten 
för att på så sätt få känna att de har en viktig roll att fylla. Undersökningen vänder 
sig emot den samhälleliga synen på ungdomar som problemskapare och betonar 
istället vikten av att se ungdomar som resurser. Man vill därmed komma bort från 
den negativa fokuseringen på ungdomar för att på så sätt lyfta fram ungdomarnas 
positiva egenskaper. Vi har valt att ta med den här undersökningen för att den tar 
upp flera av de frågeställningar som är intressanta för oss, även om den ingår i ett 
annat forskningsfält än denna uppsats. Vi vill främst lyfta fram och använda oss av 
en del centrala begrepp från studien såsom delaktighet och synen på ungdomar som 
resurser. 
 
3.2 Ungdomar & bibliotek 
 
Ungdomsstyrelsens undersökning om ungdomars kultur- och fritidsvanor 
utmynnade 2005 i skriften Arenor för alla. I den tar Bengt Larsson, doktorand i 
pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, upp ungdomars inställning till sin egen 
fritid och kulturkonsumtion och kartlägger deras preferenser inom olika områden. 
Studien gjordes på två olika åldersgrupper, dels 16-åringar och dels 22-åringar. 
Intervjuer och enkäter användes för att komplettera varandra och de två 
åldersgrupperna är även indelade i geografiska zoner. Ungdomarnas förhållande till 
bibliotek kan utläsas genom tabeller som visar vilka kulturverksamheter 
ungdomarna anser att kommunen ska satsa pengar på. Här kan man se att 10 % av 
16-åringarna och 23 % av 22-åringarna vill att det ska satsas mer pengar på 
biblioteksverksamheten.38 Undersökningen visar att ungdomarna helst spenderar sin 
fritid med kompisar i olika sammanhang. De flesta aktiviteter kan på något sätt 
                                                 
36 Ibid., s. 33. 
37 Ibid., s. 234. 
38 Larsson, Bengt 2005. Arenor för alla, s. 41. 
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sägas vara en social aktivitet där man kan träffa sina vänner och likasinnade. Den 
här studien ger oss statistik på ungdomars fritidsvanor. Vi tycker att det är 
användbart för vår studie att komplettera undersökningen med statistik som kan ge 
en mer fullständig bild av ungdomars intressen. 
 
I boken Do it right!: best practices for serving young adults in school and public 
libraries påpekar de amerikanska ungdomsbibliotekarierna Patrick Jones och Joel 
Shoemaker att ungdomar är en växande användargrupp på biblioteken, men att få 
bibliotekarier vet hur man erbjuder dem en bra service. Författarna menar också att 
ungdomar är en grupp som hör till de mindre favoriserade användarna på 
biblioteken. Enligt Jones och Shoemaker finns det ett antal myter som kan vara den 
bakomliggande orsaken till detta. Den första myten är att ungdomen är en tid av 
revolt, som måste hållas under kontroll. Ungdomar ses, till exempel i medierna, som 
ett problem. Inte minst märks det i bibliotekspressen, menar författarna. Den andra 
myten är att ungdomar fortfarande är barn. Man vill skydda ungdomarna genom att 
kontrollera deras beteenden och placera in dem i ålderskategorier. Att behandla 
ungdomarna på det här viset kommer, enligt författarna, garanterat att skrämma iväg 
dem från biblioteket. Den tredje myten är att ungdomar är en homogen grupp, som 
inte har individuella intressen och behov.39  
 
Jones och Shoemaker har egen erfarenhet av arbete på gymnasiebibliotek och de ger 
en rad tips på hur man erbjuder den bästa servicen till ungdomar. De tycker att 
biblioteken bör erbjuda en avdelningen som kan fungera som en övergång mellan 
barnavdelningen och vuxenavdelningen. Ungdomarna ska uppmuntras till läsning 
som gör att de utvecklas som individer. Biblioteket måste försöka nå ut till utsatta 
ungdomar och speciella ungdomsgrupper. Bibliotekarierna bör dessutom följa med i 
sociala och kulturella trender, samt erbjuda gratis bibliotekstjänster som gör att alla 
ungdomar har lika tillgång till bibliotekets utbud.40 Jones och Shoemakers bok ger 
oss en inblick i bibliotekets möjliga syn på ungdomar. Vi anser dessutom att deras 
tankar om att bemötandet av ungdomar utifrån en mytbildning är användbara även i 
en svensk kontext. 
 
I Hold them in your heart: successful strategies for library services to at-risk teens 
skriver JoAnn G. Mondowney, amerikansk ungdomsbibliotekarie, om 
ungdomsverksamhet på amerikanska folkbibliotek. Mondowney behandlar främst 
verksamhet som vänder sig till ungdomar i riskzonen för till exempel drogmissbruk 
och kriminalitet. Vi tycker dock att de strategier som Mondowney lyfter fram kan 
vara användbara i biblioteksverksamhet riktad till ungdomar i allmänhet, inte bara i 
arbete med ungdomar med ovan nämnda problem. 
 
Enligt Mondowney ses man på de flesta folkbibliotek som ung vuxen när man är 
mellan 12-18 år. Hon menar att alla ungdomar är unika och har olika intressen, men 
att de flesta tonåringar går igenom liknande faser, som att frigöra sig från familjen 
och bli mer självständiga. Mondowney menar att ungdomar behöver känna sig 
meningsfulla och delaktiga för att kunna hantera dessa faser. De kan också behöva 
information om frågor som är betydelsefulla för den egna livssituationen. 
                                                 
39 Jones, Patrick & Shoemaker, Joel 2001, Do it right!: best practices for serving young adults in 
school and public libraries, s. 1ff. 
40 Ibid., s. 97ff. 
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Mondowney skriver att biblioteken kan stödja ungdomar genom att erbjuda kreativa 
aktiviteter, såsom poesikvällar och skrivarstugor där man ges möjlighet att uttrycka 
egna känslor och erfarenheter. Temakvällar är också ett sätt för ungdomarna att få 
diskutera aktuella frågor.41 
 
Mondowneys strategi för att framgångsrikt arbeta med ungdomar på folkbibliotek 
innefattar sex punkter: biblioteket bör erbjuda ungdomar information om både den 
egna verksamheten, samt om vad som händer där ungdomarna bor. På så sätt kan 
man skapa kontakt med andra som vänder sig till ungdomar och få tips och idéer. 
Utbudet som riktar sig till ungdomar bör vara baserat på ungdomarnas egna 
önskemål och ungdomarna ska lätt kunna hitta det de söker. Man bör satsa på olika 
typer av projekt, såsom talangkvällar, olika tävlingar med konst, poesi, noveller och 
foto och diskussionskvällar kring exempelvis droger, musik och hur man söker jobb. 
Ett sätt att locka ungdomar till biblioteket är att erbjuda läxhjälp. Biblioteket bör 
också engagera sig i uppsökande verksamhet för att nå en bredare målgrupp och 
synas i en annan miljö. Slutligen menar Mondowney att ungdomar bör göras 
delaktiga i biblioteksarbetet, exempelvis genom praktik.42 
 
Vi har tagit del av ett antal magisteruppsatser som har anknytning till vårt val av 
ämne. Fyra av dem tycker vi är särskilt relevanta. I Att arbeta för ungdomar på 
folkbibliotek: hur visar sig bibliotekariens synsätt och kunskaper? studerar Susanne 
Dahlkvist, som titeln antyder, hur bibliotekariers synsätt på och kunskaper om 
ungdomar visar sig i deras arbetsmetoder och i utformningen av 
ungdomsverksamhet. Hon frågar sig vilken syn bibliotekarierna har på 
användargruppen ungdomar och på sin yrkesroll i relation till ungdomarna, vad 
bibliotekarierna vet om ungdomars villkor, behov och intressen och vilka faktorer 
som, enligt bibliotekarierna, har påverkat utformningen av folkbibliotekens 
arbetsmetoder och ungdomsverksamhet. Dahlkvist har gjort en kvalitativ 
intervjuundersökning med fem bibliotekarier som arbetar med ungdomar på några 
olika folkbibliotek. Av intervjuerna framgår att bibliotekarierna är positiva till 
användargruppen ungdomar och att de försöker tillvarata ungdomars inflytande och 
engagemang. Hinder för ungdomsverksamhet uppges vara brist på personal, tid och 
pengar. Flertalet av informanterna har kunskaper om och använder sig av olika 
inköpskanaler för att få in litteratur utanför det ordinarie utbudet och tillgodose 
ungdomarnas önskemål. Bibliotekarierna anser att det är viktigt att de i sin yrkesroll 
ställer sig intresserade och öppna gentemot ungdomarna och deras behov, samt att 
det är viktigt att bemöta ungdomarna som individer på ett respektfullt sätt. Något 
som är intressant för vår uppsats är en diskussion Dahlkvist för med sina 
informanter kring ungdomsavdelningens vara eller inte vara. Tre informanter 
välkomnade ungdomarna att vara i hela biblioteket och såg det som positivt med 
möten mellan ungdomar och vuxna. Likväl påpekade bibliotekarierna vikten av att 
ungdomarna har en egen hörna eller avdelning. Ungdomshörnan ses av 
informanterna som en introduktion till det övriga biblioteket, något som kan 
underlätta övergången från barnavdelningen till vuxenavdelningen. Dessutom 
betonar en informant att ungdomsavdelningen kan vara en social mötesplats där 
ungdomar kan träffas och prata. Några av de slutsatser Dahlkvist drar av studien är 
                                                 
41 Mondowney, JoAnn G 2001, Hold them in your heart: successful strategies for library services to 
at-risk teens, s. 10ff. 
42 Ibid., s. 27ff. 
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att bibliotekariens synsätt på ungdomar visar sig i arbetsmetoderna och i 
ungdomsverksamheten på folkbiblioteken. Hon menar därför att det är betydelsefullt 
att bibliotekarien har en positiv grundinställning och en lämplig personlighet. Vidare 
anser hon att det är viktigt att bibliotekarierna intresserar sig för och har kunskaper 
om ungdomskulturer. Hon tror även att det kan vara bra om marknadsföringen av 
folkbiblioteken riktas på ett sätt som tilltalar ungdomarna och lockar dem till 
biblioteken.43 
 
Maria Åberg skriver i ”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 att biblioteket har en viktig funktion att fylla som informationscentrum 
där ungdomar kan hitta skolmaterial. Åberg undrar dock om biblioteket skulle kunna 
betyda något mer för ungdomarna. Hon frågar sig vad det finns i ungdomars 
livssituation som tyder på att biblioteket har en annan funktion att fylla än att 
tillhandahålla skolmaterial och vilka förutsättningar som måste finnas för att 
bibliotekets vidgade funktion ska kunna möjliggöras. För att besvara dessa 
frågeställningar har Åberg intervjuat 15 ungdomar och två bibliotekarier i Växjö 
kommun. Åberg konstaterar i uppsatsens slutsatser att ungdomstiden är en 
händelsefylld period i livet med puberteten, frigörelsen från föräldrarna och 
identitetsskapande. För att ungdomar ska kunna finna sin identitet har de ett behov 
av att få vara ifred och få experimentera och bestämma själva utan inblandning av 
vuxna. Förutom att omgivningen, däribland föräldrarna och skolan, ställer höga krav 
så ställer även ungdomar höga krav på sig själva att de ska lyckas. Åberg tror därför 
att det finns ett behov hos ungdomar att få ägna sig åt olika kulturella uttrycksmedel, 
utan att det är prestationsinriktat eller att de ska vara rädda för att misslyckas. 
Eftersom inte alla ungdomar har möjlighet att finna en plats i hemmet där de kan 
vara ifred söker sig många istället till en offentlig plats. Kanske kan folkbiblioteket 
vara den platsen, föreslår Åberg. Hon menar att den viktigaste förutsättningen för att 
ungdomar ska lockas till biblioteket är att de känner sig välkomna och hemma där. 
Det är därför viktigt att de kan hitta själva och känna att de klarar sig på egen hand. 
Det kan ske genom skyltning och biblioteksundervisning. Åberg föreslår en typ av 
ungdomsråd på biblioteket där ungdomar och bibliotekarier kan ha en kontinuerlig 
kontakt. Det är särskilt viktigt med tanke på att ungdomskulturen ständigt förändras. 
Eftersom ungdomsverksamhet på bibliotek till viss del är en kostnadsfråga tycker 
Åberg att man framförallt bör satsa på de områden som ungdomarna är intresserade 
av, framförallt musik, men även böcker och tidskrifter. Biblioteken måste också 
försöka nå ut till ungdomar och informera om vad de har att erbjuda.44 
 
3.2.1 Ungdomsavdelningar 
 
Lena Spejare fokuserar i sin magisteruppsats Bibliotek för alla? Om 
ungdomsverksamhet på bibliotek på de orsaker som kan finnas till att många 
bibliotek inte har någon verksamhet för ungdomar. Hon ställer frågan om det är 
svårt med biblioteksverksamhet för ungdomar och i så fall varför. Spejare har 
intervjuat 18 personer anställda vid 11 olika bibliotek. Informanterna var barn- och 
                                                 
43 Dahlkvist, Susanne 2003, Att arbeta för ungdomar på folkbibliotek: hur visar sig bibliotekariens 
synsätt och kunskaper? Passim 
44 Åberg, Maria 2000, ”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. Passim. 
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vuxenbibliotekarier, barnbibliotekskonsulenter, biblioteks- och kulturchefer, samt 
assistenter. Resultatet av intervjuerna visar på två huvudinriktningar av 
uppfattningar om bibliotekets roll för ungdomar. Den ena uppfattningen är att 
biblioteket ska vara till för alla, ungdomar ses inte som en särskild grupp och ska 
därför inte särbehandlas. De ska kunna ta del av bibliotekets hela utbud och inte 
hänvisas till en särskild avdelning. Den andra uppfattningen har de informanter som 
tycker att ungdomarna, även om de alla är individer, har speciella behov och att det 
därför är viktigt att biblioteket kan uppfylla och ta till vara dessa. I denna grupp 
finns, enligt Spejare, åsikter om att biblioteket bör få en annan roll för ungdomar. 
Biblioteket ska kunna vara ett ”lustrum”, inte bara en servicestation för information 
och studier. Spejare delar den sistnämnda uppfattningen och menar att en egen 
hörna/avdelning kan vara en möjlighet att locka ungdomar till biblioteket. Hon 
menar att man på en sådan avdelning kan samla och lyfta fram sådant som 
ungdomar kanske inte hittar annars.45 
 
Anette Andersson och Victoria Nore har i Biblioteksrummets förmedlande roll: En 
studie av Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning undersökt biblioteksrummets 
inre förmedling och dess atmosfär samt interaktionen människor emellan. De frågar 
sig vilka krav och förväntningar användare och beställare/utformare har på 
ungdomsavdelningen på Malmö stadsbibliotek. De har hämtat teorier från 
miljöpsykologin, som studerar människan i relation till dess miljö och 
socialpsykologin, som studerar människan i relation till andra människor. Intervjuer 
med bibliotekschefen för Malmö stadsbibliotek, bibliotekets inredningsarkitekt, 
barnbibliotekarie och sex ungdomar visar bland annat på att ungdomsavdelningens 
trivselfaktor spelar en stor roll. Andersson och Nore menar att en torftig miljön kan 
leda till att ungdomarna väljer bort biblioteket som ett alternativ för den sociala 
samvaron. En slutsats Andersson och Nore drar av sin undersökning är att 
utformandet av till exempel en ungdomsavdelning kräver delaktighet och samarbete 
för att bli lyckad på alla plan. Arkitekt, bibliotekschef och berörd personal bör 
tillsammans med ungdomar utveckla ett nära samarbete för att tillvarata varandras 
kompetens.46 
 

                                                 
45 Spejare, Lena 1998, Bibliotek för alla? Om ungdomsverksamhet på bibliotek. Passim. 
46 Andersson, Anette & Nore, Victoria 2002, Biblioteksrummets förmedlande roll: En studie av 
Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning. Passim. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
Nedan presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som vi bygger vår analys på. Vi 
har valt dessa för att få två olika perspektiv: ett som har samhället som utgångspunkt 
och ett som utgår från biblioteket. Vi har valt Ove Sernhede som grund för 
teoriavsnittet för att hans forskning utgår från svenska förhållanden och behandlar 
ungdomskultur som en viktig del av samhällets utveckling. Han menar att ungdomar 
måste få möjlighet att uttrycka sin egen kultur i det offentliga rummet. Marianne 
Andersson och Dorte Skot-Hansen visar med sin modell på bibliotekets olika 
användningsområden. Genom att applicera modellen på en Unga vuxna-avdelning 
vill vi se hur den används och om det motsvarar avdelningens syfte. Tillsammans 
ger dessa båda teoribildningar oss en möjlighet att se om Unga vuxna-avdelningen 
ger ungdomar verktyg att utveckla och uttrycka en egen kultur. 
 
4.1 Ove Sernhede: samhällets syn på ungdomar 
 
Efter andra världskriget utvecklades ungdomsgruppen till att bli en självständig 
konsumentgrupp. Det skapades en tonårsmarknad av konsumtions- och 
kulturindustrin. Ungdomskulturen sågs i efterkrigstiden som något som enade 
ungdomar över klassgränserna och som en idealbild för det nya samhället. Men 
istället för klassklyftor växte nu istället generationsklyftorna i takt med att 
ungdomstiden blev mer definierad.47 
 
Sociologen Ove Sernhede skriver, bland annat, i Modernitet, adolescens och 
kulturella uttryck att det senmoderna samhället som vi lever i kan framkalla en 
känsla av osäkerhet och ambivalens som gör det än mer aktuellt för unga människor 
att hitta en fast punkt och finna en mening. Det ungdomar kan göra är att försöka 
tolka och förstå världen som den är eller skapa sin egen värld. För att göra detta 
behöver de få tillgång till kanaler där de kan skapa och uttrycka sin egen kultur. Det 
finns en strävan hos många ungdomar att skapa en egen identitet istället för att 
inordna sig i samhällets socialiseringsprojekt. Detta leder, menar Sernhede, i 
förlängningen till uppkomsten av olika ungdomskulturer. 
 
Ofta ses ungdomstiden som en andra chans att skapa en identitet, den första chansen 
är den tidiga barndomen. Men det är också viktigt att individen under ungdomsåren 
frigör sig från och omstrukturerar de relationer som skapades under barndomen. I 
samband med frigörelsen från familjen, som för barnet utgör samhället och speglar 
dess normer, följer ofta också ett sökande efter alternativa samhälleliga och 
kulturella uttryck. Sernhede ser därför ungdomstiden som en kritisk fas i 
samhällsutvecklingen och anser att ”det samhälle som inte förmår länka in sina unga 
i livsformer och auktoritetsmönster där identifikationen med samhället reproduceras 
hamnar i kris”48. 
 
Sernhede ser idag en omvänd bild vad gäller det som anses eftersträvansvärt. 
Tidigare var målet för ungdomar att bli accepterade som vuxna, idag är det istället 
de vuxna som försöker uppnå ungdomlighet. Den äldre generationen när ett tvivel 

                                                 
47 Sernhede, Ove 1984, s. 62. 
48 Sernhede 1995, Modernitet, adolescens & kulturella uttryck, s. 40. 
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om att deras världsbild är förlegad och att de erfarenheter de har skaffat sig kanske 
inte är aktuella för dagens unga. 

Vuxna framstår helt enkel inte längre som förebilder för de unga. Det är snarare de 
vuxna som ser det ungdomliga som eftersträvansvärt. De vuxna har också blivit allt 
osäkrare på om de verkligen har något att ge den yngre generationen. Är deras 
erfarenheter, kunskaper och värderingar fortfarande gångbara?49 

”För att utveckla nya metoder och handlingsstrategier i ungdomsarbetet krävs en 
öppenhet och en känslighet inför de ungas upplevelsevärldar.”50 Sernhede menar 
med detta att man för att framgångsrikt kunna socialisera ungdomar även måste lära 
sig mycket av dem. Man måste vara öppen för ungdomars kreativitet och vara 
beredd att ta till sig deras kulturella uttryck. Vidare menar Sernhede att de 
institutioner som arbetar med ungdomar, såsom skola och olika typer av socialt 
arbete, bör ta ett större ansvar när det gäller att ta tillvara ungdomskulturer och ge 
dem stort spelrum i ungdomarnas egna läroprocesser. Idag är detta inte fallet utan 
Sernhede anser att myndigheter ofta har en annan tanke i sitt ungdomsengagemang. 

Bakom myndigheternas engagemang döljer sig inte sällan en mer eller mindre 
medveten strategi att med hjälp av rockmusiken som medel skapa ordning och kontroll. 
Ungdomars alltför självständiga kulturskapande uppfattas idag – liksom för tjugofem år 
sedan – som hotfull.51 

Genom att ungdomarnas kreativitet ständigt kontrolleras och hålls tillbaka så 
förlorar de även till viss del den drivkraft som behövs för att skapa sig en identitet. 

Identitet har blivit till ett öppet projekt som på ett nytt sätt tvingar ut dagens unga i ett 
kollektivt såväl som ett individuellt sökande. Ungdomskulturen utgör i detta 
sammanhang en viktig arena.52 

Sernhede menar också att det är viktigt att inte se ungdomar som passiva och 
lättpåverkade av den kommersiella ungdomskulturen. Istället påpekar han att 
ungdomar har en förmåga att tillägna sig utvalda delar av den kommersiella kulturen 
för att sedan modifiera dem för att de ska passa deras egna behov. Han anser att det 
är alltför lätt att moralisera över ungdomars kulturskapande och att det i 
förlängningen även leder till ett fördömande av ungdomarna själva. 

Att moralisera över och försöka ta ifrån ungdomarna det som de ser som sin kultur får 
ofta motsatt effekt. Fördömandet av de produkter ungdomarna tar till sig blir i 
realiteten till ett fördömande av ungdomarna.53 

Ove Sernhede kritiserar synen på ungdomars kulturskapande som ett ”hot som måste 
oskadliggöras eller integreras”54. Han menar att ett samhälle istället bör byggas över 
generationsklyftorna. Genom att inte lyssna på ungdomarnas kritik mot dagens 
samhälle går man miste om möjliga lösningar på samhälleliga problem. Sernhede 
menar att de flesta ungdomskulturer innefattar ett visst motståndstänkande. Det är 
dock inte tal om ett motstånd för motståndets skull utan det utgörs främst ”av en 
                                                 
49 Sernhede 1984, s. 85. 
50 Ibid., s. 63. 
51 Sernhede, Ove 1996. Ungdomskulturen och de andra, s. 207. 
52 Sernhede 1995, s. 31. 
53 Sernhede 1984, s. 135. 
54 Sernhede 1996, s. 209. 
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oartikulerad, omedveten ovilja att låta sig inordnas i den strängt kravfyllda psykiska, 
sociala och kulturella ordning som det senmoderna industriella samhället utgör”55. 
Detta omedvetna motstånd ligger ofta till grund för de kulturella utryck som en 
ungdomskultur tar sig. 
 
I Ungdomskulturen och de andra skriver Sernhede att musiklyssnande idag är 
ungdomars främsta fritidssysselsättning.56 Musiken får därmed en viktig roll att 
spela i ungdomars identitetsarbete, något som inte alltid tas emot med öppna armar 
av övriga samhället. De symbolspråk som ungdomar använder är ofta svårbegripligt 
för de vuxna, det fungerar ofta även som ett språk som gör det möjligt att uttrycka 
saker som annars inte ventileras. 

En aspekt av rockmusikens fascinationskraft utgörs av dess förmåga att tillhandahålla 
ett språk där upplevelser som är utträngda från det dominerande språket kan artikuleras. 
Rockmusiken bär alltså utifrån detta perspektiv på en motstånds- eller protestpotential, 
som riktar sig mot den dominerande rationaliteten genom att exponera sinnlighet, 
utlevelse och kropp på ett för den samhälleliga ordningen provocerande sätt.57 

Sernhede menar alltså att rockmusiken som uttrycksform ofta ger ungdomar ett 
verktyg för motstånd mot den samhälleliga rationaliteten. Rockmusiken ger också 
ett sätt att genom till exempel kläder uttrycka sin identitet såsom man själv uppfattar 
den.58  
 
I delar av vår analys kommer vi att ta fasta på Sernhedes kritik mot samhällets syn 
på ungdomars eget kulturskapande och ställa det emot resultatet i vår undersökning 
för att på så sätt försöka ta reda på ungdomarnas förutsättningar till att upptäcka och 
utveckla sin egen kulturella identitet med hjälp av Unga vuxna.  
 
4.2 Marianne Andersson & Dorte Skot-Hansen: folkbibliotekets funktioner 
 
För att undersöka avdelningen Unga vuxnas olika användningsområden så använder 
vi oss av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens modell över folkbibliotekets 
olika funktioner, som de kallar Model over det lokale bibliotekets profil. Vi 
översätter detta till Modell över folkbibliotekets användningsområden. Modellen 
presenteras i boken Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling, den är utformad 
utifrån ett biblioteksperspektiv och används av författarna som analysmodell för att 
kunna tolka olika aspekter av bibliotekens profilering i lokalsamhället. Vår intention 
är dock att, i likhet med bland andra Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmussen, lektorer på Danmarks Biblioteksskole, använda modellen utifrån ett 
användarperspektiv. Jochumsen och Rasmussen använder modellen i sin studie Gør 
biblioteket en forskel?, i vilken de studerar klassrelaterade mönster i informanternas 
användande av bibliotek. I vår analys kommer vi att använda modellen som en hjälp 
för att belysa hur de informanter vi har intervjuat använder bibliotekets Unga vuxna-
avdelning. Vi är också intresserade av att med hjälp av modellen undersöka om det 
är något användningsområde som prioriteras från bibliotekets sida när det gäller 
utformningen och utvecklingen av avdelningen. 

                                                 
55 Sernhede 1995, s. 132. 
56 Sernhede 1996, s. 150. 
57 Sernhede 1995, s. 59. 
58 Sernhede 1996, s. 170.  
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Modell över folkbibliotekets användningsområden 59 

Vi har valt att översätta de danska begreppen, så att kulturcenter blir kulturcentrum, 
videncenter blir kunskapscentrum, informationscenter blir informationscentrum och 
socialcenter blir socialt centrum. 
 
Till bibliotekets funktion som kulturcentrum räknar Andersson och Skot-Hansen 
användarens möjlighet att ta del av kulturella och konstnärliga upplevelser, bland 
annat genom olika typer av arrangemang och utställningar. Till funktionen som 
kunskapscentrum räknar Andersson och Skot-Hansen att biblioteket erbjuder 
resurser för studier och ger möjligheter att söka kunskap och information. Vad gäller 
den här funktionen kommer vi att fokusera på Unga vuxna som ett ställe där man 
kan lära sig olika saker, både av eget intresse och i utbildningssyfte. Bibliotekens 
funktion som informationscentrum ser Andersson och Skot-Hansen som en uppgift 
att tillhandahålla såväl information om samhället i stort som information om 
biblioteket. Enligt modellen riktar sig den här funktionen främst till arbetslivet och 
företag, men i vår analys kommer vi att se den här funktionen utifrån Unga vuxnas 
besökare. Andersson och Skot-Hansen räknar under funktionen socialt centrum in 
bibliotekens uppgift som ett ställe för människor att vistas på och träffa andra. Hit 
räknar de även uppsökande verksamhet för utsatta grupper.  
 

                                                 
59 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling, s. 
18. 
 



 26 

Vi kommer i vår analys undersöka användningen av Unga vuxna i ljuset av de olika 
funktioner som Andersson och Skot-Hansen presenterar. Vi har inte som mål att 
placera in Unga vuxna i enbart en av de funktioner som nämns ovan, istället vill vi 
med hjälp av modellen visa att det finns olika sätt att använda avdelningen på. 
Andersson och Skot-hansen är inne på samma linje när de skriver: ”Det er klart, at 
disse funktioner ikke kan defineres helt entydig, og at de till dels overlapper 
hinanden”60.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 7. 
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5 Metod 
 
I följande kapitel presenterar vi den metod vi har valt att använda oss av i 
undersökningen. Vi redogör för kvalitativa intervjuer och fältanteckningar och tar 
upp för- och nackdelar med detta tillvägagångssätt. Vi beskriver också hur vi gått 
tillväga vid urval av bibliotek och informanter, samt hur vi utfört intervjuer och 
fältanteckningar. 
 
5.1 Kvalitativ intervjumetod 
 
Vi kommer att genomföra vår undersökning på en specifik Unga vuxna-avdelning, 
detta medför att studien får karaktären av en fallstudie. En fallstudie används för att 
undersöka ett specifikt fenomen och syftar således inte till att få fram rena fakta. 
Istället är syftet med en fallstudie att uppnå större generell förståelse för det fenomen 
som studeras.61 Vi har inte valt avdelningen i vår undersökning som en typisk Unga 
vuxna-avdelning utan snarare som ett exempel som belyser våra frågeställningar.  
 
I vår undersökning kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod genom att 
intervjua den bibliotekarie som är ansvarig för avdelningen Unga vuxna samt 15 
besökare. Pål Repstad skriver i Närhet och distans: Kvalitativa metoder i 
samhällsvetenskap att kvalitativa metoder lämpar sig om man vill ha insikter om det 
grundläggande eller särpräglade i en viss miljö, i det här fallet avdelningen Unga 
vuxna.62 Vi anser att en kvalitativ intervjumetod är den bäst lämpade metoden för att 
svara på våra frågeställningar. Med en metod baserad på intervjuer får vi en nära och 
direkt kommunikation med informanterna. Ett personligt möte ger också möjlighet 
att tolka kroppsspråk och dylikt. 
 
Valet av en kvalitativ metod har också att göra med att vi vill att 
undersökningsprocessen ska präglas av flexibilitet. Enligt Repstad tillåter en 
kvalitativ metod, till skillnad från en kvantitativ, att man gör ändringar i 
frågeschemat under en frågeundersökning eller intervjusituation. Ett svar på en viss 
fråga kan till exempel leda till uppföljningsfrågor eller att man väljer att göra en 
tilläggsintervju. Ofta uppstår nya problem och frågeställningar under en 
datainsamling och med en kvalitativ metod går det bra att utnyttja den information 
som man får av en tillfällighet när man sedan går vidare i datainsamlingen.63 
Användandet av till exempel en kvantitativ enkät-undersökning skulle i det här fallet 
distansera oss från informanterna och förmodligen inte ge oss samma inblick i deras 
vardag, eftersom frågorna och därmed också svaren inte blir särskilt utvecklande. 
 
En kvalitativ intervjuundersökning kan innebära vissa nackdelar, vilket vi är 
medvetna om. Det är svårt att dra generella slutsatser av enstaka intervjuer. Det är 
möjligt att informanterna väljer att föra fram åsikter och tankar de tror att en 
biblioteks- och informationsvetare är intresserad av att höra. Ibland kan det också 
vara ont om tid att tänka efter och svaren kan då bli mindre utförliga än önskat. Att 
bli intervjuad hör inte till vanligheterna och vid användande av bandspelare är det 

                                                 
61 Merriam, Sharan B 1994, Fallstudien som forskningsmetod, s. 24. 
62 Repstad, Pål 1999, Modernitet, adolescens & kulturella uttryck, s. 15. 
63 Ibid., s. 11. 
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möjligt att informanten blir nervös och att samtalet blir lite stelt. De kvalitativa 
metodernas flexibilitet i undersökningsprocessen medför risken att man kan förlora 
fokus. Å andra sidan anser vi att flexibiliteten medför ett friare arbete, vilket vi 
enbart ser som något positivt. 
 
5.2 Fältanteckningar & statistik 
 
Som ett komplement till våra intervjuer kommer vi även att föra fältanteckningar. 
Detta gör vi för att bekanta oss med själva miljön och utbudet på Unga vuxna. 
Dessutom anser vi att detta förfarande ger oss en möjlighet att på plats se om Unga 
vuxna attraherar sin tilltänkta målgrupp. Syftet med fältanteckningarna är enbart att 
beskriva förekomster, vi kommer alltså inte att dra några slutsatser av dem. 
 
Statistiken som presenteras i kapitel 6.3 är, liksom fältanteckningarna, ett 
komplement till intervjuundersökningen och ger en mer fullständig bild av 
avdelningens egentliga användare. Vi anser att det är relevant att redogöra för 
statistik som visar utlånen i avdelningens uttalade målgrupp, och dessutom 
presentera statistik över de utlån som sker till låntagare utanför målgruppen. 
 
5.3 Genomförande 
 
Som vi tidigare nämnt genomför vi undersökningen på en specifik Unga vuxna-
avdelning. Valet av avdelning baserade vi på dess storlek och det varierade utbud 
som erbjuds. Vi har valt att konsekvent anonymisera personer som förekommer i vår 
undersökning, samt biblioteket och kommunen den ligger i. Detta har vi gjort på 
grund av att vi inte finner sådan information relevant för undersökningen. Dessutom 
vill vi inte riskera att peka ut enskilda individer genom att lämna ut uppgifter som 
skulle möjliggöra identifiering. 
 
Det kändes naturligt att intervjua den bibliotekarie som är direkt ansvarig för och 
mest insatt i avdelningens utformning och fortlöpande verksamhet. Vi ansåg att han 
hade större insyn i avdelningen än till exempel bibliotekschefen, som vid tiden för 
intervjuerna var relativt nytillträdd. De besökare som intervjuades tillfrågades på 
plats. Vi gjorde inget medvetet urval av informanter utan tillfrågade alla som befann 
sig på avdelningen vid våra besök.   
 
Intervjun med bibliotekarien som ansvarar för Unga vuxna, gjordes i ett 
konferensrum på det aktuella biblioteket och tog ungefär två timmar. Vi fick på så 
sätt sitta ostörda och intervjun gav utrymme för informanten att berätta fritt om 
avdelningen Unga vuxna och för oss att ställa följdfrågor. Intervjumallen som vi 
använde oss av var främst uppbyggd med ett antal större övergripande frågor, detta 
för att öka flexibiliteten och minska stelheten i intervjun.64 Repstad påpekar att en 
flexibel intervjuform har en förmåga att få respondenten att svara utförligare och 
känna sig bekvämare med hela situationen.65 Vi upplevde att vår informant var 
väldigt lätt att prata med och vi märkte tydligt av hans engagemang för avdelningen. 
Vi gjorde även en kortare spontan intervju på avdelningen vid ett senare tillfälle då 

                                                 
64 Se bilaga 1. 
65 Repstad 1999, s. 64. 
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vi var där för att intervjua användare. Båda intervjuerna spelades in på band för att 
sedan transkriberas. 
 
Intervjuerna med användarna ägde rum på Unga vuxna. Vi kunde prata relativt 
ostört eftersom det oftast inte var så många besökare samtidigt på avdelningen. 
Formen för intervjuerna upplevde vi som fri och närmast liknande vardagliga 
samtal. Vi använde oss av ett fåtal på förhand nedskrivna frågor för att sedan 
improvisera och undan för undan utöka med följdfrågor som tog form under 
intervjuerna.66  Intervjuerna spelades in på band och vi är övertygade om att detta 
gjorde att samtalen flöt bättre än om vi enbart hade fört anteckningar under 
samtalen. Det är lätt att missa relevant information när man måste koncentrera sig på 
två saker samtidigt. Ett problem vi upplevde var att vi ibland tvingades ställa 
ledande frågor för att få informanterna att svara mer utförligt. Vi kände också att vi 
ibland ställde frågor om sådant som informanterna överhuvudtaget inte verkade ha 
funderat på. Möjligtvis hade vi fått bättre utdelning på intervjuerna om vi hade gjort 
dem längre och grundligare. Anledningen till att vi inte gjorde detta var att flera av 
informanterna bara sade sig ha fem minuter att avvara. Mellan intervjutillfällena 
korrigerade vi vår intervjumall för att få öppnare frågor som underlättade för 
informanterna att ge utförligare svar.  
 
I samband med våra intervjuer förde vi även fältanteckningar över miljö, utbud och 
de användare som besökte Unga vuxna. Vi har, som vi tidigare nämnt, inte för avsikt 
att dra några direkta slutsatser av våra fältanteckningar. Tanken är endast att få en 
överblick över Unga vuxnas inredning och utbud, samt se om avdelningen lockar till 
sig den målgrupp som den, enligt biblioteket, är avsedd för.  
 
5.4 Metod för bearbetning och analys av materialet 
 
Vi har delat in analys och diskussionskapitlet i tre delar för att tydliggöra kopplingen 
till våra frågeställningar: Finns det något samband mellan Unga vuxnas utformning 
och samhällets syn på ungdomar? Vilket är syftet med avdelningen och vad görs för 
att nå detta syfte? Vilka användningsområden erbjuder Unga Vuxna och hur 
motsvarar de användarnas behov? 
 
I den första delen utgår vi från Ove Sernhedes teorier om samhällets syn på 
ungdomar för att se om det finns någon koppling till avdelningen Unga vuxna i vår 
undersökning. Intervjun med den ansvarige bibliotekarien ligger till grund för denna 
del av analysen och vi har i materialet sökt efter uttalanden som stödjer eller 
tillbakavisar Sernhedes antaganden. 
 
Andra delen av analysen tar upp frågor kring syftet med avdelningen och en 
diskussion kring förekomsten av ungdomsavdelningar i stort. Det material som vi 
analyserar är hämtat både från de intervjuer vi har gjort och den statistik vi har tagit 
del av. Vi använder tidigare forskning för att på så sätt få en mer komplett bild av 
ungdomsverksamhet på bibliotek. Även här använder vi Sernhede som teoretisk 
grund och vi utgår från begreppet delaktighet som är något som flera av våra källor 
behandlar. 
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I den avslutande delen riktar vi in oss på Marianne Anderssons och Dorte Skot-
Hansens modell över bibliotekets användningsområden. Vi använder oss av 
intervjuerna med bibliotekarie och användare för att undersöka på vilka sätt 
avdelningen är tänkt att användas och hur den faktiskt används. Vi jämför sedan 
bibliotekets olika användningsområden med intervjuerna för att försöka passa in 
avdelningen i Anderssons och Skot-Hansens modell. 
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6 Resultatredovisning 
 
I följande kapitel redovisar vi det material vi inhämtat genom vår undersökning. Vi 
presenterar den aktuella kommunens kulturplan och bibliotekets tankar med sin 
ungdomsverksamhet. Sedan redovisar vi våra fältanteckningar om miljö, utbud och 
besökare på Unga vuxna-avdelningen, samt våra intervjuer med bibliotekarie och 
användare. Vi presenterar också 2005 års statistik över utlånen på Unga vuxna. 
 
6.1. Presentation av undersökningens Unga vuxna-avdelning 
 
Avdelningen i vår undersökning ligger på ett stadsbibliotek i en medelstor stad. 
Enligt kulturplanen som 1999 togs fram i kommunen där vi har gjort vår 
undersökning67, ska kulturaktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar 
prioriteras. Kommunen anser att genom att prioritera barn och ungdomar i 
kulturpolitiken så skapar man även bättre förutsättningar för deras liv i samhället i 
övrigt. För att säkerställa att det efterlevs i praktiken så har man tagit fram en 
handlingsplan, som bland annat ger en konkret beskrivning av hur barn- och 
ungdomsverksamheten på bibliotek ska utformas.  Det betonas också att 
kulturutvecklingen sker på ungdomarnas villkor och tar tillvara på deras ibland 
okonventionella önskemål. 
 
Kommunen har även satt upp ett program för barn- och ungdomsverksamheten inom 
biblioteket. Programmet innebär bland annat att biblioteket ska erbjuda barn och 
ungdomar speciellt anpassad biblioteksservice. Biblioteket ska även locka 
ungdomarna till kulturell och intellektuell nyfikenhet och dessutom erbjuda social 
samvaro. Det finns även en punkt i kommunens kulturplan som säger att biblioteket 
ska ta hänsyn till barn och ungdomar med invandrarbakgrund och ge dem 
möjligheter att utöva sin kultur likaväl som att ge dem förutsättningar att ta till sig 
det svenska kulturlivet. 
 
På det aktuella biblioteket har det funnits en Unga vuxna avdelning i cirka 5 år. 
Tidigare har det enbart funnits ungdomsavdelningar riktade till ungdomar upp till 16 
år. Enligt biblioteket finns det inte några dokumenterade beslut angående 
avdelningens tillblivelse men vi har, genom ansvarige bibliotekarie på Unga vuxna, 
förstått att den kom till på initiativ av dåvarande bibliotekschefen. 
 
6.2 Fältanteckningar 
 
6.2.1 Miljö 
 
Avdelningen Unga vuxna ligger i stadsbibliotekets entréplan i anslutning till 
avdelningen för skönlitteratur. Avdelningen, som är ca 40 kvadratmeter, ramas in av 
bokhyllor vilket gör att den känns som ett eget rum. Över ingången sitter en skylt 
med texten Unga vuxna. Avdelningens ena långsida består av stora fönster som 
släpper in ljus och som ger utsikt över vägen utanför. På golvet i mitten av rummet 
står tre vinklade blåröda soffor med tillhörande runda bord. Här står också tre röda 
bokställ utplacerade med tips på böcker, serier och tidskrifter. När vi besökte Unga 

                                                 
67 Av anonymitetsskäl kan vi här inte ange källa.   



 32 

vuxna berättade bibliotekarien att avdelningen nyligen fått helt ny belysning i form 
av spotlights. I taket hänger också lampor i genomskinligt material, en snurrande 
diskokula, samt en kartong i ett snöre med avdelningens låneregler. På ett av borden 
ligger lappar för inköpsförslag utplacerade. 
 
Unga vuxnas utbud är uppdelat i olika sektioner. Avdelningens ena långsida består 
av skönlitteratur. Inklämda bland bokraderna skyltar man med olika typer av böcker. 
Överhuvudtaget märks det att man är mån om att exponera böcker och tipsa om 
andra medier som kan tänkas väcka användarnas intresse. Skönlitteraturen följs av 
hyllor med böcker om musik och film, till exempel biografier över artister och 
skådespelare, böcker om konst och mode, dvd-filmer, cd-skivor, serieböcker, 
tidningar, magasin och tidskrifter. 
 
Det behövs ingen närmare titt på bibliotekets Unga vuxna-avdelning för att upptäcka 
att avdelningen har en tydlig musikprofil. Det märks inte bara på det stora utbudet 
av cd-skivor, utan också på utbudet av musikrelaterade böcker och tidskrifter. På 
väggarna sitter posters med popbanden Belle and Sebastian och The Who och på 
skylten vid ingången till avdelningen finns en bild på Bob Dylan. I övrigt pryds 
väggarna med posters från Louisiana, en bild på Lord Byron och en tavla med en 
indian som säger ”shock your parents with books”. 
 
Bibliotekets ambition är att Unga vuxna ska fungera såväl som läsesalong som 
träffställe. Vårt spontana intryck efter besöket på Unga vuxna är att det är en lugn 
och avskild plats dit man kan dra sig undan och titta efter böcker och skivor, bläddra 
i tidningar eller sitta och prata med kompisar. Vi tycker att inredningen är 
inbjudande och skyltningen av böcker och övriga medier gör att man känner sig 
inspirerad, nyfiken och lockad att ta del av avdelningens utbud. Vi upplever att 
biblioteket har gjort det mesta av det begränsade utrymme man har till sitt 
förfogande. 
 
6.2.2 Utbud 
 
Unga vuxnas utbud av skönlitteratur är väldigt varierat och de flesta genrer finns 
representerade, allt från thrillers och deckare till kärleksromaner. Klassiska verk av 
Fjodor Dostojevskij, Albert Camus och Jean-Paul Sartre trängs med kultförfattarna 
Charles Bukowski, Hunter S. Thompson och Douglas Coupland. Bland de svenska 
författarna återfinns bland andra Linda Skugge, Sture Dahlström, Jonas Gardell och 
Per Hagman. Efter att ha botaniserat bland titlar och baksidestexter kan vi konstatera 
att kärlek, vänskap, sexualitet och vuxenblivande är vanliga teman i böckerna. Bland 
de skönlitterära verken förekommer flera generationsromaner, däribland Jack 
Kerouacs På drift och Ulf Lundells Jack. Enligt Nationalencyklopedin kan ordet 
generation förklaras som ”en grupp av individer i ungefär samma ålder ofta i ett land 
el. i ännu större sammanhang.”68 En generationsroman är följaktligen en roman som 
handlar om en viss generation av människor och deras liv och sätt och leva. När vi 
tittade runt bland skönlitteraturen hittade vi också flera böcker av typen 
utvecklingsroman, det vill säga en ”psykologiskt och/eller socialt orienterad 
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skildring av en individs uppväxt och utveckling.”69 Som exempel kan nämnas 
Konsten att vara Ela av Johanna Nilsson, som handlar om hur en ung tjej frigör sig 
från sin familj och blir en självständig vuxen kvinna. 
 
Enligt bibliotekets hemsida är en tanke med Unga vuxna att utbudet ska vara lite 
mer utmanande än vad bibliotekets samlingar brukar vara. Det är något som vi 
tycker märks tydligt. Samhällskritiska böcker, som Bret Easton Ellis American 
Psycho, George Orwells 1984 och Nikanor Teratologens Äldreomsorgen i övre 
Kågedalen varvas med Pauline Réages sexuellt provocerande The story of O och JT 
Leroys Sarah som, enligt bokens baksidestext, handlar om sonen till en truckerhora. 
Utbudet varierar från väldigt lättillgängligt till mer avancerad litteratur. Det finns 
alltså något för både vana läsare och dem som precis har upptäckt böckernas värld. 
 
Facklitteraturen är indelad ämnesvis. Flest böcker finns i kategorierna musik, film 
och konst, till exempel biografier över musiker som Woody Guthrie, Björk och Syd 
Barrett, manuset till Quentin Tarantinos Natural Born Killers och Erotica 
universalis, en samling erotiska bilder ur konsthistorien. Det finns också böcker 
inom ämnen som arkitektur, dramatik, filosofi, mode, religion och språkvetenskap. 
Verklighetsbaserade böcker och biografier är något som, enligt bibliotekarien på 
Unga vuxna-avdelningen, intresserar många av besökarna. Här finns bland annat 
Lena Katarina Swanbergs Hedersmordet på Pela: lillasystern berättar och Dave 
Pelzers Pojken som kallades Det. 
 
Är man intresserad av lyrik så erbjuder avdelningen både äldre poeter som Homeros 
och Charles Baudelaire och mer moderna som Sylvia Plath, Bodil Malmsten och 
Bruno K. Öijer. Det finns även samlingar av typen Dikter om kärlek och Unga 
danska poeter. 
 
På hyllan för seriealbum kan man hitta allt från Fantomen till Rocky, allt från hjältar 
till antihjältar. Utbudet inbjuder både till verklighetsflykt och ger inblickar i 
vardagsliv. En ambition verkar vara att representera de flesta grenarna inom 
serietecknandet. Det finns även album som hjälper låntagarna att göra egna serier. 
Utbudet bland tidskrifterna är inte lika varierat, där är det musiktidningar som 
dominerar. Men det finns även modetidningar såsom Slitz Man och filmtidningar 
såsom Empire. Sverok som är en tidskrift utgiven av Sveriges roll- och 
konfliktspelsförbund finns även den på avdelningen liksom QX, som riktar sig till 
homosexuella. QX, förkortning för Queer Extra, ligger dock inte bland övriga 
tidskrifterna utan tillsammans med information om bibliotekets aktiviteter, det kan 
således vara lite svårt att upptäcka den. 
 
Som vi nämnde tidigare har avdelningen en tydlig musikprofil och en relativt stor 
samling av cd-skivor. De dominerande genrerna är pop och rock, men det finns 
också kategorier som blues, soul, funk, hip-hop, konstmusik, opera, klassisk musik 
och världsmusik. Ambitionen är att täcka in en så stor del av musikhistorien som 
möjligt. Detta innebär att det finns en hel del musik som idag inte förknippas med 
ungdomar och ungdomskultur. 

                                                 
69 Michelsen, Knud & Johannesson, Hans-Erik 2002, Bonniers Författarlexikon över utländsk 
litteratur s. 18. 
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6.2.3 Användare 
 
De flesta som besökte avdelningen, samtidigt som vi, var i den målgrupp som 
biblioteket eftersträvar, det vill säga 16-35 år. De gånger som besökare avvek från 
målgruppen var de, utan undantag, äldre än 35 år. Vi såg inga användare som vi 
bedömde vara yngre än 16 år. Många av användarna var till synes mest intresserade 
av musiksektionen. Tidskrifterna verkade också locka folk till avdelningen. Flertalet 
av besökarna satte sig ner i sofforna medan de bläddrade igenom tidskrifter och 
böcker. De flesta användarna var inte så länge på avdelningen, utan stannade mellan 
fem och tio minuter. De personer som ställde upp för intervju var i mångt och 
mycket typiska besökare på Unga vuxna. 
 
6.3. Intervju med bibliotekarie 
 
Hans, som egentligen heter något annat, har varit bibliotekarie i mer än tio år. Han 
jobbade en tid på en högstadieskola där han bland annat införde datorer i biblioteket. 
Det utmynnade så småningom i förlagan till Unga vuxna, som han nu är ansvarig 
för. Dåvarande chefen på det stadsbibliotek som idag är Hans arbetsplats fick höra 
talas om arbetet som Hans gjorde på skolan och tyckte att det skulle passa bra på 
stadsbiblioteket. I upprättandet av avdelningen fick Hans fria tyglar och en möjlighet 
att göra något som han verkligen trivs med. 
 
Vi inledde vår intervju med att fråga vilket syfte biblioteket vill uppnå med Unga 
vuxna. Hans berättar att syftet med avdelningen först och främst är att locka fler 
unga till biblioteket, ”det är gjort för 16-35 åringar, för att de ska ha ett ställe som 
inte är för mesigt och inte för vuxet och inte för präktigt och inte för fostrande”. 
 
En annan tanke med avdelningen är att ungdomarna, genom utbudet, ska kunna hitta 
nya infallsvinklar och vidga sina vyer. Utbudet ska därför vara både provocerande 
och utmanande men även behandla de frågor som är intressanta i ungdomars vardag. 
Detta leder i förlängningen till att biblioteket även måste vara öppet för 
ungdomarnas egna stilar. Hans menar att biblioteket måste vara en plats utan 
fördomar mot olika subkulturer, ”Man ska kunna komma in vit i ansiktet utan att det 
är en massa som gnäller på en”. 
 
Hans relaterar till sin egen ungdom och sitt intresse för musik och menar att en Unga 
vuxna-avdelning kan erbjuda ungdomar mycket utan att det kostar något:  

Ja det borde ju vara en guldgruva egentligen, fast det kan man ju inte veta. För många 
av oss har det varit det förr eller om inte biblioteket har varit det så har skivor och 
musik och sånt där varit jätteviktigt och då borde det ju vara så i framtiden med. Om de 
kommer över det i biblioteket eller om de kommer över det på annat sätt är skitsamma 
men biblioteket är i alla fall gratis. Man har en chans att pröva på saker och ting, som 
man inte vill slänga iväg pengar på. 

Vi ber Hans att förklara för oss vilka biblioteket anser ingå i begreppet Unga vuxna. 
Det framkommer då att det är en grupp som är svår att definiera åldersmässigt, detta 
har biblioteket löst genom att definiera avdelningens målgrupp som personer mellan 
16 och 35 år. Man får härmed en väldigt stor användargrupp och dessutom en grupp 
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sammansatt av olika individer. Hans förklarar detta delvis med hänvisning till den 
förlängda ungdomstiden: 

Alltså jag tror att det har att göra med att världen är så komplicerad, att förr kunde man 
börja på banken vid 16 och va vuxen. Nu får man hålla på tills man är 30 innan man 
liksom har förstått nånting. 

Hans anser dock att det här med målgrupp egentligen inte är så relevant. Det 
kommer mycket folk som är över 35 och botaniserar bland skivorna eller läser 
tidskrifterna. Hans tror att nyfikenhet är en viktig egenskap hos dem som besöker 
avdelningen och menar att Unga vuxna kan ses som ett ”intellektuellt rum” inom 
vilket man kan vidga sina vyer och ”upptäcka världen”. Hans tycker även att: ”det 
får liksom inte finnas för mycket vuxna där inne, man ska känna sig som en egen. 
Utan att det är sagt, utan att det är uttalat så ska man känna sig hemma på nåt sätt.” 
 
Den relativt höga övre åldersgränsen på Unga vuxna motiverar Hans bland annat 
med att de äldre kan lära sig saker av de yngre på avdelningen, då de tillför något 
som är ”unikt för nutiden”. Han är också noga med att poängtera att avdelningen 
inte vänder sig till yngre personer eftersom den innehåller en hel del material som 
kan anses kontroversiellt. Tanken med detta är att tänja på gränserna vad gäller 
biblioteksutbudet.  
 
När det gäller utbudet på Unga vuxna berättar Hans att han numer har full frihet att 
köpa in vad han vill, ”Nu köper jag ju fullständigt vad jag vill, absolut, totalt, 
fullständigt bara med hänsyn till de som är på Unga vuxna så". Han kan därmed 
köpa sådant som kan vara svårt att köpa in till övriga delar av biblioteket. Som 
exempel tar han upp Virginia Andrews, som tidigare skulle ha klassificerats som 
enklare underhållning: 

Det kan jag ju lätt köpa till Unga vuxna det kan inte de andra, de måste tänka mer på 
vad ska man säga, litterär kvalitet och så där, medan jag kan pröva mycket enklare, 
pröva om det är nåt att ha eller så. 

Tidigare skiljde sig utbudet på Unga vuxna mer från utbudet på resten av biblioteket. 
Hans provade då nya inköpsformer och köpte till exempel in dyrare konstböcker och 
fotoböcker. Numera finns dessa böcker även på övriga delar av biblioteket. Hans 
tror också att det kan finnas en skillnad i att biblioteket i övrigt köper mer svenskt 
medan Unga vuxna köper en hel del på engelska. ”Så vi var väl mest pionjärer på 
Unga vuxna tror jag och på ett sätt mer lyhörda för inköpsförslag än övriga 
avdelningar tror jag.”  
 
Hans är tydlig med att han, till stor del, vill att ungdomarna själva ska bestämma 
över vad som ska finnas på avdelningen. De har möjlighet att genom mail eller 
personligen ge förslag på böcker, musik och annat som de vill ska finnas på 
avdelningen. Då kan det hända att det kommer förslag på saker som vid första 
anblicken verkar tveksamma. 

Till exempel så kom det några som jag inte kände till, ehh vad heter de nu, en sån här 
subkultur, kallas de för o-i eller nån sån halvskinheads. Jag hade ju ingen aning om vad 
det var. Vi hade ju Stockholms negrer här nu då en skiva som jag har kollat så det är ju 
ilsken punk eller så här det är ju ingen rasism eller nåt. Men då kom det ju en 
medelsåders man och bråkade om att vi hade nazistskivor då så jag fick förklara för 
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honom vad det egentligen var, sen kommer de här Oiarna då och då fattade jag att det 
var skinheads och lite sånt och då tänkte jag nu är vi illa ute, men de var ju trevliga en 
tjej och en kille de var jättetrevliga så här som förklarade för mig att det här var mera 
punk, uppror och så här. Så jag köpte några såna här, får vi se, det har inte kommit än, 
får vi se vad det är. Det är också ett sätt att lägga sig i utkanten för jag är naturligtvis 
rädd för nazism och skinheads på det sättet, men det här verkar mer vara en sån där 
reta-vuxna-subkultur. 

Tidigare var det så att biblioteket köpte in det som redan var accepterat av samhället 
i övrigt men nu kan Hans köpa in saker enbart för att testa om låntagarna tycker att 
det funkar. Men Hans vill ändå att utbudet ska vara provocerande och utvecklande 
på något sätt. Ett exempel på detta, som han lyfter fram, är Äldreomsorgen i Övre 
Kågedalen av Nikanor Teratologen,  

Nikanor Teratologen, det mest jävliga som har skrivits har vi också då, kan finnas på 
andra stället också då men det tog lång tid innan vi fick in den. Så det döljer sig rätt 
mycket skumma saker det gör det.  

Hans vill även att utbudet ska locka ungdomar till att läsa böcker och lyssna på 
musik som de annars kanske inte skulle ha kommit i kontakt med. Han menar att 
tanken är att utbudet ska vidga ungdomarnas referensramar. Han förklarar hur han 
menar genom att säga: 

… man ska liksom snubbla över det som man… det som ligger i ens, nära ens 
referensramar men sen ska nån jäkel satt dit det som är i gränsen av ens referensramar 
så man kan gå en bit själv. Om man inte visste vad prerafaeliterna var för nånting så 
skulle man hitta böcker om prerafaelitisk konst och så kanske man säger ”vad häftigt, 
det stämmer nästan bra med det som jag gillar" så kommer man en bit på väg.  

Det är även dessa tankar som ligger bakom musikutbudet. Hans menar att genom att 
göra utbudet så komplett som möjligt så kan man upptäcka kopplingar mellan olika 
artister och se samband och trender. Hans vill ge användarna en möjlighet att på 
något sätt spåra musikinfluenser bakåt i tiden och försöker därför spegla en så stor 
del av musikhistorien som möjligt. Hans uttrycker dock en viss oro för att han inte 
vet åt vilket håll musikutvecklingen går och han menar att användarna inte heller 
verkar vara säkra. Detta försvårar arbetet när det gäller att förnya avdelningen, vilket 
är något som måste göras kontinuerligt.  

Det känns lite hämmande, att jag inte vet vart det ska ta vägen riktigt, och inte de som 
kommer med inköpsförslagen heller tycks veta vart det ska ta vägen, men vi måste byta 
ut lite av de gamla medierna och plocka in lite nytt, titta på vad som inte borde vara där 
och så. 

Hans tycker att det är svårt att ligga precis i nutiden och bedöma vad som är värt att 
köpa in till Unga vuxna. Mycket ny musik, menar Hans, är svår att ta till sig:  

… folk frågar efter Cocorosie och Laura Davies och några till och så lyssnar man på 
det, då tänker man hjälp. Lite pling här och lite harpa och lite gäll röst som är på och 
grejar, spännande spännande men det kommer de inte att gilla i längden. 

Det är inte mycket som Hans skulle välja att inte ha på avdelningen. Pornografi och 
rasism har inget berättigande tycker han. Samtidigt menar Hans att han hela tiden är 
villig att ta in saker som han kanske egentligen inte skulle vilja ha på avdelningen 
om det finns låntagare som kommer till honom och ber om det: 
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Paris Hilton är ju löjligt nog det mest lånade, jag fick ett inköpsförslag på det och 
tänkte nu gör man väl bort sig här om man köper Paris Hilton. Det symboliserar lite 
grand ytlighet... Men ingen bråkar på mig för det, den lånas som bara den. 

Vi frågar Hans om utbudet är tänkt att ta upp särskilda ungdomsfrågor såsom 
identitet, men det verkar inte finnas någon sådan uttalad linje att följa. Däremot 
säger Hans: 

jag tror att såna som gillar Unga Vuxna, som gillar musik och böcker och sådana grejer 
vinner nånting själva som individer och om andra ungdomar som inte brukar vara där 
hittar nån identitet eller bygger upp nånting där istället för att hamna på någon konstig 
avigsida av världen i så fall är det ju bra. 

Besökarna kommer främst från de gymnasieskolor som ligger i närheten av 
biblioteket. Detta innebär, påpekar Hans, att större delen av avdelningens användare 
kommer från medelklasshem och detta påverkar i sin tur utbudet. Hans får till 
exempel inga förfrågningar om hip-hop musik, och detta är något som han delvis är 
tacksam för: 

Hade det varit så att det bara var "Yo raps", "Vi ska bara ha hip-hop och rap och vi ska 
ha det och det”. Då hade jag känt mig lite främmande, då hade någon annan fått sköta 
det hela tror jag. Inget fel med det, inget fel med rap och hip-hop och så men om man 
tänker sig att det här förortsdunket hade, det hade blivit på ett helt annat sätt, då hade 
man fått ha någon annan som köpt grejerna för att då hade jag känt mig jättefrämmande 
på något sätt. 

Hans anser att han har haft tur när det gäller de användare som kommer till 
avdelningen: 

Så lite grand, jag har ju tur om man säger så i den meningen att de som brukar vara på 
Unga vuxna är precis de som jag vill ska vara där, och jag tycker att alla andra kunde 
vara likadana, så har de lite roligare i denna världen. Men det är ju bara slumpen. 

Det framkommer tydligt i intervjun att man ska kunna använda avdelningen till 
annat än informationssökning. Unga vuxna är tänkt som ett ställe där man kan göra 
sina läxor, träffa sina vänner eller bara fly från vardagen. 

På något sätt ska man ha tur så ungdomarna mellan 16-35 känner det som sin hörna där 
man kan sitta och till exempel vänta på att han ska komma eller hon ska komma eller 
bara drömma om att han eller hon ska komma eller nånting 

Hans säger flera gånger att tanken med avdelningen är att ungdomar ska kunna 
komma dit och upptäcka världen.  
 
Unga vuxna har inte marknadsförts på något speciellt sätt, utan Hans litar på 
djungeltelegrafen och det har också fungerat väl tycker han. Det finns dock planer 
på att samarbeta med en nystartad ungdomsgård för att på så sätt locka fler till 
avdelningen. Tanken är att Hans ska skylta med böcker och ge ungdomarna 
möjlighet att lyssna på musik som finns på Unga vuxna på ungdomsgården. Men 
annars så vill Hans inte marknadsföra avdelningen utan tycker att det ska vara något 
som man ”glider in i" och sedan pratar med sina kompisar om.  
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Hans vill även att Unga vuxna ska kunna erbjuda kulturell förkovring. Han berättar 
att ”en av Birrosarna har varit på unga vuxna och ja vi har länge haft planer på att ha 
en del programverksamhet riktad mot målgruppen 16 - 35 år”. Det har funnits planer 
på att anordna poesikvällar med ”röda dukar och pilsner”. Hans förklarar att det 
hittills inte låtit sig göras, ”det är mest en fråga om tid och ork, så det skulle vara 
jättekul och få nån medarbetare som hade nån stor tid att organisera det”.  
 
Ett annat problem är att få pengarna att räcka till. Hans påpekar; ”naturligtvis vore 
det kul att ha resurser som PUNKTmedis, men det har vi inte”. Nu menar Hans att 
det ser lite bättre ut för avdelningen på denna punkt. Under hösten 2006 finns det 
planer på att genomföra tre temakvällar, med temana Kärleken, Döden och Konsten. 
Dessa träffar är tänkta att innehålla poesiuppläsning, livemusik och filmtittande. Det 
kommer även att finnas möjlighet att skriva egen poesi. Lokala förmågor, både vad 
gäller film och musik, kommer att få utrymme att visa upp sina färdigheter. Hans 
hoppas även på att få möjlighet att fortsätta med denna typ av verksamhet, men 
säger samtidigt att det är avhängigt av budget.    
 
Sammanfattning 
 
I intervjun med Hans framkommer att syftet med Unga vuxna framförallt är att locka 
fler ungdomar till biblioteket. Att avdelningen vänder sig till en så bred målgrupp 
som 16-35 år motiverar Hans med att ungdomstiden har förlängts och att utbudet på 
avdelningen även kan locka dem som annars kanske inte skulle ses som ungdomar. 
Unga vuxna är tänkt att vara ett rum där man får lov att vara sig själv utan att det är 
något fostrande över det. Avdelningen ska även vara intellektuellt stimulerande och 
locka ungdomarna till att upptäcka nya saker.  
 
Tanken med utbudet är att det ska vara provocerande, utmanande och behandla 
frågor som intresserar ungdomar. På så vis ska de ges möjlighet att vidga sina vyer. 
Vad gäller inköpen till Unga vuxna är Hans fri att köpa in vad han vill och han kan i 
högre grad tänja på gränserna än vad det övriga biblioteket kan. Han är öppen för 
förslag från besökarna och de har möjlighet att påverka både utbudet på och 
utformningen av avdelningen. Det enda som, enligt Hans, inte hör hemma på 
avdelningen är rasism och pornografi.  
 
Unga vuxna har inte marknadsförts på något speciellt sätt, utan biblioteket förlitar 
sig på djungeltelegrafen. Planer finns dock på att samarbeta med en lokal 
ungdomsgård för att på så sätt väcka intresse för avdelningen utanför biblioteket. 
Biblioteket har också för avsikt att ordna temakvällar under hösten som ska 
innehålla poesiuppläsning, livemusik och filmvisning. Tanken är att Unga vuxnas 
besökare själva ska vara delaktiga och ges möjligheten att visa upp sina kreativa och 
konstnärliga färdigheter. Hans syn på biblioteket är att det inte ska vara en fostrande 
institution, utan tvärtom en tillåtande plats dit man får komma som man är. 
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6.4. Intervjuer med användare 
 
Vi har intervjuat 15 användare mellan 16 och 31 år. Sju av informanterna var yngre 
än 20 år. Av våra informanter var endast fyra män, detta var inget medvetet val från 
vår sida utan berodde helt enkelt på att de flesta besökare vid intervjutillfällena var 
kvinnor. För att informanterna ska garanteras anonymitet har de fått fingerade namn. 
Endast en tillfrågad avstod från att bli intervjuad. Två av intervjuerna genomfördes 
på engelska. 
 
Att definiera gränsen mellan ungdom och vuxenhet är inte helt enkelt. Vi frågade 
därför våra informanter när de tycker att man är ung vuxen. Kajsa, 16 år, säger att 
hon inte ser sig själv som vuxen: ”Jag är nog lite rädd för det…” Efter att ha 
funderat en stund säger hon att avdelningen nog vänder sig till ungdomar i hennes 
egen ålder, det vill säga i de övre tonåren. Malin, 17 år, tror att avdelningen vänder 
sig till alla från 13 till 30, en ganska bred åldersgrupp menar hon. Andra förslag vi 
får är att man är ung vuxen mellan 16 och 25 år och mellan 18 och 30 år. Bob, 28 år, 
som ger det sistnämnda förslaget säger att han känner sig ung, även om han 
egentligen kanske inte räknas som det tillägger han. Hilda, 20 år, tycker att det är 
svårt att svara på vem som är en ung vuxen, men säger att hon tror att det beror på 
hur man är som person. Åsa har liknande tankar: ”Ja jag känner ju mig ung (skratt) 
och jag är 29! Oj vad svårt! Det har väl med sinnet att göra kanske lite grann mer än 
att det är en ålder.” Att biblioteket har satt gränsen mellan 16 och 35 tycker Åsa 
känns rimligt, även om vuxenhet är något som hon tycker är subjektivt. Vår 
informant Cecilia, 24 år, tycker att det är svårt att veta vad vuxenhet är. Själv 
förknippar hon vuxenhet med mognad och det är ju inte något som är åldersbestämt 
säger hon. Hon tror att avdelningen främst vänder sig till ungdomar, men hon 
påpekar att unga vuxna är ett väldigt diffust begrepp. Hon tror dock att Unga vuxnas 
utbud är lite mer moget och har lite mer djup än utbudet på de mer traditionella 
ungdomsavdelningarna. På frågan om vilken tanke hon tror att biblioteket har med 
begreppet unga vuxna svarar hon: 

Jag tror att det är att de vill rikta sig till ungdomar, att de plockar ut sånt som de tror… 
som kanske ungdomar inte brukar leta efter… de vill lyfta fram något som, hur ska 
man säga… tillhör vuxenvärlden. Som har lite mer kvalitet… och kanske är lite mer 
annorlunda… och att de vill öppna upp vuxenvärlden för yngre personer… det är väl 
att man ska lyfta fram… att det här är ett axplock ur den stora mängden, lite annorlunda 
böcker, annorlunda musik. 

Annika, 18 år, tycker att det är svårt att säga några år på rak arm: ”Det är nog som 
man känner sig själv tror jag.” David, 31 år, håller med. Han tycker inte att det finns 
någon bestämd åldersgräns utan menar att Unga vuxna borde vända sig till alla som 
är intresserade av populärkultur. Thomas, 22 år, resonerar på ungefär samma sätt 
som David och menar att utbudet på Unga vuxna passar alla åldrar och att man 
därför inte ska begränsa den till en viss åldersgrupp. Bland våra informanter finns ett 
fåtal som aldrig reflekterat över att de befinner sig på en avdelning för just unga 
vuxna. Elin, 16 år, är en av dem. Hon säger att hon inte tänker på att avdelningen 
riktar sig till en specifik målgrupp, utan att hon mest går dit för att det finns skivor 
och böcker om musik där. 
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På frågan om vad informanterna tycker om avdelningen får vi flera svar som rör 
rummets utformning och inredning. Unga vuxna beskrivs bland annat som en mysig, 
inbjudande och lugn plats där man kan sitta och läsa och göra skolarbeten. Rebecka, 
17 år säger, ”det är intressanta böcker, mysigt… det är liksom mysigt i det här lilla 
hörnet”. 
 
Majoriteten av våra informanter besöker Unga vuxna regelbundet. Vi pratar med 
Olle, 21 år, och Frida, 20 år, som besöker avdelningen tillsammans. Olle gillar de 
sköna sofforna som finns på avdelningen och att man kan sitta lite för sig själv, men 
ändå titta på folket som rör sig i det övriga biblioteket. ”Och så går man ju hit för att 
titta på det som finns här… det finns bra tidningar och bra böcker och sånt”, 
tillägger Frida. Vår informant Åsa tycker det är bra att man har samlat 
ungdomskulturen på ett ställe och att avdelningen känns avskild och lite ombonad 
med soffor. Just att Unga vuxna är avskilt från det övriga biblioteket nämner flera 
informanter som något positivt. Hilda säger: 

här kanske är lite härvid att här är lite mer… att man kanske tänker att… att 
biblioteket… att det är lite ”hysssch hysssch”… man får inte va högljudd… det är 
mycket sådär gamla böcker… här tycker jag att det ser väldigt bra ut för det är ju ändå 
soffor och lite mer vad ska jag säga… avslappnad atmosfär… det är ju nästan uppbyggt 
som ett ungdomsrum… att det är bokhyllor och uppställt lite manga och lite 
tidningar… att man bara kan komma hit. 

Över hälften av våra informanter påpekar att de går till Unga vuxna eftersom de 
lättare hittar sådant som intresserar dem där. David förklarar hur han känner: ”Det 
blir så överskådligt med liksom, och man blir intresserad av saker som man kanske 
inte har tänkt på när man kom in och skulle leta efter nån annan bok eller så.” 
 
Annika tycker att det är konstigt att man har valt att ställa en del musik på Unga 
vuxna och en del på bibliotekets övervåning. Det finns ju inte någon åldersgräns när 
det gäller musik menar hon. Hon tänker efter en stund och konstaterar att det kanske 
finns lite mer ungdomsmusik på Unga vuxna ändå. David håller inte med, utan 
menar att mycket av den musik som finns på avdelningen var populär förr.  Han 
säger att ”yngre personer kanske har större behov av att låna grejer. De kanske inte 
har råd i samma utsträckning att köpa saker som äldre kanske har. Dom (äldre) har 
jobb.” 
 
Malin går hellre till Unga vuxna än till vuxenavdelningen: 

Alltså det känns… det är på nåt sätt lättare att hitta det man söker när det finns en 
speciell avdelning för bara ungdomar, eller vad man ska säga. För då är det det som är 
skrivet för ungdomar liksom. Och då känner man sig liksom mer hemma i det. 

Rebecka, Hilda och Sandra tycker att det är svårt att överblicka vad som finns på 
biblioteket. ”Det finns ju väldigt mycket böcker på hela biblioteket, det är lättare att 
hitta här”, menar Rebecka. Hilda säger att Unga vuxna är den enda avdelningen hon 
hittar på och att det är dit hon går först. Sandra, 18 år, har tänkt ta med sig en lista 
över böcker som hon kan söka efter i katalogen, men säger att det alltid brukar bli 
bra när hon tittar runt på Unga vuxna och att hon nästan alltid hittar något som 
verkar intressant där. 
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Vad gäller avdelningens utbud tycker flera informanter att det är en bra blandning av 
olika medier. ”Här finns allt från serietidningar till musik, mode, konst och lyrik”, 
konstaterar Cecilia när hon ser sig omkring på Unga vuxna. Hon tycker att det är bra 
att det finns olika genrer på avdelningen, eftersom det visar att biblioteket verkligen 
har gjort ett axplock från det övriga biblioteket. Hon funderar lite kring blandningen 
av klassiker och populärlitteratur: 

När jag tittar själv kan jag väl tycka att åh de har Fjodor Dostojevskij – jättebra, och 
sen så har de Virginia Andrews, som jag själv kanske tycker är lite kiosklitteratur så jag 
vet inte… jag tror väl att det är så att… de har ju sånt som… de har ju olika nivåer. Det 
är nog ganska svårt också att ha alldeles för svårt, att det är alldeles för annorlunda, 
alldeles för begränsat, inget som folk direkt har hört talas om… att de inte kan begränsa 
sig till bara klassiker, men ändå tycker jag ju att det är bra att de väver in det… så att 
det inte bara är att det ska vara det senaste, det som är i ropet. 

Andra åsikter om utbudet på Unga vuxna är att det är intressant och annorlunda, 
eller som Lisa, 16 år, uttrycker det: ”man hittar ofta så här… roliga och bra böcker, 
nåt mellanting mellan ungdomsböcker och vuxenböcker”. Några av informanterna 
säger dessutom att de ofta får tips på ny litteratur eller ny musik när de besöker 
avdelningen. 
 
För att få en inblick i vad besökarna på Unga vuxna egentligen gör när de besöker 
avdelningen frågar vi våra informanter vad de vill få ut av sina besök. Vi diskuterar 
också vad olika kulturyttringar, till exempel musik och litteratur, har för betydelse 
för dem. 
 
När Cecilia besöker Unga vuxna har hon oftast ett mål. Vanligtvis brukar hon låna 
cd-skivor. Hon berättar att hon nyligen har börjat lyssna på lite nyare musik och att 
hon får tips genom att bläddra bland skivorna på avdelningen. Unga vuxna har 
mycket ’indiemusik’ säger hon, ”sådant man inte så ofta hör på radion”. Det tycker 
hon är bra, men hon menar också att det är positivt att det finns både klassisk musik, 
opera och världsmusik på Unga vuxna, inte bara ’innepop’. Att avdelningens cd-
skivor har en begränsad utlåningstid på sju dagar ser hon inte som något negativt. På 
grund av detta känner hon att hon verkligen måste lyssna på skivorna och de blir inte 
bara liggande. Malin vet, liksom Cecilia, oftast innan hon kommer till Unga vuxna 
om det är en speciell bok eller skiva hon ska titta efter. Det har hänt att hon har lånat 
facklitteratur till skolarbeten. Malin säger också att hon ofta får tips genom att bara 
gå runt på avdelningen: ”Man kollar ju alltid om det är nånting man hittar som man 
inte har sett innan.” 
 
Åsa säger att hon tittar efter böcker som hon inte skulle köpa själv, fotoböcker till 
exempel. Dessutom är hon ett stort fan av Modesty Blaise. Vad Åsa läser går i 
perioder. Det händer att hon läser facklitteratur om det är något särskilt hon är 
intresserad av, annars blir det mycket skönlitteratur. Hon läser mest för 
avkopplingens skull och ofta om hon har hört talas om en speciell bok som ska vara 
bra. Avkoppling är en aspekt som även Kajsa tar upp, men i hennes fall handlar det 
om avkoppling till musik: ”Det är liksom nåt man kan slappna av till och lite så.” 
När Kajsa besöker Unga vuxna tittar hon i tidningar och lånar skivor. Läsa böcker 
tar hon sig sällan tid till, i så fall ska det vara något nytt och spännande. 
 



 42 

Flera av informanterna har inget specifikt mål med besöket på Unga vuxna, utan går 
dit av nyfikenhet. De vill helt enkelt se vad som finns. Rebecka uttrycker det så här: 
”Just nu kom jag bara in för att titta… om det var någon bok som jag kände att… eh 
jag vet inte… som jag ville låna… eh… jag ville bara kolla om jag kan få inspiration 
typ.” Hon säger att hon läser nästan allt så länge det är något som väcker hennes 
uppmärksamhet. Lisa och Hilda letar efter böcker ”som man fastnar i”. Lisa är mest 
intresserad av böcker som filmatiserats, medan Hilda oftast lånar självbiografier. 
 
Vi pratar med Bob som sitter och bläddrar i musiktidningar. Han säger att han ofta 
får upp ögonen för ny musik när han besöker Unga vuxna. Annars kommer han hit 
“to waste a bit of time truthfully, you know, and just sit down and read books and 
look for new music that comes out”. Musikens betydelse för Bob har till stor del att 
göra med nostalgi, eftersom han förknippar enskilda låtar med olika händelser i 
livet. David i sin tur lyssnar på musik och läser böcker för att det väcker olika 
känslor och fungerar som en verklighetsflykt. Han tycker att Unga vuxna är perfekt 
att gå till om man som han är intresserad av kultur. 
 
Några av informanterna använder musik och litteratur för att utvecklas på olika sätt. 
Ett exempel är Sandra, som på frågan om vad hon läser svarar: ”Hmm… det är 
olika! […] [N]ågot som jag kan identifiera mig med, som får mig att känna mig 
bättre och liknande saker”. Hon läser också gärna om saker som hon ”inte har lust 
att snacka med nån om”. På så vis kommer hon i kontakt med ämnen och 
frågeställningar som hon kanske inte skulle göra annars. Även Thomas talar om 
litteratur på detta vis: ”man lär sig mycket när man läser”, förklarar han. 
 
Vi frågar våra informanter om de tycker att det behövs en avdelning som Unga 
vuxna. Majoriteten, däribland Lisa, är positiva till det: 

För det är inte så kul att gå in på vuxenavdelningen, det är jättesvårt att hitta en 
ungdomsbok, en sån som kanske passar en själv. Här tycker jag att det är jättebra och 
sen så är det bra att det finns skivor och så också så man kan kolla, och det finns 
tidningar och allt möjligt och man kan sitta här och bara ta det lugnt. 

Flera av informanterna uppskattar Unga vuxna eftersom medier som intresserar dem 
finns samlade här. De tycker att det är skönt att slippa leta igenom hela biblioteket 
för att hitta något de gillar. Frida förklarar att ”det är bra att det finns en särskild 
avdelning så man kan gå direkt dit man vill”. Cecilia menar dock att det finns en risk 
att man begränsar sig och fastnar på Unga vuxna och inte går ut i de övriga delarna 
av biblioteket: 

Så man tänker att här inne är det som är värt för mig som ung vuxen att hitta något 
intressant. Också det här att man kanske är van att gå hit och så går man kanske med 
vänner, jämnåriga vänner. Och det är här som det på nåt sätt att man får för sig att man 
ska hitta något för oss, men man inte vågar sig ut och leta på egen hand. Här är det ju 
ändå väldigt lätt, man kan hitta utvalda böcker som kanske är svåra att hitta, men det är 
nog väldigt lätt att man blir lite, jag vet inte… begränsad kanske. 

Hon tycker att det är synd om det bara är ungdomar som besöker avdelningen, 
eftersom hon anser att utbudet passar de flesta. Hon tror att det finns en risk att 
benämningen Unga vuxna avskräcker de äldre besökarna: 
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Det är ändå en viss stämpel på böckerna, dels är det ju att man får låna kortare tid, sen 
tycker jag ju att det är lite sådär… ok… för att något är här så tillhör det unga vuxna… 
jag tycker inte att man ska segregera så att säga unga vuxna eller så att man inte har 
kontakt med de andra utan man går hit… sen själv då när jag går här mycket så ser man 
ju att det är ju en äldre åldersgrupp som också går hit. Det är ju lite missvisande så där 
på nåt sätt. 

Trots att Cecilia inte vill begränsa ungdomars användning av biblioteket till en 
avdelning tycker hon att Unga vuxna behövs. Här finns den litteratur hon är 
intresserad av koncentrerad på ett ställe, vilket gör att hon enkelt hittar det hon 
söker. Personligen är hon redan inne på den typ av medier som finns på avdelningen, 
men säger att ”det är väldigt bra om det kan locka ungdomar som kanske rör sig 
inom en annan sfär med mainstreamlitteratur och mainstreammusik […] [D] et 
kanske kan få dem att bli intresserade av annan litteratur”. Kajsa menar att Unga 
vuxna kan vara ett sätt att locka fler unga till biblioteket: ”Det kan få folk att vilja 
läsa mer, att dom känner att här finns nåt för mig, att här är man välkommen.” 
 
Thomas är den ende av våra informanter som helt ifrågasätter en särskild avdelning 
för unga vuxna. Han menar att utbudet på avdelningen kan rikta sig till vem som 
helst. Han är dessutom kritisk till musikutbudet: “I don’t think a lot of young people 
really listen to some kind here, it’s more interesting maybe for old people!” 
 
Vi frågar informanterna om det är något de skulle vilja förändra med avdelningen. 
Olle tycker att biblioteket borde skylta med avdelningen mer: ”För jag visste inte att 
det var just ungdomar just här.” Tre av informanterna kommer med förslag 
angående uppställningen av skönlitteraturen. Lisa tycker att den borde vara tydligare 
uppdelad: 

För om man frågar dom som jobbar här så vet dom inte riktigt så här helt säkert om vad 
som finns här inne, utan dom typ bara råder en bara till att där på den hyllan finns… ja 
alltså jag skulle vilja ha att på den hyllan finns såna böcker och på den hyllan finns 
såna böcker. 

Hilda uttrycker en liknande åsikt. Om hon fick ändra på något skulle hon dela in 
skönlitteraturen efter teman eller ämnen, eftersom hon sällan letar efter en speciell 
författare. Elin tycker att skönlitteraturen är lite oorganiserad: ”För det står liksom 
inga bokstäver, att det är under nån speciell bokstav. Det tycker jag är lite jobbigt!” 
Hon tror att det skulle gå att påverka utformningen av avdelningen, eller att 
personalen åtminstone skulle ha hennes förslag i åtanke, men det har aldrig blivit av 
att hon framfört några synpunkter. 
 
Det enda negativa med avdelningen som Frida kan komma på är att det ibland är 
oordning bland cd-skivorna, annars är hon nöjd. Hon vet att det går att komma med 
tips till bibliotekarien och att det finns en disk där man kan fråga om hjälp. Flera 
önskemål från informanterna är att avdelningen skulle kunna vara större, ligga ännu 
mer avskilt, samt ha ett ännu större utbud av cd-skivor. 
 
Sammanfattning 
 
Våra informanter uppfattar målgruppen unga vuxna som en relativt bred 
åldersgrupp. Åldersförslagen vi får sträcker sig mellan 13 till 30 år. Det stämmer 
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någorlunda med den åldersgräns biblioteket har satt upp. Några av våra informanter 
tycker att det är svårt att svara på när man är ung vuxen och menar att det är olika 
från person till person och därmed inte går att åldersbestämma. Två av de vi 
intervjuade menar dessutom att utbudet på Unga vuxna passar alla som är 
intresserade av kultur och därför inte borde vända sig till en specifik åldersgrupp. 
 
Våra informanters svar visar att Unga vuxnas utformning, inredning och atmosfär är 
viktig. Flera av våra informanter tycker att det är positivt att avdelningen är avskild 
från det övriga biblioteket. Unga vuxna beskrivs som en mysig, inbjudande och lugn 
plats där man kan få sitta för sig själv. Flera av informanterna tycker att avdelningen 
har en bra blandning av olika medier och säger att de ofta får tips på nya böcker och 
skivor när de besöker avdelningen. Vår informant Annika ifrågasätter dock varför 
det finns musik både på Unga vuxna och på en särskild musikavdelning i biblioteket. 
Hon menar att det inte går att sätta en åldersgräns för viss typ av musik. 
Anmärkningsvärt är att över hälften av våra informanter går till Unga vuxna 
eftersom de säger sig hitta lättare där än i det övriga biblioteket. 
 
Vissa av våra informanter har ett specifikt mål med besöken på Unga vuxna, som till 
exempel att låna böcker och skivor de har hört talas om eller låna facklitteratur till 
skolarbeten. Andra besöker avdelningen av nyfikenhet, för att få tips på litteratur 
och musik, titta i tidningar eller bara fördriva tid. Våra informanter letar efter böcker 
som är nya och spännande och som väcker deras uppmärksamhet. Att läsa böcker 
och lyssna på musik fungerar, enligt några av våra informanter, som en stunds 
avkoppling och verklighetsflykt. Litteratur och musik väcker också känslor och gör 
att man kan hitta någon att identifiera sig med. 
 
Majoriteten av våra informanter är positiva till att det finns en avdelning som Unga 
vuxna. Fördelar med den här typen av avdelningar är, enligt våra informanter, att 
olika kulturyttringar som intresserar unga människor finns koncentrerade på ett 
ställe, vilket gör det enklare att hitta för ovana biblioteksbesökare och besökare som 
inte vet exakt vad de letar efter. Unga vuxna-avdelningar kan också vara ett sätt att 
locka fler ungdomar till biblioteken. Till nackdelarna hör att man kan fastna på Unga 
vuxna och därmed inte tar del av bibliotekets övriga utbud. Ett par av informanterna 
menar att benämningen Unga vuxna kan avskräcka besökare utanför målgruppen, 
vilket de menar är fel då de anser att utbudet på Unga vuxna kan rikta sig till vem 
som helst oavsett ålder. Konkreta förslag på förändringar som rör just den här Unga 
vuxna-avdelningen har bland annat att göra med uppställningen av litteratur. Några 
informanter efterfrågar en tydligare uppställning av skönlitteraturen, exempelvis 
efter teman eller ämnen. 
 
6.5 Statistik  
 
För att komplettera undersökningen och visa på Unga vuxnas förmåga att locka till 
sig sin uttalade målgrupp har vi tagit del av statistik från avdelningen som visar hur 
många utlån som gjordes under 2005. Statistiken visar fördelningen mellan kvinnor 
och män.  Vi kan också se tendenser i utlåningen genom att jämföra olika födelseår. 
Det totala utlånet under 2005 på Unga vuxna var 22632, fördelat på 13534 till 
kvinnor och 8464 till män. 634 lån gjordes med olika så kallade institutionskort 
såsom Skollånekortet, vilka inte kan fördelas efter kön eller ålder.  
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Tabell över utlån till avdelningens målgrupp under 2005 
 
Födelseår Män Kvinnor Totalt 
1970 138 58 196 
1971 157 171 328 
1972 242 44 286 
1973 414 73 487 
1974 313 92 405 
1975 89 82 171 
1976 223 228 451 
1977 183 288 471 
1978 94 146 240 
1979 258 347 605 
1980 209 252 461 
1981 111 496 607 
1982 189 353 542 
1983 323 605 928 
1984 307 796 1103 
1985 328 983 1311 
1986 254 924 1178 
1987 203 1671 1874 
1988 300 1253 1553 
1989 162 655 817 
Totalt 4497 9517 14014 
 
I målgruppen 16-35 gjordes 15044 utlån, fördelat på 10394 till kvinnor och 4650 till 
män. Utlån till kvinnliga besökare dominerar den yngre delen av målgruppen medan 
andelen utlån till män utgör en större del i den äldre delen av målgruppen. 
Statistiken pekar på att Unga vuxna möjligen har lättare att locka till sig kvinnliga 
besökare.  
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Tabell för utlån utanför målgruppen 2005 
 
Födelseår Män Kvinnor Totalt 
1950 263 52 315 
1951 148 43 191 
1952 167 72 239 
1953 250 37 287 
1954 110 50 160 
1955 57 369 426 
1956 102 173 275 
1957 28 97 125 
1958 270 125 395 
1959 75 106 181 
1960 110 66 176 
1961 30 56 86 
1962 265 128 393 
1963 269 99 378 
1964 167 88 255 
1965 136 117 253 
1966 175 69 244 
1967 126 78 204 
1968 67 52 119 
1969 54 137 191 
1990 138 564 702 
1991 60 313 373 
1992 61 56 117 
Totalt 2827 2947 5774 
 
Statistiken över utlån utanför målgruppen ger oss indikationer på när användarna 
lämnar avdelningen. Av statistiken kan vi utläsa att kvinnorna lämnar avdelningen 
medan männen tenderar att fortsätta besöka avdelningen även efter 35 års ålder. 
Däremot kan vi se att kvinnor upptäcker avdelningen tidigare än vad män gör, ofta 
innan de är 16 år. Utlånet bland dem som är födda -90, -91 skiljer sig därför markant 
mellan könen. 
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7 Analys och diskussion 
 
I vår analys kommer vi att jämföra resultatet i intervjuerna med bibliotekarien och 
användarna. Den information vi får därav ställer vi sedan mot de teorier av Ove 
Sernhede, Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen, som vi använder oss av. Vi 
kommer även att relatera till den tidigare forskning som vi finner relevant, bland 
annat kommer vi att ta upp ungdomars möjlighet att vara delaktiga i uppförandet av 
det biblioteksutbud som riktar sig till dem. Vi kommer även att ge uttryck för egna 
tankar och åsikter både i analysavsnitten och i de efterföljande diskussionsavsnitten. 
 
7.1 Finns det något samband mellan Unga vuxnas utformning och samhällets 
syn på ungdomar? 
 
Ove Sernhede menar att samhället har en tendens att se på ungdomar som ett hot och 
visar det genom att ge exempel på samhälleliga åtgärder som, enligt honom, syftar 
till att kontrollera ungdomarna. Ungdomsprojekt begränsas ofta av de vuxna, som 
inte vill släppa kontrollen och ge ungdomar kreativ frihet. Dessa projekt ger således 
ungdomar möjligheter att uttrycka sig, men bara om de gör det på ett sätt som inte 
hotar de vuxnas ställning som de som vet bäst. Kirsten Drotner anser, liksom 
Sernhede, att ungdomar, och särskilt deras medieanvändning, till stor del ses som ett 
problem av samhället. Hon menar att man istället borde betrakta ungdomars intresse 
för medier som en potential. Intryck från media kan hjälpa ungdomar att tolka sina 
erfarenheter och få större förståelse för omvärlden. Även undersökningen, Ung på 
90-talet, som genomfördes i Västerås kom fram till att det finns en negativ bild av 
ungdomar i samhället. Men framhåller också vikten av att göra ungdomar delaktiga i 
skapandet av sin vardag. Unga vuxna är, enligt Hans, tänkt att vara en plats där 
ungdomar kan vara sig själva utan inblandning från vuxna. Ungdomarna får också 
själva möjligheten att vara med och påverka avdelningens utbud och utformning. 
Hans exemplifierar detta med att han, efter önskemål från användare, tagit in böcker 
som vore otänkbara på andra avdelningar, till exempel Paris Hiltons självbiografi. 
 
Ove Sernhede påpekar också att ungdomskulturer många gånger upplevs som 
främmande och svårbegripliga för vuxna. Ofta uttrycks ungdomskulturer i musik 
och klädstilar, med ett symbolspråk som övriga samhället ofta har svårt att tolka. 
Patrick Jones och Joel Shoemaker menar att det finns myter om ungdomar som 
kommer till uttryck inom biblioteksverksamheten. Ungdomar ses antingen som ett 
hot som måste kontrolleras, barn som ska skyddas eller som en homogen grupp utan 
några individuella intressen. Biblioteket bör, enligt Jones och Shoemaker, upprätta 
avdelningar som kan fungera som en socialiserande övergång mellan 
barnavdelningen och vuxenavdelningen.  
 
En av Sernhedes poänger är att man, för att socialisera ungdomar, måste lära sig av 
ungdomarna själva och ta till vara på ungdomskulturer. Utbudet på Unga vuxna-
avdelningen visar att Hans till stor del håller med Sernhede i detta. Hans håller sig 
uppdaterad om musik och litteratur genom att bland annat läsa tidskrifter som främst 
riktar sig till unga. På Unga vuxna finns således musik och litteratur som biblioteket 
tror tilltalar de flesta. Hans vill också att avdelningen ska vara ett axplock av hela 
bibliotekets utbud som riktar sig till ungdomar. Något vi saknar i musikutbudet är 
dock hip-hop, som vi upplever är en populär musikgenre bland ungdomar. Hans 
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förklarar detta med att han inte har de kunskaper på området som krävs. Samtidigt 
menar han att besökarna mest består av ungdomar från medelklassen som bor i 
innerstaden, och de har inte gett några förslag på inköp av hip-hop. 
 
Flera av de användare som vi har intervjuat uppger att de känner sig hemma på Unga 
vuxna och säger att det är bra att man har samlat ungdomskulturen på ett ställe. De 
uppskattar dessutom att avdelningen ligger lite avskilt från resten av biblioteket. 
Flera informanter är medvetna om möjligheten att påverka Unga vuxna genom att 
tipsa om litteratur, men få utnyttjar den. Emellertid säger sig de flesta vara nöjda 
med det utbud som finns på avdelningen. Två av informanterna, Thomas och David, 
tycker dock att musikutbudet främst vänder sig till lite äldre personer. Vi tror att det 
beror på att Hans egen smak till viss del lyser igenom och färgar utbudet. 
 
Thomas Ziehe påpekar att det är svårt att vara ung i dagens samhälle eftersom man 
har en press på sig att leva upp till ideal som slagits fast av bland annat media. Men 
han menar också att ungdomarna, genom den kulturella friställningen, har en stor 
möjlighet att påverka sina liv i den riktning som de vill. Drotner anser att ungdomar 
utsätts för större krav att ta till sig och förstå de budskap som medierna förmedlar än 
vad vuxna gör. Hon menar att ungdomar också har större valmöjligheter än de äldre. 
Däremot är det de vuxna som avgör vilka val som är lämpliga utifrån dagens 
samhällssituation. Om man betänker detta så anser vi att det kan ge en bild av 
ungdomar som bortskämda, eftersom de anses ha alla dessa möjligheter. Samtidigt 
som de kan anses lata i och med att de svåruppnåeliga ideal som förmedlas av media 
och vuxenvärlden kan ha en närmast paralyserande effekt.  
 
Sernhede tror att det kan vara farligt att moralisera över ungdomars kulturskapande 
och att det i förlängningen kan leda till en negativ syn på ungdomar som helhet. 
Hans vill inte att avdelningens utformning och innehåll ska vara för präktigt och 
fostrande. Istället ska avdelningens utbud vara provocerande och vidga användarnas 
referensramar. Hans menar att det är väldigt högt i tak för vad han kan köpa in till 
avdelningen. Även förslag som först verkar tveksamma testas innan de förkastas. 
Det visar exemplet med oiarna i intervjuavsnittet. Hans är också tydlig med att han 
välkomnar och uppskattar olika subkulturer på avdelningen. Det enda han säger att 
han inte köper in är nazistpropaganda och pornografi. Tanken är således att 
avdelningen ska vara provokativ och ge uttryck för ungdomars intressen. 
 
Diskussion 
 
Perioden mellan barndom och vuxenhet har, som vi tidigare konstaterat, blivit allt 
längre i dagens samhälle bland annat på grund av att studietiden har utökats och det 
har blivit svårare att hitta jobb för att försörja sig själv och flytta hemifrån. Vi 
upplever trots dessa svårigheter att ungdomstiden har fått en idealiserande roll. 
Ungdomlighet kopplas ofta samman med ideal som till exempel skönhet och 
framgång. Ungdomstiden kan även ses som en tid präglad av frihet och 
valmöjligheter och kan på så vis sägas vara något att sträva efter. 
 
Unga vuxnas målgrupp är baserad på en uppfattning om en förlängd ungdomstid 
som har karaktären av en livsfas mer än ett åldersintervall. Detta sätt att definiera 
ungdomsbegreppet tror vi är en följd av en allmän individualisering i samhället. Det 
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ställs allt större krav på att individen själv ska bestämma vad hon eller han är istället 
för att bli indelad i någon kategori. Media och samhället i övrigt framhåller ofta 
ungdomliga egenskaper som något att eftersträva. Samtidigt kan man se att 
studietiden förlängts och att man bildar familj senare i livet. Vi tror att detta hos 
många ger en känsla av att inte vara riktigt vuxen, eftersom man saknar de klassiska 
vuxenattributen: bostad, barn och bil. Vi ser således att samhällets sätt att definiera 
ungdomar har påverkat den åldersindelning som gjorts på Unga vuxna.  
 
Att samhället har en tendens att se ungdomars egna kulturella uttryck som hotfulla 
kommer fram i de flesta källor vi vänt oss till. Flera av dessa källor, såsom Kirsten 
Drotner och projektet Ung på 90-talet, betonar att man istället bör se ungdomar som 
en tillgång för samhället. Ove Sernhede menar att samhället måste lära sig av 
ungdomarnas kultur för att utvecklas och fortleva. För att ungdomarna ska känna sig 
delaktiga och tycka att de har något att hämta på biblioteket anser vi att en 
ungdomsavdelning måste ta hänsyn till och vara tolerant mot de ungdomskulturer 
som användarna ger uttryck för. Vi är övertygade om att man genom att visa 
ungdomar att man tar dem på allvar också erkänner deras kompetens och stärker 
deras självkänsla. 
 
Biblioteket i vår undersökning vill genom Unga vuxna företräda en bild av 
ungdomar som öppna och mottagliga individer och menar att avdelningen 
tillhandahåller verktyg som kan hjälpa ungdomarna att upptäcka världen. Vi ser 
ingen anledning att tvivla på bibliotekets goda intentioner, men ibland anser vi att 
det blir tvetydigt. Hans säger bland annat att han uppskattar att se olika subkulturer 
på biblioteket och vill att de ska känna sig som hemma, men han säger också att han 
skulle få svårt att sköta sitt jobb om efterfrågan på hip-hop skulle öka. Vi tror att 
detta kan leda till att de ungdomar som är intresserade av hip-hop drar sig för att 
besöka biblioteket eftersom de förmodligen inte hittar det de söker. Hans säger att 
han inte har fått några förfrågningar på hip-hop och därför inte köper in det i någon 
större utsträckning. Vi ser en möjlig fara med denna typ av resonemang och tror att 
det i längden kan leda till att vissa ungdomsgrupper känner sig ovälkomna på 
biblioteket. Samtidigt har vi förståelse för att till exempel begränsningar i budget gör 
att man först och främst ser till behoven och önskemålen hos de ungdomar som 
redan kommer till avdelningen.  
 
Vi tycker att exemplet med hip-hop ovan visar att synen på ungdomar, såsom bland 
annat Ove Sernhede presenterar den, även finns inom biblioteksvärlden. Vissa 
ungdomar och ungdomskulturer ses som ett hot mot den etablerade vuxenvärlden 
och någon sorts accepterad alternativ ungdomskultur. Samtidigt vore det väldigt 
konstigt om inte samhällets syn på ungdomar smittar av sig på biblioteket.  
 
Mycket av avdelningens kontroversiella utbud är inköpt på initiativ från Hans själv. 
Hans verkar dock både medveten och öppen inför ungdomarnas önskemål. Vi anser 
att detta tyder på att han är genuint intresserad av ungdomskulturer och att han inte 
är rädd för att testa gränserna för vad vuxenvärlden anser vara accepterat. Vi kan 
emellertid se problem med att bibliotekarier i upprättandet av ungdomsavdelningar 
agerar som den vuxne som i slutändan styr utbudet och väljer vad ungdomarna ska 
läsa eller lyssna på. Hans egna preferenser har med största sannolikhet ett visst 
inflytande på utbudet på Unga vuxna. Några av våra informanter anmärker på just 
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detta i anknytning till musikutbudet. Att någon på biblioteket är ytterst ansvarig för 
utbudet på avdelningen tror vi dock är svårt att komma ifrån. Dessutom var det inga 
av våra informanter som ville ha några stora förändringar vad gäller utbudet, 
tvärtom sade sig de flesta vara nöjda. 
 
Vi tror att en ungdomskultur som accepteras av och införlivas i det övriga samhället 
slipper sin hotstämpel, men å andra sidan riskerar den även att tappa den dynamiska 
utvecklingspotential som attraherar ungdomarna. Ungdomskulturen blir då en platt 
karikatyr över sig själv och ungdomarna övergår till något nytt. Istället behöver 
samhället acceptera och respekterar en ungdomskultur som står på egna ben utan att 
försöka pressa in den i en samhällelig mall. Med detta sagt menar vi inte att 
samhället ska lämna ungdomarna vind för våg utan ge dem utrymme och förtroende 
att vara delaktiga i utvecklandet av detsamma. 
 
7.2 Vad är syftet med avdelningen och vad görs för att nå detta syfte? 
 
Enligt olika statliga organisationer, till exempel Ungdomsstyrelsen, ska ungdomar 
premieras och få möjlighet till större inflytande över sin vardag. Kommunen där vår 
undersökning är genomförd har tagit fram ett program som behandlar barn- och 
ungdomsverksamhet på biblioteken. Där sägs bland annat att biblioteken ska erbjuda 
ungdomar särskild biblioteksservice för att göra dem kulturellt och intellektuellt 
nyfikna samt erbjuda social samvaro. Som ett led i detta inrättas olika typer av 
ungdomsavdelningar, däribland Unga vuxna.  

 
Det finns en pågående diskussion om ungdomsavdelningars vara eller inte vara på 
biblioteken och vilket syfte de egentligen fyller. Lena Spejares undersökning tar upp 
två olika uppfattningar vad gäller bibliotekets roll för ungdomar. Å ena sidan ses 
inte ungdomar som en egen grupp som ska behandlas på ett särskilt sätt, utan 
biblioteket ska vara till för alla. Ungdomar ska kunna ta del av hela det utbud 
biblioteket har att erbjuda och inte hänvisas till en särskild avdelning. Å andra sidan 
ses ungdomar som individer med speciella behov, vilket motiverar upprättandet av 
särskilda ungdomsavdelningar, som kan uppfylla och tillgodose dessa. Spejare 
menar att en ungdomsavdelning kan vara ett bra sätt att locka ungdomar till 
biblioteket, eftersom man kan samla och lyfta fram sådant som intresserar dem där 
och som de annars kanske har svårt att hitta. 
 
Susanne Dahlkvist och Maria Åberg delar Spejares uppfattning. Enligt Dahlkvist 
kan en särskild hörna för ungdomar fungera som en introduktion till det övriga 
biblioteket och på så vis göra övergången från barnavdelningen till 
vuxenavdelningen lättare. Åberg tror att en särskild ungdomsavdelning gör att 
ungdomar känner sig mer välkomna och hemma på biblioteket. 
 
Syftet med Unga vuxna i vår undersökning är främst att locka fler ungdomar till 
biblioteket. Vid sidan av detta är det tänkt att ungdomar ska få en möjlighet att hitta 
nya infallsvinklar på en avdelning som är icke-fostrande och fördomsfri. Unga 
vuxna riktar sig, som vi tidigare nämnt, till en målgrupp mellan 16-35 år även om 
den övre åldersgränsen inte är definitiv utan satt med hänsyn till en förlängd 
ungdomstid. Hans är dock noga med att påpeka att Unga vuxna, på grund av 
utbudets karaktär, inte vänder sig till dem som är yngre än 16 år. Något som kan 
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vara värt att påpeka är att samtliga användare som vi intervjuat är mellan 16-35 år 
och därmed faller de inom ramen för avdelningens målgrupp. 
 
För att nå syftet är Unga vuxna upprättad med ett utbud som behandlar frågor som 
Hans tror är intressanta i ungdomars vardag, samtidigt ska utbudet vara både 
provocerande och utvecklande. Vi tycker att utbudet på Unga vuxna är tydligt 
anpassat till målgruppen, det behandlar frågor som känns viktiga ur ett 
ungdomsperspektiv. Som vi tar upp i kapitel 6.2.2 finns det gott om skönlitteratur 
som behandlar ämnen som kärlek, vänskap, sexualitet och vuxenblivande. Detta 
tycker vi är ämnen som alla ungdomar kan ta del av. Man behöver således inte 
tillhöra någon särskild ungdomskultur för att ha någon behållning av det. Cecilia 
säger att hon tror att avdelningen försöker erbjuda ett utbud som är lite annorlunda 
och öppnar upp vuxenvärlden för unga människor. Vår informant Kajsa tror att en 
avdelning som Unga vuxna kan vara ett sätt att locka fler unga till biblioteket. Hon 
känner sig välkommen och tror att avdelningen kan få folk att vilja läsa mer. Andra 
informanter uppger att de ofta hittar litteratur eller musik tack vare Unga vuxna. 
 
Flera av våra informanter menar att utbudet på Unga vuxna är varierat, intressant 
och ger inspiration. Cecilia tycker att det är bra att utbudet inte är begränsat till att 
passa en särskild typ av ungdomar. Hon menar att det finns utrymme både för 
klassiker och för populärlitteratur. Ett alltför likriktat utbud riskerar att stänga ute 
många unga som då känner att de inte passar in, menar hon. JoAnn G. Mondowney 
menar att bibliotekets ungdomsavdelningar kan erbjuda ett utbud som kan vara ett 
stöd i deras utveckling. Sandra säger att hon läser sådant som hon kan identifiera sig 
med, hon letar även efter litteratur som behandlar frågor som man som ungdom 
kanske inte har lust att prata med någon om. Detta gör att hon upptäcker nya 
ämnesområden och på så vis vidgar sina referensramar. Även andra informanter 
uttrycker en känsla av att de lär sig något och upptäcker nya sätt att se på saker och 
ting genom Unga vuxna.  
 
Majoriteten av våra informanter är positiva till att det finns en avdelning som Unga 
vuxna. Informanterna uppskattar att avdelningen är mer överskådlig än resten av 
biblioteket. Över hälften uppger att de går till Unga vuxna eftersom de lättare hittar 
sådant som intresserar dem där. Några av våra informanter menar att de upptäcker 
saker på Unga vuxna som de inte skulle ha upptäckt om inte avdelningen funnits. De 
som ifrågasätter avdelningen, däribland Thomas, gör det med förklaringen att de 
anser att utbudet kan vara intressant även för bibliotekets övriga besökare. Cecilia 
tror att äldre besökare kan avskräckas från att gå in på en avdelning som heter Unga 
vuxna. Hon menar också att det finns en risk att man fastnar på avdelningen och på 
så vis inte tar del av bibliotekets övriga utbud. Hans påpekar dock att meningen är 
att Unga vuxna ska vara en plats där ungdomar kan vara ifred och att det därför inte 
är tänkt att vara för många vuxna på avdelningen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
För att ta tillvara på ungdomarnas egna stilar och intressen vill Hans att utbudet till 
stor del ska bygga på användarnas önskemål. Det finns därför lappar för 
inköpsförslag utplacerade på avdelningen och möjlighet att mejla Hans. Trots detta 
är det ingen av våra informanter som uppger att de har kommit med några förslag på 
inköp. Några informanter är dock medvetna om att det går att påverka utbudet. Vi 
vet inte i vilken utsträckning Hans får in förslag på litteratur och andra medier, men 
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det framkommer i vår intervju med honom att han är noga med att ta vara på 
besökarnas önskemål. Att ta tillvara ungdomskulturer och låta ungdomar bli 
delaktiga i den verksamhet som riktar sig till dem är något som samhälleliga 
institutioner måste ta ett särskilt ansvar för, anser Ove Sernhede. Han menar vidare 
att samhället måste vara öppet för ungdomars kreativitet och vara berett att ta till sig 
deras kulturella uttryck. Vi tycker att detta synsätt även går att tillämpa i en 
bibliotekskontext. Om ungdomarna inte får vara delaktiga i utformandet av 
avdelningar som riktar sig till dem tror vi att risken är stor att de inte kommer att 
nyttja dem. Biblioteken riskerar helt enkelt att erbjuda ungdomarna något som de 
inte vill ha.  
 
Delaktighet är något som flera av våra källor pekar på när det gäller att få ungdomar 
engagerade i kultur- och samhällsfrågor. Projektet Ung på 90-talet kom fram till att 
delaktighet ökar ungdomars självförtroende och ansvarskänsla. Genom att göra 
ungdomar delaktiga i projekt som riktar sig till dem så fokuserar man ungdomars 
positiva egenskaper istället för att se dem som problem. Anette Andersson och 
Victoria Nore kommer i sin magisteruppsats till slutsatsen att det krävs ett nära 
samarbete mellan biblioteket och ungdomar i utformandet av en lyckad 
ungdomsavdelning. Maria Åberg påpekar att ungdomskulturen ständigt förändras 
och menar att det därför är nödvändigt med en kontinuerlig kontakt mellan 
bibliotekarier och ungdomar, hon föreslår därför att man inrättar någon form av 
ungdomsråd. 
 
Sernhede tror att myndigheter och samhälleliga institutioner ofta har en dold eller 
omedveten agenda i sina ungdomsprojekt. Med ungdomskultur som medel vill de 
vuxna kontrollera och skapa ordning i något de inte riktigt förstår. På detta sätt blir 
inte ungdomarnas villkor styrande, det är istället de vuxnas normer och värderingar 
som tar överhanden. På Unga vuxna vill Hans att man ska kunna känna sig som 
hemma. Han säger bland annat att man ska kunna komma in på avdelningen precis 
som den man är utan att bli kritiserad. Vi tycker att detta visar att Hans är öppen för 
det som skiljer sig från normen.  
 
En punkt i den aktuella kommunens kulturplan säger att biblioteket ska ta hänsyn till 
barn och ungdomar med invandrarbakgrund, för att på så sätt ge dem möjligheter att 
utöva sin kultur likaväl som att ge dem förutsättningar att ta till sig det svenska 
kulturlivet. Våra fältanteckningar och observationer av avdelningen visar att det 
finns relativt lite litteratur som behandlar frågor utifrån en annan kulturell synvinkel 
än den västerländska. Vi saknar också böcker på andra språk än svenska och 
engelska. Genom att på Unga vuxna erbjuda invandrarungdomar litteratur på deras 
eget språk tror vi att känslan av att vara accepterade på samma villkor som svenska 
ungdomar skulle öka. Vi tror också att antalet invandrarungdomar som besöker 
avdelningen skulle öka om det fanns litteratur som behandlade ungdomsfrågor 
utifrån ett annat perspektiv än det västerländska.  
 
När det gäller statistiken över utlån på Unga vuxna visar det sig att de flesta manliga 
användarna är födda mellan 1983 och 1988. Av de kvinnliga användarna är de flesta 
födda mellan 1985 och 1988. I siffrorna över utlån till manliga besökare ser man att 
även män som är äldre än den tilltänkta målgruppen använder avdelningen när de 
besöker biblioteket. Statistiken över kvinnorna visar inte samma tendens även om 
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vissa årskullar utanför målgruppen lånar mycket. Detta kan tolkas som att det endast 
är en eller några individer i dessa som lånar på Unga vuxna. Exempel på detta är 
kvinnor födda -55 och -62. Vi kan se att utlånen stadigt ökar för kvinnorna födda 
efter 1976. 
 
Män som är födda i början av sextiotalet lånar en hel del, där -62 och -63 är ledande. 
Man skulle kunna relatera även detta till enskilda individer i dessa åldrar, men vi 
anser att den jämna fördelningen över flera år visar på att intresset för avdelningen 
är fördelat på flera individer. Vi tror att de lån som görs av män födda på 60-talet 
och tidigare främst utgörs av musik. Detta är något som också Hans gör oss 
uppmärksamma på när han säger att det kommer mycket folk, främst män, och 
botaniserar bland skivorna och läser tidskrifterna. Annat som pekar på detta är, 
bland annat, kommentaren från David som säger att en hel del av den musik som 
finns på avdelningen var populär förr och därmed lockar till sig en lite äldre 
användargrupp. Under våra besök var det också en del ”äldre” män som besökte 
avdelningen, och då mest höll till vid musiksektionen. 
 
En annan tendens som vi tycker oss kunna se av statistiken är att män tenderar att bli 
kvar längre på avdelningen. Vi ser att utlånen till kvinnor stadigt avtar efter en viss 
ålder, medan nedgången i utlån till män inte är lika tydlig. Ett exempel är att kvinnor 
födda -76 gjorde 228 lån, medan kvinnor födda -75 endast gjorde 82 lån. Även bland 
männen så var de som föddes -75 inga höjdare på att låna, 89 utlån gjordes till dessa. 
Skillnaden var att utlånen sedan inte fortsatte att sjunka, utan de som var födda -74 
gjorde 313 lån och män födda -73 gjorde 414 lån.  
 
Diskussion 
 
Syftet med Unga vuxna är först och främst att locka fler ungdomar till biblioteket, 
dessutom vill man ge ungdomarna möjlighet att hitta nya infallsvinklar och 
utvecklas på en avdelning som är icke-fostrande och fördomsfri. För att nå dessa 
syften är avdelningen uppbyggd kring ett utbud som tar upp frågeställningar som är 
relevanta i ungdomarnas vardagsliv. Hans vill även att utbudet ska väcka nyfikenhet 
och ge nya perspektiv genom att vara provocerande och kontroversiellt. Flera 
informanter säger att Unga vuxna har gjort att de har upptäckt nya saker som de 
annars tror att de skulle ha missat. Vi tolkar detta som att syftet att ge ungdomar ny 
kunskap och nya intryck många gånger har uppnåtts.  
 
Tanken är att utbudet på avdelningen till stor del ska vara uppbyggt på inköpsförslag 
från användarna själva. Som vi nämnde tidigare har ingen av våra informanter 
lämnat förslag på inköp trots att de är medvetna om möjligheten. Detta kan tolkas på 
flera sätt, kanske är de helt enkelt nöjda med utbudet, vilket flera av informanterna 
gav uttryck för. En annan orsak kan vara att ungdomar inte är vana vid att ha så 
mycket att säga till om när det gäller verksamheter som riktar sig till dem. Därför 
ifrågasätts inte ett utbud som är framtaget av en vuxen, även om det kanske inte 
känns helt perfekt. Vid intervjutillfällena upplevde vi dock att Hans var öppen för de 
inköpsförslag ungdomarna faktiskt gav, han var även närvarande på avdelningen 
vilket möjliggör kontakt med ungdomarna. Vi ser det också som positivt att flera av 
informanterna faktiskt vet att de kan påverka utbudet genom förslag, om de sedan 
utnyttjar den möjligheten är trots allt upp till dem själva. 
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Vi ställer oss tveksamma till om utbudet faktiskt är så provocerande och vilka det i 
så fall provocerar. Vi tror inte att ungdomarna blir så provocerade av utbudet, och 
kanske inte heller någon annan, vi tror inte att böcker som tar upp ämnen som till 
exempel sex provocerar så mycket idag, bland annat med tanke på den sexfixering 
som finns i media. I förhållande till utbudet på det övriga biblioteket kan möjligen 
Unga vuxna anses som kontroversiellt. Vi tror dock att de användarna som besöker 
avdelningen kan stärkas i sin ungdomliga identitet genom illusionen av att folk 
provoceras av sådant som hör ungdomskulturen till. Känslan av att stå lite utanför 
det vuxna inordnade samhället blir en morot för att skapa något eget. 
 
Måste resurser som riktar sig till ungdomar marknadsföras som något som sticker ut 
och provocerar för att vara framgångsrikt? Vi tror att det kan vara nödvändigt för en 
ungdomsavdelning att sticka ut från resten av biblioteket för att bli attraktivt för 
ungdomar. För att visa ungdomar att det finns något även för dem på biblioteket bör 
ungdomsavdelningar, enligt oss, avvika från den traditionella uppfattningen av ett 
bibliotek. Vi anser att det faktum att ungdomar inte använder biblioteket regelbundet 
visar på att det, i sin traditionella form, inte är tillräckligt attraktivt för denna 
målgrupp.  
 
Det finns många fördelar med en avdelning såsom Unga vuxna är utformad på det 
aktuella biblioteket. Vi tror att avdelningen kan locka fler ungdomar att besöka 
biblioteket och uppmuntra ett intresse för kultur. Den kan också visa upp ungdomars 
olika kulturella utryck för omvärlden. Vi tycker att det viktiga med en 
ungdomsavdelning är att ta vara på ungdomars egna uttrycksformer och 
tillhandahålla forum där de kan verka utan att bli kritiserade. 
 
Vi anser att det finns behov hos ungdomar att få tillgång till saker som hjälper dem i 
deras vardag och i deras vuxenblivande. Unga vuxna-avdelningen ger ungdomar en 
möjlighet att ta del av vuxenvärldens hemligheter och lämna barndomen bakom sig. 
Vi ser det dock som anmärkningsvärt att åldersindelningen 16-35 år medför att man 
tillåts vara ungdom tills man, i princip, är medelålders. Biblioteket väljer att se 35-
åringar som ungdomar, samtidigt säger Hans att det inte ska vara för många vuxna 
på avdelningen. Vi tror att de 16-åringar som besöker avdelningen även ser de äldre 
användarna som vuxna. Det kan vara på grund av detta som flera av våra 
informanter uppger att de tidigare inte var medvetna om att avdelningen vänder sig 
till just ungdomar.   
 
Statistiken visar på en kraftig övervikt av kvinnliga låntagare på avdelningen. Denna 
tendens skulle kunna bekräfta att män är sämre än kvinnor på att använda sig av 
biblioteket som resurs. Vi har dock, på grund av tidsbrist, inte haft möjlighet att 
jämföra statistiken med någon statistik från övriga biblioteket eller någon annan 
ungdomsavdelning.  
 
7.3 Vilka användningsområden erbjuder Unga Vuxna och hur motsvarar de 
användarnas behov?  
 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen delar upp bibliotekets funktioner i fyra 
olika sfärer; kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt 
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centrum. Ett kulturcentrum tillhandahåller kulturella och konstnärliga upplevelser 
genom att anordna utställningar och olika typer av arrangemang, till exempel 
skrivarverkstad. Kunskapscentret erbjuder möjligheter att studera och söka kunskap 
och information. I ett informationscentrum finns information om både samhället och 
bibliotekets egen verksamhet. Socialt centrum innebär att det finns utrymme att ha 
någonstans att vara och umgås med vänner. Hit räknar författarna också uppsökande 
verksamhet till olika användargrupper. 
  
Tittar man på vad olika kulturpolitiska instanser vill att biblioteken ska uppnå med 
sin ungdomsverksamhet så arbetar till exempel Svensk Biblioteksförening för att 
biblioteken ska erbjuda ungdomar information, aktiviteter och skönlitteratur som 
anpassats efter målgruppen. De vill även att det ska finnas omvärldsorientering och 
tankar i tiden som ungdomar kan ta del av på biblioteket. 
 
Om vi tittar på Unga vuxna-avdelningen utifrån ett kulturperspektiv, så ser vi snart 
att det finns gott om litteratur på avdelningen som behandlar ämnen som konst, film 
och litteratur ur perspektiv som kan främja kreativitet och ge kulturell stimulans. Det 
behövs heller ingen närmare titt på bibliotekets Unga vuxna-avdelning för att 
upptäcka att avdelningen har en tydlig musikprofil. Det finns ett stort utbud av cd-
skivor och musikrelaterade böcker och tidskrifter.  
 
Enligt Kirsten Drotner så är ungdomarna de första i ett samhälle att experimentera 
med nya kulturella uttryck. Sernhede menar att ett samhälle måste vara 
tillmötesgående mot ungdomars egna kulturella experiment och inse att det finns 
mycket att lära sig av dem. Ungdomar behöver också få tillgång till platser där de 
kan få utlopp för sin kulturella kreativitet. Hans vill att avdelningen ska vara öppen 
för alla tänkbara kulturyttringar, och försöker spegla låntagarnas intressen genom 
utbudet. Avdelningen har inte haft några utställningar eller arrangemang ännu, även 
om planer på tre temakvällar finns. De ämnen som då ska behandlas är kärleken, 
döden och konsten. På dessa temakvällar ska det, förutom poesiuppläsning, finnas 
utrymme för ungdomar att presentera sin egen musik eller film. Mondowney menar 
att biblioteken genom att erbjuda olika aktiviteter, kan vara en plats för ungdomar att 
uttrycka egna tankar och känslor. 
 
Unga vuxnas kulturella profil verkar tilltala våra informanter. David är intresserad 
av kultur och subkulturer och tycker därför att avdelningen är perfekt att gå till. Bob 
hittar ofta ny musik när han besöker Unga vuxna och Åsa nämner att hon går till 
avdelningen bland annat för att titta efter fotoböcker. Cecilia tycker att det är positivt 
att Unga vuxna blandar litterära klassiker med litteratur som genom åren betraktats 
som tveksam. Hon menar att det gör att ungdomar med olika intressen och stilar kan 
hitta något som passar dem. Dessutom tror hon att avdelningen kan locka ungdomar 
att utforska alternativen till populärkulturen. 
 
När det gäller Unga vuxna som ett kunskapscentrum så kan vi se att det inte finns 
möjlighet att söka information med hjälp av datorer på avdelningen. Avdelningen är 
heller inte inredd med hänsyn till studier. De möbler som finns är snarare anpassade 
för avkoppling än läxläsning. De resurser som ges är i form av facklitteratur som 
mestadels behandlar kulturella fenomen. Endast en av våra informanter, Malin, 
uppger att hon använt avdelningen för att låna facklitteratur till skolarbeten. 
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Samtidigt säger Hans att han vill att Unga vuxna ska vara icke-fostrande och fri från 
de krav som skolan ställer, användarna ska kunna upptäcka världen och utöka sin 
kunskapsbas på sina egna villkor. Detta är en syn som flera av informanterna håller 
med om. Åsa säger till exempel att hon lånar en del fotoböcker, eftersom det är ett 
ämne som intresserar henne. Hon skulle däremot inte ha råd att köpa böckerna själv. 
Sandra menar att avdelningen är bra för att hon kan hitta litteratur som tar upp frågor 
som hon inte känner att hon kan prata med någon annan om. Thomas menar att man 
kan lära sig mycket genom att läsa skönlitteratur. Det verkar således som 
informanterna vänder sig till Unga vuxna för att lära sig något av eget intresse 
snarare än i utbildningssyfte. 
 
När det gäller Unga vuxna som ett möjligt informationscentrum kan vi konstatera att 
det finns en hel del information om både bibliotekets verksamhet och andra 
kulturaktiviteter som är på gång i kommunen. Det finns för närvarande inte mycket 
samhällsinformation på avdelningen, återigen blir det tydligt att biblioteket ser Unga 
vuxna som en kulturell avdelning. Informanterna verkar inte tycka att detta är något 
problem. På frågan om de vill ändra något på avdelningen så är det ingen som tar 
upp bristen på samhällsinformation. Maria Åberg framhåller att utformningen av 
ungdomsavdelningar, som ofta är beroende av storleken på budget, först och främst 
bör satsa på de områden som ungdomarna själva är intresserade av.  
 
En del av informanterna uttrycker att de har problem att hitta på Unga vuxna, och 
menar att avdelningen kunde vara skyltad på ett tydligare sätt. Några är inte ens 
medvetna om att de befinner sig på just en sådan avdelning. Hilda skulle vilja att 
litteraturen på Unga vuxna var indelad efter teman eller ämnen. Majoriteten av 
informanterna menar dock att de går till Unga vuxna för att de lättare hittar sådant 
som intresserar dem där än i resten av biblioteket. Maria Åberg menar att det är 
nödvändigt att skylta tydligt och informera om vad man har att erbjuda för att få fler 
ungdomar att besöka biblioteket. Susanne Dahlkvist håller med och menar att 
marknadsföringen av folkbiblioteken bör utformas på ett sätt som tilltalar 
ungdomarna och lockar dem till biblioteken. Hans har valt att inte marknadsföra 
avdelningen utan litar istället på ryktesspridning för att få ungdomar att komma till 
biblioteket. Detta är något som han tycker fungerar bra.  
 
På bibliotekets hemsida kan man läsa att Unga vuxna har ambitionen att vara såväl 
läsesalong som träffställe. Detta pekar på att biblioteket vill ta på sig rollen som ett 
socialt centrum. Åberg är inne på samma linje och menar att biblioteket kan ha en 
funktion att fylla genom att erbjuda en plats där ungdomar kan vara ifred. Hon 
menar att många ungdomar inte kan finna en sådan plats i hemmet och därför söker 
sig till offentliga rum. Åberg anser också att en av de viktigaste uppgifterna för 
biblioteket är att få ungdomar att känna sig välkomna. I sin undersökning kom 
Åberg fram till att ungdomar till viss del ser biblioteket som en möjlig social 
mötesplats. Ingen av våra informanter säger dock rakt ut att de går till Unga vuxna 
för att träffas och umgås. Trots detta noterar vi att de flesta av våra informanter 
besöker avdelningen i sällskap med vänner. 
 
I sin magisteruppsats skriver Anette Andersson och Victoria Nore att miljön på 
ungdomsavdelningen spelar en stor roll för hur avdelningen används. En torftig 
miljö leder troligtvis till att ungdomar inte använder avdelningen som socialt 
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centrum. Unga vuxna i vår undersökning är bland annat inredd med färgglada soffor 
och tanken är, enligt Hans, att användarna ska känna sig som hemma. Flera 
informanter säger att Unga vuxna är mysigt och att det är bra att avdelningen är lite 
avskild så att man kan sitta där utan att påverkas av resten av biblioteket. Hilda 
menar att den avslappnade atmosfären på avdelningen gör att det känns som ett 
ungdomsrum mer än ett bibliotek, som hon förknippar med hyschande bibliotekarier 
och gamla böcker. Lisa instämmer och säger att hon uppskattar att hon kan gå till 
Unga vuxna och bara ta det lugnt. 
 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen placerar även ett biblioteks 
uppsökande verksamhet under rollen som socialt centrum. Unga vuxna har inte 
någon uppsökande verksamhet, men det finns planer på ett samarbete med en 
nystartad ungdomsgård. Avdelningens skivor ska då bli tillgängliga även på 
ungdomsgården och ungdomarna ska i gengäld bli nyfikna på bibliotekets Unga 
vuxna-avdelning.   
 
Diskussion 
 
Vi anser att avdelningen har en tydlig kulturell profil. En stor del av det facklitterära 
utbudet behandlar musik, film och konst. Det finns även mycket skivor och 
tidskrifter som visar på detta. Den kulturella inriktningen är något som uppskattas av 
våra informanter, som ser avdelningen som en möjlighet att upptäcka nya saker och 
få inspiration. Detta är helt i linje med Hans tankar att Unga vuxnas utbud ska ge 
besökarna nya referensramar. Vi tror att ett utbud dominerat av kultur kan vara ett 
bra sätt att få ungdomar att komma till avdelningen och i förlängningen även bli 
vana biblioteksbesökare. Vi tror också att en kulturell profil gör att det blir tydligare 
att avdelningen vänder sig till just ungdomar. Musik och film är något som många 
ungdomar är intresserade av och kan relatera till.  
 
Alla ungdomskulturer finns emellertid inte representerade på Unga vuxna, vi saknar 
bland annat hip-hop och, även om det inte är en uttalad ungdomskultur, idrott. Vi ser 
en fara i att avdelningens utbud tenderar att premiera vissa ungdomskulturer, med 
risken att missa potentiella användargrupper som följd. Dessa grupper får därmed 
inte heller möjlighet att upptäcka alla de övriga kulturella läckerheter som finns på 
avdelningen. Å andra sidan har vi förståelse för att biblioteket inte är ungdomars 
enda källa till information och kulturell förkovring. Ungdomar är inte isolerade i sin 
ungdomskultur utan tar, till exempel genom skola och media, del av olika kulturella 
intryck. Vi anser trots allt att ett mer varierat utbud skulle locka nya 
användargrupper till biblioteket och kanske till och med öka förståelsen dem 
emellan.  
 
I fråga om informations- och kunskapscenter så kan vi inte se att avdelningen 
används, eller är tänkt att användas, enligt de kriterier som Andersson och Skot-
Hansen sätter upp. Det finns som vi tidigare nämnt inte möjlighet att söka 
information via datorer eller studera vid speciellt anpassade studieplatser. Det finns 
inte heller någon utvecklad sektion för samhällsinformation, däremot finns det 
information om bibliotekets verksamhet. Vi vet dock att det finns goda möjligheter 
att söka information och studera i övriga delar av biblioteket. Ingen av våra 
informanter säger att de saknar möjligheten att använda avdelningen i studiesyfte. 
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Vi saknar till stor del inslag av politiskt och samhällskritiskt material på Unga 
vuxna. Vi tycker att en avdelning på ett bibliotek som säger sig behandla frågor som 
är relevanta för ungdomar också borde tillhandahålla information som stärker ett 
kritiskt tänkande och öppnar för en mer tillåtande attityd gentemot andras åsikter. 
Huruvida informanterna vänder sig till övriga delar av biblioteket för att få tag på 
information rörande politik och samhällsfrågor framgick inte ur våra intervjuer. 
Flera informanter uppger att de går direkt till Unga vuxna när de kommer till 
biblioteket för att de känner sig hemma och lättare hittar sådant som intresserar dem 
där. Detta kan, om de inte söker sig till andra delar av biblioteket, leda till att 
ungdomarna går miste om samhällsrelaterad information. Möjligen riskerar 
avdelningen att bli opersonlig och formell om man låter politik och samhällsfrågor 
prägla utbudet alltför mycket. Kanske finns det också en risk att avdelningen får en 
viss politisk profil, vilket troligtvis inte är önskvärt från bibliotekets sida.  
 
Hans vill att Unga vuxna ska vara både en läseplats och ett ställe att träffa kompisar 
på. Avdelningen ska inte vara fostrande utan ge ungdomarna utrymme att vara sig 
själva. Under våra besök kunde vi se att många besökare kom i sällskap med vänner, 
men deras användning av avdelningen kan trots detta inte helt placeras i kategorin 
socialt centrum. De flesta satte sig och bläddrade i tidskrifter eller gick runt och 
tittade efter böcker att låna. Vårt intryck är att besökarna på Unga vuxna spenderar 
en relativt kort stund på avdelningen. Möjligen kan vi se att användningen av Unga 
vuxna passar in i uppehållsaspekten av Anderssons och Skot-Hansens begrepp 
socialt centrum. Det verkar inte vara ett ställe där man umgås med sina vänner, 
snarare en plats för att fördriva tid eller vänta på bussen efter skolan.  
 
Vi tror att orsaken till att man inte kommer till Unga vuxna för att träffa kompisar 
har flera förklaringar. Avdelningen är lite för liten för att det ska kännas bekvämt att 
sitta där och prata, utan att känna att man stör. Vi tror att det trots ansträngningar 
kan vara svårt att övertyga ungdomar om att biblioteket kan vara ett socialt rum. 
Den klassiska synen på ett bibliotek som ett ställe där man ska vara tyst och inte 
springa omkring är nog svår att gör sig av med: ett bibliotek är inget uppehållsrum! 
Dessutom finns det andra ställen på det aktuella biblioteket som vi tror är mer 
tilltalande för socialt umgänge. Möblerna på avdelningen är inte heller uppställda så 
att de skapar en naturlig mötesplats, bland annat står sofforna med ryggarna mot 
varandra. Anledningen till detta är att man inte ska känna sig tvingad att vara social, 
man ska istället kunna sitta för sig själv utan att känna sig ensam. Tanken må vara 
god, och sofforna fyller andra bra funktioner, men de underlättar inte för 
ungdomarna att umgås på avdelningen anser vi. 
 
Hans vill inte marknadsföra avdelningen utan menar istället att Unga vuxna ska vara 
ett ställe som man upptäcker på egen hand eller hör ryktas om genom vänner. 
Samarbetet med den nya ungdomsgården ser Hans ändå som ett tillfälle att nå ut till 
ungdomar och locka dem till Unga vuxna. Vi tror att resurser som tid och pengar 
styr hur mycket man väljer att satsa på marknadsföring. Eftersom huvudsyftet med 
Unga vuxna är att locka fler ungdomar till biblioteket tror vi dock att viss 
marknadsföring av avdelningen kan vara en del i att nå detta syfte. Det behöver inte 
betyda att man måste lägga ned dyra pengar på reklam, utan det kan räcka med att 
lägga ut flygblad på skolorna i området, eller sätta upp affischer på stan. 
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8. Slutsatser och förslag på vidare forskning 
 
De slutsatser som vi drar av vår undersökning gör inte anspråk på att vara generella 
och syftar inte heller till att täcka in hela biblioteksvärlden, utan de är dragna enbart 
utifrån den information vi inhämtat från en specifik avdelning.  
 
Genom vår undersökning kan vi se tydliga samband mellan samhällets och 
bibliotekets syn på ungdomar. Åldersindelningen på avdelningen tar stor hänsyn till 
en förlängd ungdomstid, som en följd av längre studietid, svårighet att få eget 
boende och säker inkomst. Detta medför att man på det aktuella biblioteket ses som 
ung vuxen från det man är 16 år till man är 35 år. Vi menar att synen på ungdomar 
och ungdomskultur är i förändring både i samhället i stort och på biblioteket. På 
Unga vuxna, liksom på flera andra ungdomsavdelningar, görs ungdomar delaktiga 
genom en möjlighet att påverka utbudet. Vi ser därmed Unga vuxna som ett tecken 
på att biblioteket anstränger sig för att ta sina användares kulturella uttryck på allvar. 
Vi menar dock att avdelningen tenderar att prioritera vissa typer av ungdomskulturer 
framför andra, vilket kan leda till att en del grupper inte känner sig välkomna. 
 
Det huvudsakliga syftet med Unga vuxna är, som vi tidigare nämnt, att locka fler 
ungdomar till biblioteket. Underliggande syften är att erbjuda ungdomar en öppen 
och fördomsfri plats på biblioteket, samt att ge dem användbara verktyg för att 
utvecklas och ta steget in i vuxenvärlden. Vi kan konstatera att Unga vuxna 
använder utbudet som ett medel för att nå dessa syften. För att en ungdomsavdelning 
ska lyckas locka ungdomar menar vi att utbudet måste vara kontroversiellt och 
annorlunda i jämförelse med övriga bibliotekets utbud. Vi tror inte att biblioteket i 
sin traditionella form är tillräckligt öppet för ungdomars egna kulturella uttryck. 
Uppförandet av olika ungdomsavdelningar som tar hänsyn till ungdomars egna 
önskemål ser vi som en möjlig förändring i bibliotekets syn på ungdomar och deras 
kulturyttringar. Vi tror att om biblioteket ändrar sin syn på ungdomar, vilket vi 
hävdar håller på att ske, kommer även ungdomar att ändra sin syn på biblioteket. De 
slutsatser vi kan dra av våra intervjuer med användare är att de flesta är nöjda med 
avdelningens utformning och säger att de utvecklas och upptäcker nya saker när de 
besöker Unga vuxna. Vi anser således att Hans har lyckat med sin ambition att skapa 
en avdelning som lockar ungdomar att upptäcka världen och vidga sina 
referensramar. 
 
Vad gäller utbudet på Unga vuxna menar vi dock att biblioteket, genom bristande 
kunskap om och seglivat, medvetet eller omedvetet, motstånd mot vissa 
ungdomskulturer missar stora användargrupper. Hip-hop är ett tydligt exempel på en 
utbredd ungdomskultur som vi lyft fram som underrepresenterad på avdelningen. Vi 
menar att en ungdomsavdelning som säger sig vara öppen och fördomsfri måste ta 
hänsyn till hiphopens stora inflytande över ungdomskulturer.  
 
Våra intervjuer med några av avdelningens användare visar att en majoritet av dem 
går direkt till Unga vuxna när de kommer till biblioteket. Vi menar därför att en 
nackdel med avdelningen är att användarna riskerar att missa det som resten av 
biblioteket har att erbjuda. Vi har inte kunnat belägga detta med statistik eller andra 
fakta, utan baserar denna möjliga risk på information hämtad från intervjuerna. 
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När det gäller Unga vuxnas användningsområden kan vi konstatera att avdelningen 
har en tydlig kulturell profil. Utbudet domineras av skönlitteratur, musik och 
facklitteratur om till exempel konst och mode. Detta är något som uppskattas av våra 
informanter. Att Unga vuxna varken har en inriktning mot informations- eller 
kunskapscentrum tolkar vi som ett led i syftet att avdelningen ska vara fri från 
fostrande element. Från bibliotekets sida eftersträvar man att Unga vuxna ska 
fungera som ett socialt centrum. Vi kan i vår undersökning se att avdelningen i 
nuläget inte används som socialt centrum i någon större utsträckning. Den kulturella 
inriktningen på avdelningen gör att vi huvudsakligen placerar Unga vuxna i 
kategorin kulturcentrum i Anderssons och Skot-Hansens modell över 
folkbibliotekets användningsområden. Vissa drag av socialt centrum finns också då 
flera användare uppger att de ibland besöker Unga vuxna för att fördriva tid.  
 
Vår övergripande problemformulering i uppsatsen är frågan om Unga vuxnas 
berättigande på det aktuella biblioteket. Vi anser att det finns både för- och 
nackdelar med avdelningen. Biblioteket har potential att locka fler ungdomar med en 
ungdomsavdelning som tydligt vänder sig till sin målgrupp. Oavsett om syftet att 
locka fler ungdomar uppnås, menar vi att de ungdomar som redan besöker 
biblioteket har större chans att hitta något nytt som tilltalar dem på Unga vuxna. 
Genom att få ett visst inflytande över den biblioteksverksamhet som riktar sig till 
dem får ungdomar en möjlighet att uttrycka sin ungdomskultur och utveckla sin 
identitet. Nackdelar med inrättandet av en ungdomsavdelning är att vissa 
ungdomsgrupper riskerar att utestängas på grund av bibliotekets bristande kunskaper 
eller negativa inställning, samt att användare riskerar att fastna på avdelningen och 
på så vis gå miste om det utbud som finns på övriga delar av biblioteket. Vi ser 
därmed en risk att det skapas större och klart definierade generationsklyftor.  
 
Vi menar dock att en ungdomsavdelning som utformas med hänsyn till ungdomars 
egna önskemål och tydligt tar upp frågor som berör ungdomar har ett berättigande 
såväl på biblioteket i vår undersökning som på folkbibliotek i allmänhet. 
Ungdomarna har mycket att vinna på att få tillgång till en avdelning som erbjuder 
möjligheter att uttrycka sin identitet. Vi anser också att biblioteket har en skyldighet 
att erbjuda ungdomar litteratur som berör ämnen såsom identitet och vuxenblivande. 
Unga vuxna är, enligt oss, en avdelning som är på rätt väg. 
 
Vad gäller förslag på vidare forskning ser vi det som intressant om vårt antagande 
om en pågående förändring i bibliotekets syn på ungdomar kan beläggas eller 
vederläggas. Vidare anser vi att den möjliga risken med att användare får svårt att 
lämna ungdomsavdelningar till förmån för övriga biblioteket bör studeras mer 
ingående. 
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9 Sammanfattning 
 
Vår magisteruppsats tar sin utgångspunkt i ett intresse för ungdomskultur och dess 
vara eller icke-vara på folkbiblioteket. Vi har under vår utbildning i Borås hört att 
allt färre ungdomar besöker biblioteken. Samtidigt har vi lagt märke till att det finns 
många olika typer av avdelningar som vänder sig till just ungdomar. I 
bibliotekstidskrifter har vi noterat en diskussion kring folkbibliotekens 
ungdomsverksamhet. Det sägs bland annat att biblioteken inte gör tillräckligt för att 
nå ut till ungdomar. Det saknas även kunskaper om ungdomskultur för att kunna 
köpa in sådant som tilltalar målgruppen. I de artiklar vi läst urskiljer vi två synsätt på 
ungdomar och hur de ska bemötas på biblioteket. Företrädare för det ena synsättet 
vill se ett bibliotek mer på ungdomarnas villkor. Andra förespråkar ett traditionellt 
synsätt som vill bevara bibliotekets normer ifråga om tysthet och stillhet och inte ge 
efter för ungdomarnas krav på förändring. Vi tycker oss, i de artiklar vi läst, se en 
tendens till förändring i synen på ungdomar. Ett exempel på detta är att många 
ungdomsavdelningar tar hänsyn till ungdomarnas önskemål och gör dem delaktiga i 
sin verksamhet. 
 
Vi utför vår undersökning på en ungdomsavdelning av typen Unga vuxna. Enligt 
Svensk Biblioteksförening riktar sig Unga vuxna till ungdomar mellan 16-25 år. 
Detta är en benämning som många bibliotek använder på sin ungdomsavdelning, 
även om form och innehåll skiljer sig från bibliotek till bibliotek. Avdelningen i vår 
undersökning riktar sig till en målgrupp mellan 16-35 år. Den breda målgruppen är 
satt med hänsyn till en förlängd ungdomstid. 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilken funktion avdelningen Unga vuxna 
kan ha på biblioteket i vår undersökning. Vår övergripande problemformulering är: 
Har avdelningen Unga vuxna i vår undersökning ett berättigande och i så fall på 
vilket/vilka sätt? Våra frågeställningar är: Finns det något samband mellan Unga 
vuxnas utformning och samhällets syn på ungdomar? Vilket är syftet med 
avdelningen och vad görs för att nå detta syfte? Vilka användningsområden erbjuder 
Unga vuxna och hur motsvarar de användarnas behov?  
 
Den tidigare forskning som vi har använt oss av innefattar studier av ungdomar och 
ungdomskultur samt ungdomar i förhållande till bibliotek. Vi presenterar bland 
annat forskning av Thomas Ziehe, Kirsten Drotner, Patrick Jones, Joel Shoemaker 
och JoAnn G. Mondowney. 
 
Vi har samlat in information om Unga vuxna-avdelningen genom att använda en 
kvalitativ metod baserad på intervjuer med ansvarig bibliotekarie och 15 användare. 
Vi har också fört fältanteckningar och tagit del av statistik över avdelningens utlån. 
Den insamlade informationen analyserar vi med hjälp av Ove Sernhedes teorier om 
samhällets syn på ungdomars kulturella uttryck som ett hot, samt Marianne 
Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell över folkbibliotekens 
användningsområden. 
 
Sernhede menar att samhället har en tendens att se ungdomskulturer som ett hot. De 
verksamheter som riktar sig till ungdomar gör inte det enbart på ungdomarnas egna 
villkor utan syftar även till att kontrollera dem. Bibliotekets användningsområden 
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enligt Anderssons och Skot-Hansens modell är kulturellt centrum, kunskapscentrum, 
informationscentrum och socialt centrum. Bibliotekets funktion som kulturcentrum 
innefattar användarens möjlighet att ta del av kulturella och konstnärliga 
upplevelser. Till funktionen som kunskapscentrum räknas de resurser för studier och 
ger möjligheter att söka kunskap och information som biblioteket erbjuder. 
Bibliotekens funktion som informationscentrum innebär att biblioteket 
tillhandahåller såväl information om samhället i stort som information om 
biblioteket. Funktionen som socialt centrum innefattar bibliotekens uppgift som ett 
ställe för människor att vistas på och träffa andra. 
 
Vi delar upp vår analys i tre delar som motsvarar våra frågeställningar. Vi använder 
oss av våra utvalda teorier, tidigare forskning och våra intervjuer i en diskuterande 
analys.  
 
Vi kommer fram till att det finns paralleller att dra mellan samhällets och 
bibliotekets syn på ungdomar. Vi tycker oss också se att synen på ungdomar och 
ungdomskultur, som ett hot mot en rådande samhällsordning håller på att förändras. 
Istället försöker samhälleliga institutioner, däribland biblioteket, idag se ungdomars 
kulturyttringar som något positivt och utvecklande. Vi konstaterar dock att denna 
förändrade syn inte innefattar alla ungdomskulturer. Syftet med Unga vuxna, att 
erbjuda en plats på biblioteket som är icke-fostrande, fördomsfri och ger nya 
infallsvinklar, uppfylls med hjälp av ett provokativt utbud som till stor del bygger på 
användarnas önskemål. Unga vuxna har en tydlig kulturell inriktning och vi placerar 
därför avdelningen under kulturcentrum i modellen över folkbibliotekens 
användningsområden. Vi konstaterar också att bibliotekets önskan att Unga vuxna 
ska vara en naturlig mötesplats inte uppfylls i tillräckligt hög grad för att 
avdelningen ska kunna betraktas som ett socialt centrum. 
 
I uppsatsen konstaterar vi att Unga vuxna tar stor hänsyn till användarnas önskemål 
och visar tolerans mot olika ungdomskulturer. Avdelningens utbud behandlar ämnen 
som är relevanta i ungdomars utveckling och identitetsskapande. Vi anser därmed att 
avdelningen Unga vuxna har ett berättigande på det aktuella biblioteket.  
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Bilaga 1: Mall för intervju med bibliotekarie 
 
Angående tankar bakom avdelningen 
 
Kan du berätta om utvecklingen av unga vuxna avdelningen på ditt bibliotek?  
Varför Unga vuxna? Eget initiativ el. order? Målgrupp? 
Hur länge har avdelningen funnits? Framtidsplaner? 
 
Vilka är Unga vuxna? 
I förhållande till vuxna, hur länkas ungdomarna över till vuxenavdelningen? 
 
Finns det ett övergripande syfte med avdelningen?   
Vilket - vilka? 
 
Vem använder avdelningen?  
Killar - Tjejer? Ålder? 
 
Vad gör ni för att nå ut med avdelningen och för att nå dem som inte besöker 
biblioteket? 
Aktiviteter? Uppsökande verksamhet? Bokprat - författarträffar?   
 
Angående bibliotekarierollen 
 
Tycker du som bibliotekarie att ungdomar/unga vuxna är en grupp som har särskilda 
behov?  
Varför - Varför inte? Vilka behov? 
 
Vad tror du att biblioteket/avdelningen betyder för ungdomar? Vad vill du att 
biblioteket ska betyda för ungdomar?  
Utveckling? Läsvanor? Mötesplats? Nöje? Information? 
 
Vilken roll tror du att biblioteket/avdelningen har/kan ha för ungdomars personliga 
utveckling? 
 
Hur håller du dig uppdaterad om ungdomskultur och ungdomars intressen? 
 
Angående urval 
 
Vilka tankar ligger bakom urvalet?  
 
Hur sker urvalet till avdelningen?  
Tips från ungdomar? Egna preferenser? Kvalitetskrav?  
 
På vilket sätt skiljer sig utbudet från biblioteket i övrigt? 
 
Vad får ni för respons av ungdomar? 
Inköpsförslag, positiv el. negativ kritik? 
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Bilaga 2: Mall för intervjuer med användare 
 
Vilka anser du är unga vuxna? 
Ålder? 
 
Vad tycker du om avdelningen Unga vuxna? 
Utbud, inredning, bemötande av personal?  
 
Använder du avdelningen ofta?  
Vad gör du här? Hur använder du avdelningen? 
 
Tycker du att det behövs en särskild avdelning för unga vuxna? 
Varför – varför inte? 
 
Vad vill du få ut av ditt besök på avdelningen? 
Utveckling? Spänning? Information? Avkoppling? Varför läser du? 
 
Är du nöjd med avdelningen eller skulle du vilja ändra på något? 
Finns det möjlighet att påverka? Har du framfört några önskemål? 
 
 




