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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to investigate the library 

habits of young people, age 15 to 24. Our empirical data are 
gathered in a survey distributed to 104 young men and 
women at three different public libraries. The questions are 
about how young people use the public library, what media 
and services they use and whether or not they are content 
with what the public library can offer them.  
 
In our analysis we have compared our results to previous re-
search and used a model by Marianne Andersson and Dorte 
Skot-Hansen to determine how they use the library. The pre-
vious research we have found deals with the library habits of 
young people, and their music, movie and book preferences. 
The model describes different ways in which you can use the 
public library. This model divides the functions of the public 
library in four different categories. These four categories are 
the cultural center, the knowledge center, the information 
center and the social center. 
 
The result of our survey shows that the young people use the 
library to borrow books and to study. Our result was in most 
parts consistent with what previous research have shown. Fi-
nally we came to the conclusion that the young people in our 
study use the library mostly like a knowledge center or a cul-
tural centre.   
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1 Inledning 
Vi har under vår utbildning intresserat oss för diskussionen kring ungdomar på 
bibliotek. I olika sammanhang under utbildningen har vi tagit del av litteratur och 
artiklar där ungdomar porträtteras på olika sätt, bland annat har de beskrivits som en 
grupp som är i vägen på biblioteket. Ett exempel är Hedemark och Hedmans 
magisteruppsats Vad sägs om användare? där ungdomar i några bibliotekstidskrifter 
beskrivs som för många, störande, högljudda, stökiga och att de ockuperar bibliotekets 
datorer (2002, s. 26). Vi kände därför att det skulle vara intressant att undersöka vad 
ungdomar faktiskt gör när de besöker folkbiblioteket.  
 
Vad ungdomar gör på biblioteket handlar också om vad de utnyttjar för olika medier. Vi 
har själva en bild av att ungdomar vet mycket om och ofta använder ny teknik och nya 
medier, såsom till exempel Mp3-spelare och e-böcker. Därför undrar vi om det kan vara 
så att ungdomar söker de nyare e-medierna på biblioteket eller om det fortfarande är de 
traditionella medierna som är intressanta? I magisteruppsatsen Att arbeta för ungdomar 
på folkbibliotek kom Susanne Dahlkvist fram till att bland de bibliotekarier hon 
intervjuat sågs bibliotekets främsta uppgift, gentemot ungdomar, som att tillhandahålla 
böcker och att främja läsande (Dahlkvist 2003, s. 49f.). Mot bakgrund av detta vill vi 
undersöka vilka sorters medier som ungdomar söker på biblioteket, då vi anser att det är 
viktigt att veta vad ungdomar är intresserade av på biblioteket.  
 
George D’Elia och Eleanor Jo Rodger uttrycker i sin artikel Public Library Roles and 
Patron Use att alla bibliotek ska undersöka sin användarkrets, för att biblioteket ska 
kunna erbjuda sina användare det de är intresserade av (D’Elia & Rodger 1994, s. 139). 
I bibliotekslagen beskrivs bibliotekets uppgift för ungdomar som att de ”skall ägna 
särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning.” (Bibliotekslagen 2005). Vi anser att för att 
kunna ge ungdomarna service anpassad till dem måste man undersöka hur ungdomarna 
använder biblioteket. Detta för att på så sätt kunna erbjuda de medier och tjänster 
ungdomarna vill ha.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ungdomar, i åldrarna 15-24 år, använder 
biblioteket och om bibliotekets utbud svarar mot ungdomarnas förväntningar. 

1.1.1 Frågeställningar  
De frågeställningar vi har valt att arbeta med är följande: 
– Hur använder ungdomar biblioteket? 
– Vilka medier och tjänster på biblioteket använder ungdomar?  
– Svarar bibliotekets utbud mot ungdomars förväntningar? 

1.2 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att gälla ungdomar i åldern 15-24 år, då vi 
ville studera hur äldre ungdomar använder biblioteket. Just den åldersgruppen har vi 
funnit i annan litteratur och såg den därför som lämplig. Vi har valt att inte titta på 
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ungdomarnas sociala bakgrund. Detta beror på att vi vill koncentrera oss på hur 
ungdomar använder biblioteket, och inte varför de gör det. Vidare har vi valt att bara 
undersöka hur ungdomarna använder folkbibliotek, och inte frågat om skolbibliotek. I 
det fortsatta arbetet menar vi med bibliotek folkbiblioteket om inget annat anges. 

1.3 Disposition 
Vår uppsats är disponerad så att vi i kapitel 1 presenterar vårt arbete och beskriver syftet 
och de frågeställningar vi arbetar efter. Avslutningsvis redogör vi för hur arbetet är 
disponerat.  
 
I kapitel 2 presenterar vi en kort bakgrund till hur man definierar vem som är ungdom. 
Vi beskriver även olika åsikter om den digitala generationen. 
 
Kapitel 3 följer en genomgång av den tidigare forskning samt annan litteratur som vi 
har funnit relevant för vår undersökning.  
 
I kapitel 4 redogör vi för den metod vi har valt, och återger hur vi har genomfört vår 
undersökning.  
 
Kapitel 5 beskriver den teori som vi använder för att analysera delar av vårt resultat.  
 
Kapitel 6 behandlar de resultat vi har funnit i vår enkätstudie och presenterar även de 
olika biblioteken.  
 
I kapitel 7 analyserar vi våra resultat efter den modell vi valt samt jämför med tidigare 
forskning. Vi redogör också för de slutsatser vi har kommit fram till. 
 
I kapitel 8 diskuterar vi de resultat vi har funnit i vår undersökning och de slutsatser vi 
dragit. 
 
Kapitel 9 ger en sammanfattning av vårt arbete.  
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2 Bakgrund 
I följande kapitel beskriver vi olika sätt att definiera vem som är ungdom. Vidare tar vi 
upp olika åsikter kring den digitala generationen, om den finns, vilka de är och vad den 
innebär. Detta finner vi intressant då vi har tankar om att ungdomar främst använder nya 
medier på biblioteket. 

2.1 Vem är ungdom? 
Det finns flera olika sätt att definiera vem som är ungdom. Kopplar man samman 
begreppet med tonåren så gäller det perioden från 13 år upp till 19 år. Inom 
ungdomspolitiken räknas man istället som ungdom mellan 13-25 år (Ungdomsstyrelsens 
skrifter 2006:4, s. 19), och statistiskt sett upp till 25 år (Hagström, 1999, s. 7). På 
bibliotekens hemsidor definieras sällan vem som räknas som ungdom. Vi har funnit att 
på Göteborgs stadsbibliotek är ungdomsavdelningen riktad till personer upp till 16 år 
(Göteborgs stadsbiblioteks hemsida), medan Linköpings stadsbibliotek sätter 19 år som 
övre gräns för ungdomsavdelningen (Linköpings stadsbibliotek).  
 
Ungdomstiden kan ses som en övergång mellan barndomen och det vuxna livet. Rent 
fysiologiskt sett börjar förändringen från barn till vuxen med puberteten. För tjejer 
infaller puberteten någon gång mellan 10 och 16 år och för killar mellan 12 och 16 år 
(Goldinger, 1989, s. 20). Ett begrepp som har sammankopplats med ungdomen är 
adolescens, som skildrar hur människan psykiskt övergår från att vara barn till att bli 
vuxen, den inre psykologiska utvecklingen. Under denna tid ska en självständig ”jag-
identitet” bildas (Ohlsson & Swärd, 1994, s.10f.). Adolescensen delas in i fem faserna 
som vilka är preadolescens (10-12 år), tidig adolescens (12-14 år), högadolescens (14-
16 år), senadolescens (16-20 år) och postadolescens (20-25 år) (Lalander & Johansson, 
2002, s. 16f.).    
 
Fornäs & Ganetz skriver i boken Perspektiv på barn och ungdom (1991) att utöver att 
titta på de fysiska och psykiska aspekterna är det också viktigt att ta upp begreppet 
ungdom som en social kategori. Med social kategori menar författarna ungdomar som 
en grupp, som människorna och grupperna i omgivningen behandlar på ett visst sätt och 
som har speciella beteendemönster i relation till andra. En tydlig sådan social 
ungdomsaspekt är de regler som samhället och staten har, att man till exempel inte är 
tillräckligt gammal för att rösta eller köpa alkohol förrän man är 18 respektive 20 år. En, 
enligt författarna, däremot mer svårtydd social avgränsning är ungdomar som 
fortfarande studerar, inte har något yrke, bor kvar hemma och inte bildat egen familj 
(Fornäs & Ganetz, 1991, s. 73). I dagens samhälle har gränsen för när man inträder i 
vuxenlivet förlängts på grund av längre skolgång och senare inträde på arbetsmarknaden 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:1, s. 14). Fornäs & Ganetz menar att man fortfarande 
som 30-åring kan ses som ungdom ur en social synvinkel trots att man såväl fysiskt som 
psykiskt är vuxen (Fornäs & Ganetz, 1991, s. 73).  
 
Slutligen kan man avgränsa begreppet ungdom kulturellt efter hur man förhåller sig till 
olika symboler, stilar och deras betydelse. Man lyssnar på en viss musikstil och klär sig 
på ett speciellt sätt. Begreppet gäller då människor som ser unga ut och som ägnar sig åt 
sånt som kulturellt kan uppfattas som ungdomligt. Det innebär, enligt Fornäs & Ganetz, 
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att en person i 40-års åldern som spelar till exempel rock i kulturell mening kan ses som 
ung (Fornäs & Ganetz, 1991, s. 73).  

2.2 Den digitala generationen  
I boken Growing up digital beskriver Don Tapscott (1998) vad det innebär att tillhöra 
”The Net Generation”. När han skrev boken räknades alla som var födda mellan 1977 
till 1997 till ”The Net Generation”. De är barn till den generation som kallades ”The 
baby boom” (1946 till 1964) som föddes i de bättre tider som följde efter andra 
världskriget. Tapscott menar att de olika generationerna är sammansvetsade genom 
liknande erfarenheter och det som håller samman ”The baby boomers” är 
introduktionen av TV i hemmen. Han kallar därför denna generation för ”The TV 
Generation”. Anledningen till att de som är födda mellan 1977 och 1997 kallas för ”The 
Net Generation” är att Tapscott anser att många av dagens barn och unga använder 
Internet (ibid., s. 17-23). Samtidigt menar Tapscott att det inte bara handlar om Internet. 
Många i ”The Net Generation” har, när boken skrivs, ännu inte tillgång till det. Det 
viktiga är istället att de har ett avslappnat sätt till digital media. En majoritet vet hur 
man använder en dator och de flesta har någon gång spelat TV-spel (ibid., s. 3). Vi 
finner Tapscotts tankar om en ”nätgeneration” intressanta då vi har en bild av att 
ungdomar använder mycket av de digitala medierna och tekniken som hör till, som till 
exempel Mp3- spelare, TV-spel och Internet.  
 
I sin bok argumenterar Tapscott för att det finns en skillnad mellan att titta på TV och 
att surfa på Internet. Han menar att barn som tittar på TV bara är passiva åskådare till 
skillnad mot de barn som använder Internet som istället är aktiva. Anledningen till att de 
är aktiva kommer av att man på Internet måste leta efter fakta i motsats till att tittar på 
TV och får allting serverat. Sökandet efter fakta kräver i sin tur att barnen utvecklar ett 
kritiskt tänkande för att de ska veta hur en webbsida ska värderas (ibid., s.25f.).  
 
David Buckingham inleder boken Digital Generations – Children, young people and 
new media (2006) med en diskussion kring den digitala generationen. Bland annat 
bemöter Buckingham Tapscotts argument angående den digitala generationens existens. 
Buckingham tar upp fem argument i Tapscotts bok som han tycker är viktiga i 
diskussionen om den digitala generationen. För det första anser Tapscott att teknologi 
skapar nya sätt för kommunikation och interaktion. Med hjälp av Internet kan vi skapa 
en ny gemenskap som är baserad på jämlikhet, dialog och ömsesidigt förtroende. För 
det andra menar Tapscott att Internet innebär nya möjligheter till en mer lekfull 
inlärning. Den nätbaserade inlärningen tillåter ett interaktivt inlärningssätt till skillnad 
från tidigare då det snarare handlade om att leverera färdig kunskap. För det tredje 
tycker Tapscott att de nya villkoren för utbildning, det sociala livet och även arbetet 
kräver andra kompetenser och en ny sorts läs- och skrivförmåga. Den nya 
kommunikationen på Internet, med ett innovativt och mindre formellt språk, utvecklar 
och fordrar nya intellektuella förmågor och till och med en mer komplex hjärnstruktur. 
För det fjärde menar Tapscott att unga tack vare teknologin har andra möjligheter att 
skapa sin identitet. Med hjälp av chattrum och Internet får de möjligheten att utforska 
och experimentera med olika identiteter. För det femte argumenterar Tapscott för att 
Internet leder till utvecklingen av en sorts politik. Då Internet är demokratiskt, delat av 
alla och icke-hierarkiskt blir följden ett socialt uppvaknande (enl. Buckingham 2006, s. 
7f.).  
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Buckingham påpekar att Tapscotts argument är välkända och har använts inom 
diskussionen angående det digitala mediet både i den akademiska och 
populärvetenskapliga världen. Han menar att Tapscott har en teknologisk filosofi som 
bygger på att teknologin kommer från en neutral process av vetenskaplig forskning och 
utveckling och inte från en samverkan av sociala, ekonomiska och politiska krafter. 
Buckingham påpekar att Tapscotts sätt att se på teknologin som neutral innebär att han 
ignorerar flera viktiga argument. Dels så anser Buckingham att Tapscotts synsätt bortser 
från att det historiskt sett är vanligt att gammal och ny teknologi ofta samexisterar, 
speciellt inom media. Vidare tycker Buckingham att Tapscott ignorerar den forskning 
som visar att de flesta ungas dagliga internetanvändning inte karaktäriseras av 
innovation och kreativitet utan istället av vanlig inhämtning av information. 
Avslutningsvis skriver Buckingham att Tapscott inte tänker på de sämre sidorna av 
Internet, till exempel de odemokratiska tendenserna man kan se hos många online 
communities, de begränsningar som finns med så kallad digital inlärning och de 
orättvisor som uppkommer mellan de teknologiskt rika och de teknologiskt fattiga. 
Tillslut konstaterar Buckingham att kanske finns de teknologiskt auktoritära 
cyberbarnen, men de är då i en minoritet. Istället tror Buckingham att de teknologiska 
förändringarna påverkar alla, även de vuxna. Han menar att det är viktigt att tänka på att 
konsekvenserna av teknologin beror på hur vi använder den och vad vi använder den 
till, och att detta kan variera inom en viss åldersgrupp såväl som mellan olika 
åldersgrupper (Buckingham 2006, s. 9-12).          
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta kapitel tar vi upp olika undersökningar som behandlar bibliotekets olika roller, 
ungdomars biblioteks- och medievanor, TV-spel på biblioteket, biblioteksstatistik samt 
statistik kring ungdomars medievanor. Dessa studier kommer vi i analysen, tillsammans 
med Andersson och Skot-Hansens modell om bibliotekets roller, koppla till och jämföra 
med vårt resultat. De studier vi hittat som behandlar ungdomars bibliotek- och 
medievanor är främst magisteruppsatser, men vi har även hittat en del andra studier. Vi 
kommer att närmre beskriva Jochumsen och Rasmussens studie Gør biblioteket en 
forskel? 1 i detta kapitel. Jochumsen och Rasmussen har använt sig av samma modell 
som vi valt för vår analys och därför anser vi att det är intressant att se närmre på deras 
studie. I slutet av detta kapitel har vi en sammanfattning där de viktigaste resultaten 
presenteras.    

3.1 Folkbibliotekets roller 
Det finns många olika sätt att använda biblioteket. En mamma som går till biblioteket 
med sina två små barn är troligtvis intresserad av något helt annat än den 20-åriga 
högskolestuderande eller den pensionerade gamle mannen. Den amerikanske professorn 
i biblioteks- och informationsvetenskap George D’Elia gjorde i början av 1990-talet 
tillsammans med Eleanor Jo Rodger ett antal studier som undersökte hur människor i tre 
amerikanska städer använde biblioteket. Respondenterna fick välja mellan sju olika 
påståenden som bäst beskrev orsaken till deras besök på biblioteket (D’Elia & Rodger 
1994, s. 136). D’Elia och Rodger fann att de tre roller som kunde ses som typiska för 
hur biblioteket används är stöd för utbildning, tillhandahållare av information och för 
nöje. De konstaterade också att de olika biblioteken inom samma stad användes på lite 
olika sätt (ibid., s. 143). De drog slutsatsen att det är viktigt att biblioteken själva gör 
undersökningar för att se hur just deras bibliotek används (ibid., s. 139).   
 
I Sverige gjorde Gudrún Thórsteinsdóttir och Ulla Arvidsson en liknande studie som 
presenterades i artikeln Folkbibliotekets roller och dess användare. Den var en del av 
projektet ”Bibliotek i förändring” vars syfte var att studera folkbibliotekets verksamhet. 
I denna artikel beskriver författarna den undersökning de genomfört på sexton svenska 
folkbibliotek under våren 1997. Undersökningen syftade till att belysa folkbibliotekets 
roller ur användarnas perspektiv samt att undersöka vilka användargrupper som 
besökarna anser att biblioteket ska prioritera (Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 5f.). 
Enkäterna besvarades av de personer som besökte biblioteket vid det givna 
utdelningstillfället (ibid., s. 10). Resultatet i undersökningen byggde på 1 212 insamlade 
enkätsvar (ibid., s. 24). 
 
Bland besökarna som medverkade i deras studie kunde Thórsteinsdóttir och Arvidsson 
se något fler kvinnliga deltagare än manliga (ibid., s. 10f.). De flesta av respondenterna 
jobbade, 28,4 procent, därefter var den vanligaste sysselsättningen gymnasiestuderande, 
16,9 procent, och pensionärer, 13,7 procent. Andelen respondenter som uppgav att de 
var högskole- och universitetsstuderande var 11,5 procent och nästan lika många var 
arbetslösa. De resterande uppgav att de gick i grundskola, studerade på komvux eller 
annat (ibid., s. 13). Thórsteinsdóttir och Arvidsson kunde konstatera att huvuddelen av 
                                                 
1 Författarnas översättning: Gör biblioteket en skillnad? 
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användarna i studien är flitiga biblioteksbesökare. Vid hälften av biblioteken är det så 
många som 90 procent som besökte biblioteket en gång i månaden. Även de resterande 
biblioteken har en hög besöksfrekvens, mellan 70 och 80 procent. Resultatet för hur 
nöjda besökarna är med biblioteket visade att majoriteten är helt eller delvis nöjda. De 
orsaker till missnöje som framkom i studien är främst att biblioteksbesökarna inte 
hittade det de sökte efter eller att det var utlånat. En annan stor orsak till missnöje är 
förseningsavgifterna och böterna (Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 15).  
 
På frågan om vad användarna gör på biblioteket kunde Thórsteinsdóttir och Arvidsson 
se att det är de klassiska sysselsättningarna som dominerar (se figur 1). Låna eller lämna 
böcker är den vanligaste sysselsättningen och därefter kommer läste tidskrifter och 
tidningar. Av de tillfrågade är det endast 10,3 procent som använde biblioteket för 
studier dagen då enkätundersökningen genomfördes. Denna förhållandevis låga siffra 
tror Thórsteinsdóttir och Arvidsson beror på att studien genomfördes i månadsskiftet 
maj/juni och att det inte var så många som studerade på biblioteket vid det tillfället. 
Nyare tjänster som att till exempel surfa på Internet utnyttjas inte speciellt ofta (ibid., s. 
16). 
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Figur 1 visar vilka tjänster besökarna i Thórsteinsdóttir och Arvidssons studie använde sig av under dagen 
undersökningen genomfördes (Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s 16). Figuren visas i procent. 
 
En del av undersökningens syfte var att ta reda på användarnas åsikter kring bibliotekets 
olika roller och vilka roller som de ansåg vara mest viktiga. Alternativen var ”den 
formella utbildningen”, ”barnverksamheten”, ”samhällets vardagsrum”, ”livslångt 
lärande”, ”andra medier”, ”samhällsinformation”, ”kulturcentrum” samt ”det dagliga 
livet”. Thórsteinsdóttir och Arvidsson kunde konstatera att majoriteten av de tillfrågade 
biblioteksanvändarna tyckte att bibliotekets viktigaste uppgift är att fungera som ett stöd 
för skola och utbildning. Författarna tror att anledningen till resultatet kommer av att 
användarna ser biblioteket som en viktig aktör i ett samhälle som är inriktat på 
utbildning och kunskap. Nästan lika viktig ansågs barnverksamheten vara. De alternativ 
som ses som minst viktiga är biblioteket som kulturcentrum och som 
informationsförsörjare för det dagliga livet (ibid., s. 17).  
 
Till sist tittade Thórsteinsdóttir och Arvidsson på vilka grupper som användarna anser 
att biblioteket ska prioritera. Flertalet av respondenterna tyckte inte att det gick att svara 
på denna fråga då det inte går att prioritera en grupp framför en annan. Bland de som 
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trots allt svarade på frågan framkom att de grupper som främst ska prioriteras är barn 
och grundskole- och gymnasieelever  (Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 19).  
 
I sin slutdiskussion tar Thórsteinsdóttir och Arvidsson upp att de inte frågat biblioteks-
användarna om de använder biblioteket till att låna skönlitteratur för ren nöjesläsning. 
De ansåg sig vara väl medvetna om att denna roll troligen ses av många människor som 
bibliotekets viktigaste, istället koncentrerade de sig på bibliotekets andra roller. 
Thórsteinsdóttir och Arvidsson menar att resultatet av undersökningen visar att 
användarna ser biblioteket som en källa till kunskap och som ett hjälpmedel i 
utbildningen. Författarna tror att en anledning till detta var att det i dagens samhälle 
läggs stor vikt vid allt som har med skola och utbildning att göra. En annan anledning 
de tar upp är det något kärvare ekonomiska klimatet, vilket medför att dyr kurslitteratur 
lånas ut i större utsträckning (ibid., s. 21ff.).  

3.2 Ungdomars biblioteksvanor 
I sin magisteruppsats Ungdomar om bibliotek skriver författarna Lisa Ekman och 
Birgitta Ekstrand (2005) om vad ungdomar har för attityd till folkbibliotek. I sin 
undersökning delade författarna ut enkäter till 81 ungdomar i åk 9 (ibid., s. 20ff.). Till 
skillnad från  vårt arbete, där vi enbart undersöker de ungdomar som besöker 
biblioteket, så undersökte Ekman och Ekstrand även de ungdomar som inte besöker 
biblioteket alls eller bara mer sporadiskt. 
 
Ekman och Ekstrand fann att 2 av 3 ungdomar i deras studie besöker biblioteket 
regelbundet, från några gånger i veckan till någon gång i månaden. Resten av 
ungdomarna, ungefär en tredjedel, besöker biblioteket mindre än 1 gång om året eller 
aldrig (ibid., s. 32). Litet mer än hälften av ungdomarna besöker inget annat bibliotek än 
stadsbiblioteket, medan resten även besöker skolbibliotek eller andra kommunbibliotek. 
Bland de ungdomar som besöker andra bibliotek svarar de flesta att de går dit några 
eller någon gång i veckan (ibid., s. 33).  
 
Det ungdomarna främst gör på biblioteket, enligt Ekman och Ekstrands studie, är att 
använda datorerna eller låna böcker, vilket mer än hälften har uppgivit. En femtedel av 
ungdomarna uppger att de läser tidningen på biblioteket, och strax under det hamnar 
alternativen ”pluggar” (cirka 15 procent), ”träffar kompisar” (cirka 12 procent), , ”lånar 
musik” (cirka 9 procent), ”lånar film” (cirka 9 procent) och ”annat” (cirka 10 procent). 
Av de som svarade ”annat” är de mest förekommande svaren ”sover” eller ”sitter i 
soffan” (ibid., s. 34). 
 
Ekman och Ekstrands studie visade att över hälften av ungdomarna som svarat på 
enkäten ansåg att bibliotek är viktiga. Av de övriga hade merparten svarat att de inte 
visste, och bara ett fåtal ansåg att bibliotek inte är viktiga (ibid., s. 35). Det viktigaste på 
biblioteket är enligt ungdomarna ”böcker” och ”datorer” vilket majoriteten svarade. 
Ungefär en tredjedel av ungdomarna ansåg även att tystnad är viktigt på biblioteket och 
en femtedel tyckte att ”musik” och ”film” är viktigt (ibid., s. 36). Enligt enkäten vill 
ungdomarna att bibliotekets lokaler ska innehålla fler datorer och en mer modern och 
mysigare inredning med mer soffor, färger och lampor. Andra synpunkter var att de 
skulle vilja ha mer sittplatser och att biblioteket ska bli mer organiserat så att 
ungdomarna lättare kan hitta det de letar efter (ibid., s. 38). 
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Majoriteten av ungdomarna i undersökningen är nöjda med bibliotekets öppettider. När 
det gällde mediebeståndet anser ungefär hälften att det är anpassat till ungdomar, men 
samtidigt är det nästan en femtedel som svarar att biblioteket inte är anpassat till dem. 
Merparten av ungdomarna saknar inte något på biblioteket, men de övriga, ungefär en 
tredjedel, saknar mer nya filmer och mer datorer (Ekman & Ekstrand 2005, s. 38). 
 
De slutsatser som Ekman och Ekstrand drog var att biblioteket skulle behöva: 
”medvetandegöra och upphöja ungdomskulturen, flytta ungdomsavdelningen närmre 
vuxenavdelningen, inreda särskilt ungdomsrum/ungdomsavdelning, arbeta med 
fokusgrupper och satsa på fler datorer” (ibid., s. 57).  
 
En annan studie som behandlar ungdomars tankar kring biblioteket och vad det ska 
innehålla är Stig Elofssons undersökning Vad ungdomar vill ha på biblioteket (2004). 
Studien undersöker vad högstadie- och gymnasieelever eftersöker på biblioteket och hur 
detta kan kopplas till deras sociala bakgrund och skolsituation. Då vi inte är intresserade 
av den sociala bakgrunden för vår studie redovisar vi inte den delen av Elofssons 
resultat. Materialet till sin undersökning har Elofsson hämtat från en studie om 
kulturvanor som genomfördes 1998. Studien omfattade 4 873 högstadieelever samt 
3 247 gymnasieelever från skolor i Stockholms län. Det var en relativt jämn fördelning 
mellan tjejer och killar (ibid., s. 8). 
 
Ungdomarna fick svara på ett antal påståenden om vad på biblioteket som de ansåg var 
viktigt (se figur 2). Elofsson konstaterade att ungdomar, oavsett ålder och kön, tyckte att 
det viktigaste med biblioteket är möjligheten att kunna låna böcker. Bland killar är det 
cirka 80 procent som tyckte att detta påstående stämmer precis eller ganska bra och 
bland tjejer är det cirka 90 procent. Därefter kommer möjligheten att kunna sitta och 
göra läxor eller studera. Datorer med tillgång till internet är en annan viktig del av 
biblioteket, vilket ungefär hälften av respondenterna svarade (ibid., s. 13).  
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Figur 2 visar vad ungdomarna i Elofssons undersökning anser är viktigt på biblioteket. Figuren är gjord 
av författarna efter delar av resultatet i Elofssons tabell över vad ungdomar anser ska finnas på biblioteket 
(Elofsson 2004, s. 13). Figuren visas i procent. 
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På frågan om hur viktigt det är att kunna låna musik och film varierade svaren beroende 
på ålder och kön. På högstadiet är ungefär hälften av tjejerna och cirka 40 procent av 
killarna intresserade av möjligheten att låna dessa medier. Gymnasiekillarna är mer in-
tresserade av att låna videofilmer än att låna cd-skivor och för gymnasietjejerna är det 
istället tvärtom. Vidare anser ungefär en tredjedel av ungdomarna i studien att de tycker 
det är viktigt att man ska kunna ta del av kommuninformation på biblioteket. Elofsson 
fann att det som ungdomarna prioriterade minst är bibliotekens ”utåtriktande” 
verksamheter, som till exempel att gå på utställningar eller att lyssna på författare. Här 
varierar intresset från 13 procent upp till 21. Ungdomarna i studien visar även ett lågt 
intresse för att använda biblioteket som ett ”socialt rum” där de kan träffa kompisar och 
gå och fika (Elofsson 2004, s. 13). På frågan om hur ofta ungdomarna brukade besöka 
biblioteket kunde Elofsson inte se någon skillnad mellan stadierna men däremot mellan 
könen. Bland killarna har nästan 60 procent besökt ett bibliotek de senaste fyra 
veckorna medan bland tjejerna är denna siffra nästan 70 procent (ibid., s. 10).  
 
I sin slutdiskussion påpekar Elofsson att ungdomar, oberoende av kön, stadium och om 
de besöker biblioteket eller ej, tycker att det viktigaste är att man kan låna böcker, att 
man kan studera samt att få tips om nya böcker. Elofsson menar att detta visar på att 
ungdomar i första hand är intresserade av bibliotekets mer traditionella utbud och han 
drar slutsatsen att biblioteket bör satsa sina pengar för ungdomsverksamheten på 
bokinköp och traditionell biblioteksverksamhet. Varför ungdomarna i studien inte visar 
mer intresse för möjligheterna att låna musik och film samt låna datorer förklarar 
Elofsson med att han tror att ungdomarna är tveksamma till om biblioteket kan 
tillhandahålla detta. Elofsson framhåller att han inte kan dra några slutsatser om ifall 
ungdomar tycker att det är viktigt att biblioteket gör satsningar på dem genom 
införskaffning av till exempel ungdomslitteratur. Han påpekar dock att det i andra 
undersökningar framkommit att ungdomarna inte är speciellt intresserade av just 
ungdomsböcker utan att de uppskattar det utbud av vuxenlitteratur som redan finns 
(ibid., s. 32). 

3.3 Ungdomars läsvanor 
Anders Lundblad och Anna Vesterlund skriver i sin magisteruppsats Läsintresserade 
ungdomar (1998) om ungdomars läsvanor, vilket även Eva Ranglin och Marianne 
Tengfjord gjort i sin magisteruppsats Jag blev glad(are) och vis(are) (2005). I båda 
uppsatserna har författarna använt sig av enkäter och intervjuer, men på litet olika sätt. 
Lundblad och Vesterlund har delat ut sina 88 enkäter på en gymnasieskola (1998, s. 
2ff.) medan Ranglin och Tengfjord har delat ut 84 enkäter på ett folkbibliotek och ett 
folkhögskolebibliotek (2005, s. 39f.).  
 
I Lundblad och Vesterlunds undersökning är den populäraste genren bland ungdomarna 
”moderna romaner”. När de istället jämförde resultatet mellan könen fann de att tjejerna 
i studien tycker mer om att läsa romantiska böcker medan killarna föredrar fantasy. 
Vidare fann Lundblad och Vesterlund att när det gällde de minst populära genrerna är 
resultatet det motsatta, tjejerna tycker sämst om fantasy medan killarna tycker sämst om 
romantik (Lundblad & Vesterlund 1998, s. 28f.). Ranglin och Tengfjord fann att 
ungdomarna i deras undersökning helst läste ”romaner av nutida författare” och 
”klassiker”. Även i deras studie läser tjejerna helst ”romantik”, men till skillnad från 
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Lundblad och Vesterlunds studie så läser killarna helst ”science fiction”(Ranglin & 
Tengfjord 2005, s. 46).  
 
Ranglin och Tengfjord kom i sin undersökning fram till att deras respondenter läser 
många olika genrer (2005, s. 46), vilket vi även kan se tendenser till i Lundblad och 
Vesterlunds studie (1998, s. 28). Bland tjejer är den mest populära genren romantik, 
medan killar är mer intresserade av fantasy eller science fiction. På det stora hela är det 
nyare romaner som är de mest lästa böckerna i båda studierna.  
 
I både Lundblad och Vesterlund samt Ranglin och Tengfjords magisteruppsatser anser 
merparten av ungdomarna att de är ganska nöjda med bibliotekets utbud av litteratur 
(Lundblad & Vesterlund 1998, s. 33 och Ranglin & Tengfjord 2005, s. 53f.). De 
kommentarer som lämnats till denna fråga visar att ungdomarna i Lundblad och 
Vesterlunds uppsats, trots att de är ganska nöjda, bland annat skulle vilja ha mer nya 
böcker, hela serier och engelsk litteratur (Lundblad & Vesterlund 1998, s. 33). 
 
När Ranglin och Tengfjord frågade vad deras respondenter gjorde på biblioteket var de 
vanligaste svaren att låna fack- eller skönlitteratur och studera (Ranglin & Tengfjord 
2005, s. 52). Även Lundblad och Vesterlund fann att ungdomarna i deras undersökning 
använder biblioteket för sina studier. De konstaterade också att ungdomarna enbart ser 
biblioteket som tillhandahållare av litteratur istället för en plats att inspireras i sin 
läsning (Lundblad & Vesterlund 1998, s. 86).   

3.4 Ungdomars musik- och filmvanor  
Patrik Bäckwall skriver i sin magisteruppsats Har vi det ni söker eller önskar ni något 
annat? om vad ungdomar anser om musik- och filmutbudet på Borås och Göteborgs 
stadsbibliotek (2001). I sin undersökning har Bäckwall sammanlagt delat ut 140 enkäter 
på de båda biblioteken till ungdomar i åldern 15-25 år (ibid., s. 7ff.).  
 
Bäckwall fann i sin studie att ungdomarna i Borås går till biblioteket något oftare än 
ungdomarna i Göteborg. I Borås går många av ungdomarna till biblioteket mer än 10 
gånger per månad, medan flertalet av ungdomarna i Göteborg går till biblioteket cirka 3 
till 5 gånger per månad (ibid., s. 58ff.). Flertalet av ungdomarna i Bäckwalls studie 
anger att deras syfte med att gå till biblioteket är att ”Låna böcker” (se figur 3). Många 
av ungdomarna går även till biblioteket för att läsa tidskrifter eller låna musik. I Borås 
är det även ganska vanligt bland ungdomarna att låna film (ibid., s. 60ff.).  
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Figur 3 visar vad ungdomarna i Bäckwalls undersökning gör på biblioteket (Bäckwall 2001, s. 60f.). 
Figuren är gjord av författarna utifrån Bäckwalls resultat och redovisas i antal personer.  
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Ungdomarna i Bäckwalls undersökning lyssnar mycket på musik (Bäckwall 2001, s. 
41), och då helst på ”pop/rock” (ibid., s. 28ff.). På andra plats i Göteborg kom 
”klassiskt”, medan de i Borås lyssnade på ”hårdrock/heavy metal” (ibid.). (se figur 4) 
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Figur 4 visar de musikgenrer som ungdomarna i Bäckwalls undersökning lyssnar på (Bäckwall 2001, s. 
28ff). Figuren är gjord av författarna utifrån Bäckwalls resultat och redovisas i antal personer.  
 
Trots att ungdomarna lyssnar mycket på musik så lånar de inte musiken på biblioteket, 
över hälften av ungdomarna i Bäckwalls studie lånar inte CD-skivor på biblioteket. 
Bland de som lånar CD-skivor ligger siffran på 1-2 CD-skivor i månaden (ibid., s. 39f.). 
Många av ungdomarna har heller ingen uppfattning om bibliotekets utbud av musik, 52  
av 140 totalt, men bland de övriga så tyckte merparten att utbudet är ganska bra (ibid., s. 
35ff.). När Bäckwall i sin enkät frågade ungdomarna om de saknade någon musikstil i 
bibliotekets musikutbud blev svaret att det de saknar mest är ”pop/rock” och 
”house/techno”. I Göteborg svarade tjejerna att de saknar ”jazz” och killarna i Borås 
saknar ”hårdrock/heavy metal” (ibid., s. 37f.). Bäckwall fann att många av ungdomarna 
i undersökningen inte laddar ner musik från Internet (ibid., s. 41ff.).  
 
I Bäckwalls magisteruppsats uppger ungdomarna att de tittade på mellan 1 till 5 
videofilmer på en månad (ibid., s. 47ff.), och den filmgenre som är populärast är 
”komedi”, följt av ”drama”, ”thriller” och ”action” (se figur 5). De minst populära 
genrerna är ”skräck” och ”romantik” (ibid., s. 49ff.).   
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Figur 5 visar de filmgenrer ungdomarna i Bäckwalls undersökning brukar titta på (Bäckwall 2001, s. 
49ff.). Figuren är skapad av författarna utifrån Bäckwalls resultat och redovisas i antal personer.  
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Merparten av ungdomarna lånar ingen film på biblioteket. De ungdomar som har svarat 
att de lånar film kommer främst från Borås. Bäckwall uppmärksammar dock att det i 
Borås är gratis att låna film, medan biblioteket i Göteborg tar ut en avgift, vilket han ser 
som en av förklaringarna till skillnaden (Bäckwall 2001, s. 52ff.). Många av 
ungdomarna har heller ingen uppfattning om filmutbudet, men bland som har en åsikt 
tycker de flesta att filmutbudet, liksom musikutbudet, är ganska bra (ibid., s. 54ff.). När 
Bäckwall frågade om ungdomarna saknar någon filmgenre på biblioteket är den genren 
som flest svarat ”skräck”, trots att den är minst populär (ibid., s. 56ff.).  

3.5 Ungdomars medievanor 
En gång per år ger Nordicom2 ut Mediebarometern som är en räckviddsundersökning 
som belyser hur stor del av den svenska befolkningen som under en genomsnittlig dag 
under respektive år utnyttjat ett antal enskilda medier. De olika medierna som undersöks 
är radio, TV, text-TV, VHS/DVD, bio, kassettband, CD-skiva, Mp3, Internet, 
morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift, bok, direktreklam och ny 
medieteknologi. Syftet med studien är att undersöka tendenser och förändringar i hur 
människor använder massmedier. Underlaget till studien kommer från 3 436 
telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen mellan 9-79 
år (Mediebarometer 2005 2006, s. 3). Då vi endast är intresserade av ungdomar i 
åldrarna 15-24 år kommer vi enbart redovisa resultat från dessa delar av 
undersökningen.  
 
Figur 6 visar att det vanligaste mediet, som ungdomarna använt en genomsnittlig dag, är 
TV. Surfa på Internet hade cirka hälften av de tillfrågade ungdomarna gjort och 40 
procent hade läst någon bok. Med böcker menas i Mediebarometerns undersökning inte 
bara skönlitteratur utan även facklitteratur och läroböcker (ibid., s. 11). På frågan hur 
ungdomarna har fått tag på boken svarade 28 procent att de lånat den på biblioteket 
(ibid., s. 103). Nästan lika många som hade läst en bok uppgav att de läst en tidskrift 
eller lyssnat på Mp3 en genomsnittlig dag. Med Mp3 avses i undersökningen både 
musik och inlästa böcker. Det samma gäller för CD-skivor som nästan hälften av 
ungdomarna svarat att de lyssnat på (ibid., s. 4).  
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Figur 6 visar i procent vilka medier som ungdomar, i åldrarna 15-24 år, använder en genomsnittlig dag 
(Mediebarometern 2005 2006, s. 11). Figuren är gjord av författarna från en tabell över befolkningens 
massmedieanvändning i Mediebarometern 2005 (s.11).  
                                                 
2 Nordicom står för Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning, som är en 
institution inom det Nordiska ministerrådet (Nordicom).   
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Ungdomarna i undersökningen i åldrarna 15-24 år ägnar i snitt 343 minuter per dag åt 
olika medier, alltså cirka 5,7 timmar (Mediebarometer 2005 2006, s. 24). När man 
sedan tittar på de olika medierna kan man se att ungdomarna sitter cirka 85 minuter 
framför datorn på Internet. Det ungdomarna främst använder Internet till är för att läsa 
och skriva e-mail, delta i diskussions- eller chattgrupper och för att söka information. I 
denna undersökning har även 7 procent av de tillfrågade ungdomarna uppgivit att de 
laddar ner musik från Internet en genomsnittlig dag (ibid., s. 111). Nästan lika lång tid 
som de ägnar framför datorn och Internet tillbringar ungdomarna även med att titta på 
film på VHS eller DVD (ibid., s. 62). Något mindre tid, 65 minuter, lyssnar 
åldersgruppen på CD-skivor, Mp3-filer och kassettband (ibid., s. 38). Den tid som 
ungdomar lägger på att läsa böcker har sjunkit sedan 1995 från 89 minuter i genomsnitt 
per dag till 59 minuter per dag (ibid., s. 98).  

3.6 TV-spel och bibliotek 
TV-spel har under ett antal år funnits till försäljning i Sverige och övriga världen. 
Däremot är TV-spel på biblioteket en ny företeelse. Det första svenska biblioteket som 
började med utlåning av just TV-spel var Malmö stadsbibliotek. De drog igång i januari 
2006 efter att ha uppmärksammat en viss efterfrågan av det mediet. Till konferensen 
”Mötesplats inför framtiden” som hölls på högskolan i Borås presenterade TV-
spelsgruppen på Malmö stadsbibliotek ett paper som beskrev bland annat projektets 
bakgrund, utförande och resultat (Jacobsson, Johansson & Nordström 2006) 
 
För att de skulle kunna erbjuda ett större utbud valde de att inte köpa in spel till datorer 
eller till handhållna TV-spelskonsoler, utan bara för till exempel en X-box. Då det var 
viktigt att det skulle finnas något till alla bestämde sig gruppen för att köpa in spel av 
olika kategorier. De spel som sedan köptes in följde bibliotekets allmänna inköpspolicy 
som inte tillåter inköp av medier som är rasistiska, sexistiska eller innehåller grovt 
omotiverat våld. Sammanlagt köptes ungefär 300 olika spel in till starten (ibid.).  
 
Mottagandet biblioteket fick var mycket positivt. I TV-spelsgruppen hade man befarat 
en stor debatt om TV-spelens varande på biblioteket. Det gruppen istället kunde se var 
en begynnande diskussion om satsning på TV-spel även på andra bibliotek och det 
rapporterades om projektet både på TV och i tidningar. Det viktigaste var ändå att 
besökarna mottog projektet med stor glädje. Avdelningen har varit mycket populär och 
efter bara ett halvår hade spelen varit utlånade cirka 11 000 gånger. De som lånar är 
främst killar i 16-30 års ålder och barnfamiljer. Förutom utlåning av TV-spel kommer 
biblioteket att ha föredrag, utställningar, möjlighet att spela på biblioteket och utbud av 
dator- och tv-spelslitteratur. Tanken bakom detta är att skapa en förståelse och 
synliggöra den växande spelkulturen (Jacobsson, Johansson & Nordström 2006).  
 
Malmö stadsbibliotek var visserligen först med TV-spel på biblioteket men nu börjar 
även andra bibliotek följa efter. I artikeln Biblioteket lockar unga killar – med Xbox 
rapporterade Clarence Frenker (2007) om att man på Hemmesta bibliotek på Värmdö i 
början av 2007 startat ett ettårigt projekt med utlåning av spel till Playstation 2, X-box 
och Nintendo Gamecube. Charlotta Kleijn, som är första bibliotekarie och ansvarig för 
projektet, berättar i artikeln att en av anledningarna till satsningen är att locka fler unga 
killar till biblioteket. Då detta är en grupp som inte lånar så mycket på biblioteket 
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(Frenker 2007). Ett annat bibliotek som börjat med TV-spel är Mölndals stadsbibliotek. 
De drog igång sin utlåning under våren 2007 (Mölndals stadsbibliotek).    

3.7 Biblioteksstatistik 
I rapporten Kulturbarometern 2002 presenterades en enkätundersökning om den 
svenska befolkningens kultur- och medievanor. I rapporten framkom att det är 66 
procent av de tillfrågade i åldrarna 7-79 år som besökt biblioteket under det senaste året 
och 43 procent som besökt ett bibliotek de senaste fyra veckorna. I åldersgruppen 15-24 
år är det cirka 83 procent som besökt biblioteket det senaste året. När man delade upp 
åldersgruppen i tjejer och killar såg man att tjejerna går betydligt mer frekvent till 
biblioteket. Det är cirka 67 procent av tjejerna som har besökt något bibliotek de senaste 
fyra veckorna medan det bara är cirka 50 procent av killarna. Även siffrorna för hela 
året visar att det är fler tjejer än killar som besöker biblioteket (Kulturbarometern 2002 
2003, s. 50f.). 
 
På frågan om vilka två saker som besökarna i första hand ägnar sig åt på biblioteket 
svarar majoriteten, 53 procent, att de lånar eller lämnar igen böcker. I åldergruppen 15-
24 år svarar 43 procent att de använder datorn på biblioteket. Med datoranvändning 
menas all sorts användning förutom att söka efter en bok i katalogen. De som lyssnar på 
och lånar skivor på biblioteket är oftast under 25 år (Kulturbarometern 2002 2003, s. 
62).  
 
I rapporten Folkbiblioteken 2005 redovisas de svenska bibliotekens siffror vad gäller 
bland annat bestånd och utlåning. Beståndet delas upp i två delar, böcker och 
audiovisuella medier (AV-medier). Böckerna består av vuxenböcker, barnböcker och 
referensböcker och AV-medier utgörs av musikfonogram, ljudböcker, talböcker, 
videogram och CD-skivor (2006, s. 12). Siffrorna för utlåning av böcker visar att de 
allra flesta böcker som lånas är barnböcker, som står för 45 procent av den totala 
utlåningen. På andra plats kommer facklitteratur med 29 procent och sist kommer 
skönlitteraturen med 26 procent. Det man kan se på utvecklingen av utlån av böcker 
sedan 1980-talet är att antalet utlånade böcker per invånare och år har gått ner från 9,2 
till 6,7 stycken. Orsaker till nedgången tros bero på ett ökat utbud av böcker på andra 
ställen och den sänkta bokmomsen. Förändringen vad det gäller utlån av AV-medier 
visar istället på en stadig uppgång från 1980-talet till för några år sedan då det 
stagnerade på cirka 11 miljoner utlån per år. Det är främst musikfonogram, cirka 3,6 
miljoner, ljudböcker, cirka 2,5 miljoner och video eller DVD, cirka 2,1 miljoner som 
lånas ut bland AV-medierna. Det nyare mediet e-böcker hade bara en utlåning på cirka 
136 000 under 2005 (Folkbiblioteken 2005 2006, s.14f.).  

3.8 Bibliotek och vardagsliv 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen beskriver i sin bok Gør 
biblioteket en forskel? den intervjuundersökning de har utfört kring ämnet bibliotek och 
vardagsliv. Syftet med nämnda undersökning var att närmre undersöka förhållandet 
mellan befolkningen, vardagslivet och folkbiblioteket. Av de intervjuer de utfört har 
författarna sedan plockat ut 32 stycken för analys (Jochumsen & Rasmussen 2001, 
passim). De modeller de har använt sig av i analysen är en egen version av Bourdieus 
modell med ekonomiskt och socialt kapital samt Marianne Andersson och Dorte Skot-
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Hansens modell om bibliotekets fyra funktioner3. Jochumsen och Rasmussen använder 
Bourdieus modell för att undersöka vad människor i olika livsstilar gör på biblioteket. 
Andersson och Skot-Hansens modell används sedan för att beskriva de olika funktioner 
som biblioteket kan ha för användaren (Jochumsen & Rasmussen 2001, passim).  
 
Bourdieus modell går ut på att man delar upp människor efter deras sociala och 
ekonomiska bakgrund och placerar in dem på ett fyrdelat fält. De fyra delarna 
representerar fyra livsstilar. I den version av modellen (se figur 8) som Jochumsen och 
Rasmussen använder placeras de som har ett högt ekonomiskt kapital och ett lågt 
kulturellt kapital på den västra sidan. På den östra sidan har människorna ett lågt 
ekonomiskt kapital och ett högt kulturellt. De två kapitalen kan även räknas ihop, det är 
det som gör indelningen på nord och söder. Ju längre norr ut på fältet desto högre blir 
det samlade kapitalet. Detta innebär att människorna i det nordvästliga fältet har ett högt 
ekonomiskt kapital och ett lågt kulturellt kapital. I det sydvästliga fältet har de 
fortfarande ett högre ekonomiskt kapital än kulturellt, men sammantaget når det inte 
upp till den nordvästliga nivån. Människorna som placeras inom det nordöstliga fältet 
har mer kulturellt kapital än ekonomiskt, vilket även gäller för den sydöstliga livsstilen, 
med den skillnaden att den nordöstliga livsstilen har mer samlat kapital (Jochumsen & 
Rasmussen 2001, s. 56ff.). Jochumsen och Rasmussen delade in de 32 
intervjupersonerna efter de fyra olika livsstilar som Bourdieu beskriver. Författarna fann 
sedan att de intervjuade personerna i de olika livsstilarna använde biblioteket på litet 
olika sätt. De som blev placerade i det nordvästliga fältet använde biblioteket mer som 
socialt center och kunskapscenter snarare än som informations- eller kulturcenter. De 
som blev placerade i det nordöstliga fältet fokuserade mer på biblioteket som kultur- 
och kunskapscenter. I det sydvästliga fältet var kunskap och information viktigast, 
medan de från det sydöstliga fältet använde biblioteket på alla fyra sätt. Dock 
poängterar Jochumsen och Rasmussen att intervjupersonerna i alla fyra livsstilar 
använder biblioteket på alla fyra sätt, fast med en betoning på olika sätt i olika livsstilar 
(ibid., s. 128f.). De olika sätt som intervjupersonerna i Jochumsen och Rasmussens 
undersökning använder biblioteket på redovisas närmre i teorikapitlet, kapitel 5.  
 
 

 
Figur 8 Modell över hur man i de olika fälten använder biblioteket. (Jochumsen & Rasmussen 2001, s. 
129)  
 

                                                 
3 Andersson och Skot-Hansens modell beskrivs närmre i kapitel 5. 
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Till sist kom Jochumsen och Rasmussen fram till att sättet som deras intervjupersoner 
använder biblioteket på förändras när deras liv förändras. Vid en punkt i livet är kanske 
behovet av biblioteket litet eller inte finns alls, medan vid en annan tidpunkt är det 
kanske stort. De sätt människor använder biblioteket på skiljer sig alltså utifrån var 
någonstans i livet de befinner sig (Jochumsen & Rasmussen 2001, s. 138f.).  

3.9 Sammanfattning av tidigare forskning 
I artikeln Folkbibliotekets roller och dess användare presenterar Gudrún 
Thórsteinsdóttir och Ulla Arvidsson sin enkätundersökning vars syfte är att belysa 
folkbibliotekets roller ur användarnas perspektiv samt att undersöka användarnas åsikter 
om vilka användargrupper som biblioteket ska prioritera (Thórsteinsdóttir & Arvidsson 
1999, s. 6). Resultatet av undersökningen visade att det är de klassiska 
sysselsättningarna som dominerar. De vanligaste anledningarna till att besöka 
biblioteket är för att låna eller lämna böcker och läsa tidningar eller tidskrifter. Däremot 
är det inte så vanligt att besöka biblioteket för att surfa på Internet. Respondenterna i 
undersökningen anser att bibliotekets viktigaste roll är att fungera som ett stöd för skola 
och utbildning. Nästan lika viktigt anser de bibliotekets barnverksamheter vara. De 
rollerna som ses som minst viktiga är biblioteket som kulturcentrum och som 
informationsförsörjare i det dagliga livet (Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 16). På 
frågan om vilka grupper som ska prioriteras visar resultatet att det är barn, gymnasister 
och grundskoleelever som ska prioriteras (ibid., s. 19).  
 
Ekman och Ekstrand har i sin undersökning studerat ungdomars attityd till biblioteket 
genom att dela ut enkäter till 81 niondeklassare i två städer (Ekman & Ekstrand 2005, s. 
2, 23.). De kom fram till att mer än hälften av ungdomarna besöker biblioteket 
regelbundet, men att ungefär en tredjedel endast går till biblioteket en gång om året eller 
aldrig (ibid., s. 32). Vidare fann Ekman och Ekstrand att ungdomarna främst använder 
datorerna eller lånar böcker när de är på biblioteket (ibid., 34). Ungdomarna tyckte att 
bibliotek är viktiga, och att det viktigaste på biblioteket är böcker och datorer (Ekman & 
Ekstrand 2005, s. 35f.). Det framkom tydligt att det som ungdomarna i deras studie vill 
ha på biblioteket är datorer och ställen där de kan sitta. Det Ekman och Ekstrand till slut 
kom fram till var att biblioteken skulle utveckla ungdomsavdelningen och flytta den 
närmre vuxenavdelningen (ibid., s. 57). 
 
Stig Elofsson har gjort en omfattande enkätundersökning som studerat vad högstadie- 
och gymnasieungdomar vill ha på biblioteket (Elofsson, 2004, s. 8). Resultatet som 
framkom i undersökningen var att för ungdomarna är den viktigaste funktionen på 
biblioteket att man ska kunna låna böcker. Efter det prioriteras möjligheten att kunna 
sitta och läsa och studera. En tredje företeelse som ungdomarna värderar är tillgång till 
Internet. Intresset för utbudet till andra medier varierar lite beroende på ålder och kön. 
På gymnasiet är killarna mest intresserade av att låna videofilmer till skillnad mot 
tjejerna som mest är intresserade av att låna cd-skivor. De av bibliotekets verksamheter 
som intresserar ungdomarna minst är de mer ”utåtriktade” verksamheterna såsom 
utställningar och att lyssna på författare. Ungdomarna visar även ett lågt intresse av att 
kunna använda biblioteket som ett ”socialt rum” där de kan träffa kompisar och gå och 
fika (ibid., s. 13). Då ungdomarna i undersökningen främst är intresserade av 
bibliotekets mer traditionella utbud drar Elofsson slutsatsen att biblioteket i första hand 
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bör satsa sina pengar för ungdomsverksamhet på bokinköp och traditionell 
biblioteksverksamhet (ibid., s. 32).  
  
Lundblad och Vesterlund (1998) samt Ranglin och Tengfjord (2005) skriver i sina 
magisteruppsatser om ungdomars läsvanor. Lundblad och Vesterlund har delat ut 
enkäter i en gymnasieskola och Ranglin och Tengfjord har delat ut enkäter på två 
bibliotek. Det de fann i båda uppsatserna var att nya romaner är den mest lästa genren. 
När författarna har tittat på skillnader mellan könen har de funnit att tjejer helst läser 
romantiska böcker medan killar föredrar fantasy eller science fiction (Lundblad & 
Vesterlund 1998, s. 28f. och Ranglin & Tengfjord 2005, s. 46). Ungdomarna i båda 
uppsatserna är ganska nöjda med bibliotekets utbud av litteratur (Lundblad & 
Vesterlund 1998, s. 33 och Ranglin & Tengfjord 2005, s. 53f.).  
 
Bäckwalls magisteruppsats undersöker vad ungdomar anser om musik- och filmutbudet 
på biblioteket. I sin studie delade han ut 140 enkäter till ungdomar, i åldrarna 15-25 år, 
på Göteborgs och Borås stadsbibliotek (Bäckwall 2001, s. 6ff.). När ungdomarna i 
Bäckwalls studie går till biblioteket, vilket de gör ganska ofta (Bäckwall 2001, s. 58ff.), 
så är det främst för att låna böcker (ibid., s. 60ff.). När det gäller musikutbudet fann 
Bäckwall att hälften av ungdomarna inte lånar skivor på biblioteket (ibid., s. 39f.) och 
att många inte heller har någon uppfattning om musikutbudet. De flesta av dem som 
uttrycker en åsikt över utbudet anser att det är ganska bra (ibid., s. 35ff.). De 
musikgenrer som är helt klart mest populära var pop och rock (ibid., s. 28ff.), och det är 
också den stilen som flest ungdomar saknar på biblioteket (ibid., s. 37f.). Vad gäller 
film fann Bäckwall att trots att en klar majoritet tittar på film varje månad (ibid., s. 
47ff.), lånar merparten av ungdomarna inte film på biblioteket (ibid., s. 52ff.). Många 
har heller ingen uppfattning om bibliotekets filmutbud, men bland de resterande 
ungdomarna tycker de flesta att utbudet är ganska bra (ibid., s. 54ff.). Det som 
ungdomarna helst tittar på är komedier följt av drama, thriller och action (ibid., s. 49ff.). 
Den genre som ungdomarna saknar är skräckfilmer (ibid., s. 56ff.). 
 
I Mediebarometern 2005 redovisas den undersökning som beskriver hur stor del av den 
svenska befolkningen som under en genomsnittlig dag utnyttjar ett antal olika medier. 
Syftet med undersökningen är att undersöka tendenser och förändringar i hur människor 
i åldrarna 9-79 år använder massmedier (Mediebarometern 2005, s. 3). Då vår studie 
handlar om ungdomar i åldrarna 15-24 år är det endast denna del av studien som är av 
intresse för oss. Det mediet som flest ungdomar använder sig av under en genomsnittlig 
dag är dagstidningar, 72 procent, därefter kommer Internet, som ungefär hälften av 
ungdomarna svarar. Endast 40 procent av 15-24 åringarna uppgav att de hade läst i en 
bok under en genomsnittlig dag. Med böcker menas förutom skönlitteratur även 
facklitteratur och läroböcker (ibid., s. 11). På frågan om hur de har fått tag på boken 
svarade 28 procent att de lånat den på biblioteket (ibid., s. 103). Av de 343 minuter som 
15-24 åringarna ägnar åt olika medier under en genomsnittlig dag sitter de cirka 85 
minuter framför datorn på Internet (ibid., s. 110). På bokläsning spenderar de tillfrågade 
ungdomarna i genomsnitt 59 minuter per dag, vilket är en minskning med 30 minuter 
sedan 1995 (ibid., s. 59).  
 
TV-spel är en ny företeelse på de svenska folkbiblioteken. Det första svenska 
biblioteket som började med TV-spel till utlåning var Malmö stadsbibliotek. De startade 

 18



 

upp sin verksamhet i januari 2006. Sammanlagt köptes ungefär 300 spel in till starten, 
de var av olika karaktär för att passa så många som möjligt. Det mottagande biblioteket 
fick från besökare var mycket positivt och TV-spelen har höga utlåningssiffror. De som 
lånar är främst killar i 16-30 års ålder och barnfamiljer. Förutom utlåning av TV-spel 
har biblioteket föredrag, utställningar, möjlighet att spela på biblioteket och ett utbud av 
dator- och tv-spelslitteratur. Tanken bakom satsningen är att skapa en förståelse och 
synliggöra den växande spelkulturen (Jacobsson, Johansson & Nordström 2006). Sedan 
Malmö stadsbibliotek har börjat med sin utlåning av TV-spel har även andra bibliotek 
följt efter exempel på dessa är Hemmesta bibliotek på Värmdö (Frenker 2007) och 
Mölndals stadsbibliotek (Mölndals stadsbibliotek). 
 
I rapporten Kulturbarometern 2002 presenteras en enkätundersökning om den svenska 
befolkningens kultur- och medievanor. I rapporten framkommer att det i åldersgruppen 
15-24 år är fler tjejer än killar som regelbundet besöker biblioteket. Av de tillfrågade 
tjejerna har cirka 67 procent besökt biblioteket de senaste fyra veckorna till skillnad mot 
killarna där bara ungefär hälften har varit där (Kulturbarometern 2002 2003, s.50f.). Det 
besökarna främst gör på biblioteket är att låna eller lämna igen böcker. Andra vanliga 
aktiviteter är att lyssna och låna musik, söka information och att använda datorn 
(Kulturbarometern 2002 2003, s. 62).  
 
I rapporten Folkbiblioteken 2005 redovisas de svenska bibliotekens siffror vad gäller 
bland annat bestånd och utlåning. Siffrorna för utlåning av böcker visar att de allra 
flesta böcker som lånas är barnböcker, därefter kommer facklitteratur och skönlitteratur. 
Sedan 1980-talet har det märkts en nedgång i antalet utlånade böcker, däremot har 
utlåningen av AV-medier ökat. Det är främst musik, ljudböcker och VHS eller DVD 
som lånas ut bland AV-medierna (Folkbiblioteken 2005 2006, s.14f.).  
  
Jochumsen och Rasmussen (2001) har i sin bok närmre studerat förhållandet mellan 
befolkningen, vardagslivet och folkbiblioteket. För att göra detta har de delat upp de 
intervjuer de har utfört i fyra fält som bygger på Bourdieus modell med ekonomiskt och 
socialt kapital. Författarna har sedan använt Andersson och Skot-Hansens modell för att 
undersöka hur människor i de olika fälten använder biblioteket. Andersson och Skot-
Hansens modell går ut på att man kan dela in bibliotekets funktioner i fyra olika center; 
kunskaps-, informations-, social- och kulturcenter. Jochumsen och Rasmussen fann att 
det var vissa skillnader i hur människor i de olika fälten använde biblioteket, och att 
sättet människor använder biblioteket på förändras i takt med att livet förändras 
(Jochumsen & Rasmussen 2001, passim). 
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4 Metod  
I detta kapitel presenterar vi den metod vi valt att arbeta med samt fördelar och 
nackdelar med metoden. Vi tar även upp hur enkäten har utformats och hur vi sedan har 
gått tillväga vid utdelandet. Vidare beskrivs hur de tre biblioteken valts ut och enkäten 
utvärderas. Till sist tar vi upp hur vi har sökt vår litteratur. 

4.1 Val av metod 
Vi fann att enkäter är en metod som passar vårt syfte bra eftersom vi vill undersöka hur 
ungdomar som går till biblioteket använder det. Vi vill ha ett större underlag av en mer 
kvantitativ natur som kan ge en något mer representativ bild av hur det ser ut, snarare än 
att bara titta på ett fåtal ungdomars biblioteksanvändande, därför valde vi bort intervju. 
Den sorts enkät vi valt att använda till vår undersökning är det Göran Ejlertsson 
beskriver i sin bok Enkäten i praktiken som en ”väntrumsundersökning” eller ”enkät till 
besökare”. Detta innebär att man delar ut sin enkät till de personer som själva valt att ta 
sig till den plats man valt att undersöka (Ejlertsson 1996, s. 20). 
 
Anledningen till att vi valt att göra en väntrumsundersökning är att vi tyckte att det var 
den sortens undersökning som skulle kunna ge svar på de frågor som vi var intresserade 
av, nämligen hur ungdomar använder biblioteket, vilka medier och tjänster de använder 
och om utbudet svarar mot ungdomarnas förväntningar. Vi var redan från början 
intresserade av att göra en enkät som vi själva delade ut till ungdomarna, men att då 
kanske distribuera den i gymnasieklasser. Vi valde bort detta tillvägagångssätt på grund 
av att vi tror att de som inte använder biblioteket skulle få svårt att svara på de frågor vi 
vill ställa om vad de brukar använda på biblioteket. Vi skulle få ett bortfall bland de 
ungdomar som inte besöker biblioteket. För att undvika detta samt att få svar från 
ungdomar som är någorlunda insatta i biblioteksvärlden har vi valt att dela ut vår enkät 
på tre större bibliotek.   
 
Ejlertsson menar att problemet med ”väntrumsundersökningar” är att då personerna i 
studien själva valt att komma till platsen som undersöks kan det vara svårt att dra 
allmänna slutsatser från resultatet då det finns risk att det är snedvridet (1996, s. 10). 
Det som kan vara problematiskt är att det är svårt att bedöma sannolikheten i att en viss 
person kommer med i undersökningen, och att det finns en risk för att personer som 
besöker platsen många gånger är mer sannolik att komma med i undersökningen. Detta 
skulle, enligt Ejlertsson, alltså göra att resultaten blir svåra att generalisera (ibid., s. 
20ff.). Ejlertsson menar vidare att denna form av undersökning kan vara bra om man 
uppfyller kraven att ”svaren får inte vara korrelerade till respondentens besöksfrekvens i 
den aktuella enkätlokalen” och den normala besöksgruppen kan inte vara målpopulation 
(ibid., s. 21f.). Vi är medvetna om att problemet med en sådan undersökning gör att vi 
riskerar att inte få ett representativt urval av bibliotekets besökare. Samtidigt är det hur 
de som faktiskt besöker biblioteket använder det som vi är intresserade av. Vidare 
skriver författaren att denna metod främst kartlägger vad nöjda personer tycker, för det 
är de som besöker platsen oftast (ibid., s. 22). Vi förstår problemet även här men anser 
att det är av intresse att undersöka även vad dessa personer gör när de går till 
biblioteket. Även om ungdomarna till största delen är nöjda kan det fortfarande finnas 
delar de är intresserade av att ändra eller känner kan förbättras. 
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Det finns både fördelar och nackdelar med enkätundersökningar. Några av fördelarna är 
att man når ett större antal, det går fortare och man minimerar risken för att den som 
intervjuar påverkar respondentens svar. Nackdelar med enkätundersökningar kan vara 
att man får ett större bortfall, det går inte att ställa följdfrågor och att det kan vara 
problem för personer med läs- och skrivsvårigheter samt språkproblem (Ejlertsson 
1996, s. 10ff.). Då vi personligen delade ut enkäterna på biblioteken och inte delade ut 
till de personer som inte hade tid eller inte var intresserade, kände vi att nackdelarna 
med ett större bortfall inte var ett problem för oss.  

4.2 Utformning av enkät 
I utformningen av vår enkät och de frågor som vi ville ha besvarade använde vi oss 
främst av Ejlertssons bok Enkäten i praktiken (1996), men vi har även tittat i andra 
metodböcker. Ejlertsson skriver att en enkät som inte känns logisk och som ger ett 
hafsigt intryck inte tas på samma allvar som en välgenomtänkt och logiskt utformad 
enkät (s. 81).  
 
Vi började därför med att göra en provenkät där frågorna utformades efter det syfte och 
de frågeställningar vi har. Detta för att eventuella svårigheter med att fylla i enkäten 
skulle komma fram. Vi delade ut den första versionen till några i vår omgivning för att 
få en inledande respons. Efter den första responsen delade vi ut vår provenkät på Borås 
stadsbibliotek till ungdomar inom åldersgruppen 16-20 år. Ejlertsson skriver att 
personerna i den andra pilotundersökningen ska ligga så nära som möjligt till den 
blivande undersökningsgruppen (ibid., s. 33). Utöver de frågor som skulle finnas med i 
den färdiga enkäten lät vi ungdomarna i pilotstudien ge omdömen om vad de tyckte om 
enkäten. Provenkäten delades ut till 10 personer. Efter att ha gått igenom provenkäterna 
kunde vi anpassa och göra om de frågor som inte fungerade. Vi fick även lite tips på 
alternativ som vi inte själva hade tänkt på. Vidare har vi lagt till ett antal frågor som vi 
insåg att vi hade behov av.   
 
Vi har i efter hand insett att vi förbisett frågan om vad ungdomarna tycker om utbudet 
av tidningar och tidskrifter på biblioteket. Under arbetet med resultatpresentationen och 
analysen upptäckte vi även att vissa av frågorna, som behandlar hur ungdomar letar 
efter något på biblioteket, inte hjälpte till att besvara våra frågeställningar. Vi valde 
därför att inte ta upp dem i arbetet.  

4.3 Validitet och reliabilitet 
Två viktiga begrepp inom den kvantitativa forskningsinriktningen är validitet och 
reliabilitet. Ejlertsson skriver att validitet innebär att frågorna ska kunna svara på det 
som det är meningen att de ska svara på. Reliabilitet innebär att man ska kunna göra om 
undersökningen och få samma svar (Ejlertsson 1996, s. 86). Det kan vara svårt att säga 
om en fråga svarar exakt på det den är tänkt att svara på. Vi anser att våra enkätfrågor är 
valida då vi till stor del kan se samband mellan frågor som behandlar samma ämne. Vi 
tror också att om man skulle göra om undersökningen så skulle man få likartade svar.  
 
Alan Bryman skriver även han i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder om begreppen 
validitet och reliabilitet, men tar även upp replikation. Han menar att replikerbarhet hör 
ihop med reliabilitet och innebär att man ska beskriva forskningsprocessen på ett sätt 
som gör att undersökningen blir möjlig att upprepa, för att till exempel kunna 
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kontrollera om resultaten stämmer (Bryman 2002, s. 43). Enligt dessa kriterier tror vi att 
denna studie skulle kunna upprepas. Bryman utvecklar även begreppet validitet, och 
menar att: ”Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en 
undersökning hänger ihop eller inte.” (ibid., s. 43).  Bryman skriver även om olika 
sorters validitet, bland annat tar han upp extern och ekologisk validitet.  
 
Extern validitet berör frågan om huruvida en studies resultat kan gälla även andra 
människor, utanför studien. Kan man med hjälp av en studie säga något om en grupp 
människor, trots att de inte deltagit i studien? (ibid., s. 43ff.) Då detta inte är någon stor 
studie anser vi att det kan vara svårt att generalisera resultatet, men vi hoppas att det kan 
ge en viss fingervisning om hur ungdomarna använder biblioteket. Ekologisk validitet 
tar upp frågan om en studie verkligen kan säga något om människors vardag. Bryman 
menar att det är en onaturlig situation att till exempel svara på enkäter, och att det på så 
sätt blir ett felaktigt resultat som inte helt säkert kan säga något om människors vardag 
(ibid., s. 45). Vi hoppas förstås att vår undersökning ska kunna återspegla hur 
ungdomarna verkligen använder biblioteket, men i en situation där man ska svara på 
frågor så är det inte helt säkert att man objektivt kan redogöra för allt man använder i 
biblioteket. Det kan vara lätt att till exempel glömma bort sådant man bara gör ibland. 
Till sist konstaterar Bryman att validitet och reliabilitet hör ihop och att en 
undersökning inte kan vara valid om den inte också är reliabel (ibid., s. 90). 

4.4 Urval  
De bibliotek vi har valt för utdelningen av enkäten är Borås stadsbibliotek, Linköpings 
stadsbibliotek och Mölndals stadsbibliotek. Att valet föll på dessa tre bibliotek beror på 
att de är något större bibliotek med ett stort utbud av olika medier och tjänster. De 
erbjuder även nya medier såsom DVD-filmer, e-ljudböcker samt e-böcker.  
 
Vår tanke var från början att bara gå till två bibliotek, det i Linköping och det i Mölndal. 
Vi skulle då dela ut 50 enkäter på varje bibliotek. När vi var på biblioteket i Mölndal 
insåg vi snart att det inte skulle räcka. Vi hade svårt att få tag i ungdomar på detta 
bibliotek, och när vi efter två dagar endast hade fått in 13 enkäter bestämde vi oss för att 
lägga till ett bibliotek. Valet föll på Borås bibliotek, där vi tidigare delat ut provenkäten, 
och där bibliotekets utbud passade bra in på de kriterier vi hade vid valen av bibliotek. 
 
Vi har valt att personligen dela ut våra enkäter till de ungdomar som besöker 
biblioteket. Vår tanke med att dela ut enkäten på biblioteket är att vi vill fråga de som 
besöker biblioteken vad de gör och vad de tycker om biblioteket. Ytterligare en 
anledning är att vi tycker att det är intressant att fråga de ungdomar som faktiskt besöker 
biblioteket vad de använder. Vi har alltså medvetet uteslutit ungdomar som inte 
använder biblioteket, då vi anser att dessa ungdomar kommer till tals i de 
undersökningar som behandlar ungdomars åsikter om biblioteket i allmänhet.  
 
Vi redovisar vilka bibliotek vi har valt för att vi på så sätt kan redogöra för deras 
medieutbud och reflektera kring detta i vår analys. Vi ser inga större problem med detta 
då vi inte på något sätt skulle kunna röja våra respondenters identiteter, då de även för 
oss är anonyma.  
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4.5 Tillvägagångssätt 
För att få svar på våra frågeställningar har vi alltså valt att göra en enkätundersökning, 
som vi delat ut på tre stadsbibliotek, i Borås, Linköping och Mölndal. Vi tog i förväg 
kontakt med de tre biblioteken för att höra oss för vad de tyckte om att vi ville komma 
och dela ut enkäter. Svaren vi fick var positiva och vi var välkomna. På Linköpings 
stadsbibliotek delade vi ut enkäter under två vardagar, varav en förmiddag och en 
eftermiddag. Den första dagen, som var en onsdag, var vi på biblioteket mellan 13.00-
16.00. Den andra dagen, en torsdag, var vi på biblioteket mellan 9.30-11.30. På 
Mölndals stadsbibliotek delade vi ut enkäten två eftermiddagar, onsdagen var vi där 
14.20-17.45, och torsdagen 14.15-17.00. Till Borås stadsbibliotek gick vi mellan 14.00-
16.30 den första dagen, en måndag, och på tisdagen var vi där mellan 13.30-17.30. 
 
Vi var själva på plats i biblioteken och delade ut enkäter till dem vi bedömde var i rätt 
ålder, efter att först ha förklarat vad vi gjorde och frågat om de möjligtvis ville fylla i en 
enkät. Vi insåg ganska snart, på det första biblioteket vi var, att det skulle bli svårt att få 
ihop den mängden enkäter som vi hade tänkt oss om vi bara delat ut till ungdomar i det 
åldersspannet som vi först hade tänkt oss, nämligen 16-20 år. Vi bestämde oss därför för 
att utöka åldersspannet. Vi valde åldrarna 15-24 år då detta var ett intervall vi sett i 
annan litteratur. De enkäter som inte var inom intervallet räknar vi som bortfall.  
 
Ejlertsson tar upp två olika sorters bortfall man kan råka ut för i en undersökning, 
externa bortfall och interna bortfall. Med externa bortfall menas personer som av någon 
anledning inte vill eller har möjlighet att medverka i undersökningen. Ejlertsson 
påpekar att en person som valt att inte vara med i en undersökning inte kan ersättas med 
en annan person med andra egenskaper. Med interna bortfall menas frågor på enkäten 
som av någon anledning inte har besvarats (Ejlertsson 1996, s. 22). För att minimera 
risken för bortfall har vi själva delat ut enkäten. De externa bortfall vi fått beror främst 
på svårigheter att bedöma ålder och att vi därför delat ut enkäter till personer utanför 
åldersspannet samt att vissa inte har haft tid. Bortfall på grund av tid beräknar vi till 
cirka 10 stycken på varje bibliotek.  
 
När vi var på de tre biblioteken tittade vi även på hur biblioteken såg ut och hur de var 
uppbyggda. Detta för att kunna göra en presentation av de olika biblioteken i början av 
resultatredovisningen. Delar av dessa observationer tar vi även upp i diskussionen.  

4.6 Reflektioner över metoden 
Vi valde att göra en enkätundersökning då vi kände att en sådan bäst skulle ge svar på 
våra frågeställningar. När det gäller tiden för utdelningen kunde vi kanske ha anpassat 
oss mer, när vi var i Linköping var det sportlov. Ejlertsson skriver i sin bok att ”Vid de 
tidpunkter då barn har skollov är det inte heller lämpligt att skicka ut enkäter, eftersom 
många reser bort under skolloven.” (1996, s. 27). Samtidigt är det svårt att avgöra hur 
det kan ha påverkat oss. Om sportlovet innebar att det kom mindre ungdomar till 
biblioteket eller om de kom mer utspritt över hela dagen. Vi anser trots allt att vi fick 
det antal enkätsvar vi hade tänkt oss i Linköping. De dagar vi var på Borås 
stadsbibliotek råkade vara dagar då eleverna i den närbelägna gymnasieskolan hade 
studiedag. Hur detta har påverkat resultatet kan vi bara spekulera i, men vi upplevde det 
som att det var ganska mycket ungdomar i gymnasieåldern på biblioteket trots detta, 
eller kanske tack vare detta.  
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Vidare har vi insett att de tidpunkter vi besökte biblioteken inte har varit helt idealiska. 
Risken med att bara ha besökt biblioteken på för- och eftermiddagar är att vi har missat 
de unga som jobbar dagtid. Resultatet kan ha blivit påverkat av att många av de som 
svarat på våra enkäter verkar ha varit studerande. Genom att istället ha besökt 
biblioteket senare på kvällen kunde vi ha justerat detta. Dock tror vi inte att det har 
påverkat resultatet allt för mycket. I kapitel 8 fortsätter vi diskussionen kring de val vi 
har gjort och hur de har påverkat vårt resultat. 

4.7 Litteratursökning 
Vi har sökt vår litteratur i Libris, Borås Högskolebiblioteks katalog samt BADA (Borås 
akademiska digitala arkiv). Vi har även sökt i LISA (Library Information Science 
Abstract) och ERIC (Educational Resources Information Center), som båda innehåller 
abstract och referenser inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Vidare har vi 
sökt i Artikelsök, som är en svensk ämnesövergripande databas med artiklar från olika 
tidningar, i KulPol, där man finner svensk kulturpolitisk forskning, och i Nordiskt BDI-
index, som innehåller artiklar och litteratur från de nordiska länderna inom ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap. De sökord vi har använt oss av i olika 
kombinationer är följande: ungdomar, gymnasieelever, ”unga vuxna”, unga, tonåringar, 
bibliotek, folkbibliotek, fritidsvanor, kultur, samt motsvarigheter på engelska. Vi har 
även använt oss av trunkeringar i våra sökningar. Vidare har vi tittat på käll- och 
litteraturförteckningarna i de böcker, uppsatser och artiklar som vi har läst, för att få 
fortsatta tips på litteratur. 
 
Den litteratur vi har funnit består främst av magisteruppsatser från Bibliotekshögskolan 
i Borås, men vi har också funnit ett antal artiklar, studier och statistik i ämnet. Det 
material vi använt behandlar främst ungdomar i åldrar som ligger nära det åldersspann 
vi har valt. Vi är medvetna om att magisteruppsatser tillhör den lägsta formen av 
forskning men av det material som vi funnit är det främst de som behandlar ungdomar i 
den åldersgrupp vi är intresserade av. När vi har valt bland de studier vi funnit har vi 
tittat på när de är utgivna, och valt bort studier skrivna före 1990. Detta för att tidigare 
forskning inte visar en aktuell bild av hur det ser ut och kan vara svår att jämföra med 
våra resultat. 
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5 Teori 
I detta kapitel presenterar vi den modell vi har valt att, tillsammans med den tidigare 
forskningen, analysera vårt resultat utifrån. Vi beskriver Andersson och Skot-Hansens 
studie och går igenom de olika sätt som biblioteket kan användas på.  

5.1 Andersson och Skot-Hansen 
Modellen som vi använder är utvecklad i Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens 
bok Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling (2000). Den danska kulturforskaren 
Dorte Skot-Hansen skriver i artikeln The local library – a study of the public library 
profile and its local roots in Denmark (1996) att boken ska ses som en introduktion till 
debatten om bibliotekets roll i den lokala kommunen (s. 4). Studien bestod av tre delar. 
Först gjordes en kvalitativ analys av folkbibliotekets roll i tre olika lokalsamhällen, ett 
mindre samhälle, en småstad och en storstad. Det gjordes intervjuer med olika 
nyckelpersoner, till exempel bibliotekarierna, politiker, representanter i de lokala 
föreningarna och så vidare. Det utfördes också observationer i och omkring biblioteken 
och i dokumenterat material som budgetar, planer och rapporter. Den andra delen av 
studien är baserad på ett underlag av enkäter som skickades ut till alla huvudbibliotek i 
Danmark och som undersöker de olika bibliotekens placering och synlighet i det 
kommunala systemet. Materialet är även kompletterat med offentlig kultur- och 
biblioteksstatistik. Den sista delen av studien är baserad på materialet från en 
enkätundersökning som sänts till alla huvudbibliotek och till alla filialer som hade minst 
10 timmars öppettid per vecka. I enkäterna skulle biblioteken svara på deras funktion 
som resurscenter och kulturcenter, deras lokala förankring och deras syn på bibliotekets 
nuvarande och framtida profil (Andersson & Skot-Hansen 2000, s. 16f.).  
 
Andersson och Skot-Hansen skapade modellen (se figur 9) för att analysera och 
diskutera vilken profil biblioteket har i lokalsamhället, men den kan också, enligt 
Jochumsen och Rasmussen, användas till att beskriva hur besökarna använder 
biblioteket. I sin studie Gør biblioteket en forskel? använder Jochumsen och Rasmussen 
Andersson och Skot-Hansens modell för att beskriva hur deras informanter använde 
biblioteket (2001, s. 32). Med hjälp av att använda denna modell på samma sätt som 
Jochumsen och Rasmussen hoppas vi att kunna urskilja på vilket sätt ungdomarna i vår 
undersökning använder biblioteket. 

Figur 9. (Andersson & Skot-Hansen 2000, s. 18) 
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Modellen går ut på att biblioteket har fyra huvudfunktioner; kulturcenter, 
kunskapscenter, informationscenter och som ett socialt center. Det finns inget bibliotek 
som kan definieras utifrån bara en av dessa funktioner utan alla finns där i varierande 
grad (Andersson & Skot-Hansen 2000, s. 17f.). Resultatet på frågan om vad som är 
bibliotekens nuvarande och framtida profil i det lokala samhället var samstämmigt. De 
tillfrågade biblioteken delade upp bibliotekets nuvarande profil enligt följande: 
kulturcenter 29 procent, kunskapscenter 30 procent, informationscenter 25 procent och 
socialt center 15 procent. I den framtida profilen lades en något större vikt vid 
biblioteket som kulturcenter som ökade upp till 34 procent. Biblioteket som ett socialt 
center låg fast och de andra två delarna minskade till 28 procent för kunskapscenter och 
23 procent för informationscenter (ibid., s. 245f.).   

5.1.1 Kulturcenter 
Att biblioteket används som ett kulturcenter innebär att det förmedlar kulturella och 
konstnärliga upplevelser och aktiviteter till biblioteksanvändarna. Exempel på sådana 
upplevelser är arrangemang av olika slag; utställningar, verkstäder, möteslokaler, 
övningsrum med mera (Andersson & Skot-Hansen 2000, s. 19). I Jochumsen och 
Rasmussens studie använder sig intervjupersonerna sig av tre former av kulturell och 
konstnärlig upplevelse; estetiska medier (skönlitteratur, musik och film), utställningar 
och arrangemang (Jochumsen & Rasmussen 2001, s. 35f.). 

5.1.2 Kunskapscenter 
Biblioteket som kunskapscenter innebär att biblioteket är som ett stöd för utbildning och 
kunskap till användarna. Detta inkluderar tillgång till studie- och sökningsmöjligheter 
samt information (Andersson & Skot-Hansen 2000, s. 19). I Jochumsen och 
Rasmussens studie varierar bruket av biblioteket som ett kunskapscenter, man använder 
det för skolarbetet, arbetet och för den fritidsrelaterade kunskapen (Jochumsen & 
Rasmussen 2001, s. 37f.).  

5.1.3 Informationscenter 
Att använda biblioteket som informationscenter innebär att man kan gå dit för att ta del 
av information till allmänheten och den engagerade användaren. Denna information kan 
komma från referensservice, samhällsinformation, företagsinformation, 
turistinformation och liknande (Andersson & Skot-Hansen 2000, s. 19). Jochumsen och 
Rasmussens intervjupersoner använder bara dessa möjligheter en liten del av sin tid på 
biblioteket, men det framkommer ändå att de ser det som en av bibliotekets viktigaste 
funktioner (Jochumsen & Rasmussen 2001, s. 38f.).  

5.1.4 Socialt center 
Att använda biblioteket som ett socialt center innebär att man använder biblioteket i sitt 
dagliga sociala liv. Biblioteket blir bland annat ett ställe att vara på där man kan få 
rådgivning, lyssna på ljudtidningar och där de har uppsökande verksamhet av olika slag 
(Andersson & Skot-Hansen 2000, s. 19). I Jochumsen och Rasmussens studie använder 
intervjupersonerna främst biblioteket som ett ställe att vara på, en mötesplats helt enkelt 
(ibid., s. 33f.). Detta beror till stor del på, enligt författarna, att: ”biblioteket ses som et 
neutralt sted med noget for enhver smag, hvor man kan komme og gå, som man har 
lyst” (Jochumsen & Rasmussen 2001, s. 33) 

 26



 

6 Resultat  
Vi inleder detta kapitel med att redovisa fakta från biblioteken om deras öppettider och 
utbud. Vi redovisar även våra egna observationer från de olika biblioteken för att 
läsaren ska få en bild av dem. Anledningen till detta är att vi finner det intressant att se 
det i perspektiv till våra frågor. Vi har valt att redovisa biblioteken i den ordning som vi 
själva besökte dem. I slutet av detta avsnitt har vi lagt en sammanfattning av 
presentationen för att läsaren lättare ska kunna få en överblick av alla tre biblioteken.  

6.1 Presentation av biblioteken 

6.1.1 Linköpings stadsbibliotek 
Linköpings stadsbibliotek är ett stort bibliotek med öppna ytor och många fönster. På 
entrévåningen finns huvuddelen av litteraturen och de övriga medierna. Det finns även 
en undervåning med ett kuriosa-museum och tidskriftsarkiv. På biblioteket finns 
förutom en ungdomsavdelning även en hylla för unga vuxna med litteratur för den som 
är på väg in i vuxenlivet. Biblioteket har tre kunskapstorn där man kan sitta och läsa och 
studera. I övrigt så har biblioteket studierum, föreläsningssalar, forskningssalar och ett 
östgötarum. Vill besökarna sitta i biblioteket och läsa eller studera finns många 
möjligheter, med fåtöljer och bord utplacerade på olika ställen i biblioteket. I samband 
med biblioteket finns ett café där det serveras enklare maträtter och man kan ta en fika. 
Linköpings stadsbibliotek ligger strax utanför stadskärnan i Linköping. Linköping är en 
universitetsstad och förutom stadsbiblioteket finns även tillgång till två 
universitetsbibliotek (egna observationer). 
 
I Linköping fick vi in 43 giltiga enkäter, varav 10 killar och 33 tjejer. 
 
Biblioteket har öppet 8.00-20.00 måndagar till torsdagar, 8.00-18.00 på fredagar och 
11.00-16.00 på lördagar. På söndagar mellan september och april har de öppet 11.00-
16.00. Under sommaren har de speciella öppettider (Linköpings stadsbibliotek).  
 
På Linköpings stadsbibliotek finns det ett stort antal datorer, med olika 
användningsområden, som man kan låna. Till exempel kan man söka i 
bibliotekskatalogen och ett antal databaser eller vara ute på Internet. Det finns även 
datorer för ordbehandling som är bokningsbara (Linköpings stadsbibliotek).  
 
Det kostar 20 kr per film och vecka att låna en spelfilm, medan det är gratis att låna 
faktafilmer. Det finns cirka 1 400 filmer att låna, på både VHS och DVD. Det är gratis 
att låna musik, och det finns cirka 3 800 CD-skivor att välja bland, med 14 dagars lån. 
Biblioteket har även noter, tidskrifter och film på VHS och DVD inom ämnet musik. 
Enligt bibliotekets egen uppgift finns musik inom de flesta genrer (Linköpings 
stadsbibliotek).  
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När det gäller e-tjänster har biblioteket flera e-medier4 som man kan låna, e-böcker, e-
ljudböcker, e-musik, e-språkkurser, e-tidskrifter och e-uppslagsverk (Linköpings 
stadsbibliotek).  
 
Alla tre biblioteken använder sig av samma tjänst för utlåning av e-böcker och e-
ljudböcker. Denna tjänst erbjuder flera kategorier av e-böcker att välja bland, inom 
skön-, barn och ungdoms- samt faktalitteratur. De kategorier som har flest böcker är 
”Romaner” samt ”Deckare & spänning”, med 219 respektive 154 titlar. Inom ”IT & 
teknik”, ”Barn & Ungdom” och ”Samhälle & politik” finns det ett hundratal titlar. Inom 
övriga kategorier finns det från cirka 50 titlar och neråt. Om man ska låna e-ljudböcker 
finns samma kategorier, dock finns det inte lika många att välja bland. De största 
kategorierna är samma för båda medierna (Linköpings, Mölndals & Borås 
stadsbibliotek). 

6.1.2 Mölndals stadsbibliotek 
Biblioteket i Mölndal ligger i Folkets Hus i Mölndal och är uppdelat på två våningar. På 
entrévåningen finns film, musik och tidningar. På övervåningen finner man barn-, 
ungdoms-, vuxen-, fack-, talboks- och släktforskningsavdelningen. Mölndals bibliotek 
är mycket välfyllt med höga hyllor som avdelar biblioteket i gångar och mindre vrår. 
Vill man sitta ner så finns det bord, stolar, soffor samt fåtöljer utplacerade mellan 
hyllorna. Stadsbiblioteket ligger alldeles bredvid centrum i Mölndal (egna 
observationer).   
 
I Mölndal fick vi in 13 giltiga enkäter, 3 från killar och 10 från tjejer. 
 
På biblioteket har man öppet måndag till torsdag mellan 10.00-20.00, fredagar 10.00-
19.00 och lördagar 10.00-14.00. På söndagar är det stängt (Mölndals stadsbibliotek). 
 
Mölndals stadsbibliotek har några olika funktioner på deras datorer, ett antal datorer 
med tillgång till Internet, några för katalogsök, en för endast ordbehandling, en 
studiedator, en för släktforskning och en speldator på barnavdelningen. Vissa av 
datorerna är bokningsbara (Inf.1). 
 
Att låna spelfilm kostar 20 kr för 3 dagar, men att låna musik och faktafilm är gratis. De 
har ett stort utbud av film, med cirka 1 200 spelfilmer, 380 barnfilmer och 1 200 
faktafilmer. Biblioteket har cirka 4 000 CD-skivor med musik (ibid.). 
  
De e-tjänster som biblioteket erbjuder är e-böcker och e-ljudböcker (Mölndals 
stadsbibliotek). 

                                                 
4 Det finns flera olika sorters e-medier. E-böcker är som en vanlig bok fast du läser den via din dator eller 
handdator. En e-ljudbok finns i två olika former, en som du bara lyssnar på och en med ljud och text. 
Bibliotekets e-ljudböcker måste man vara uppkopplad mot Internet för att kunna ta del av (Linköpings 
stadsbibliotek). Det som skiljer Mp3-böcker från e-ljudböcker är att du inte behöver vara uppkopplad mot 
Internet när du lyssnar. 
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6.1.3 Borås stadsbibliotek 
Borås stadsbibliotek är ett stort bibliotek med flera avdelningar. Förutom barn-, 
ungdoms- och vuxenavdelningarna finns även tillgång till bland annat släktforskning. 
Biblioteket har även ett västgötarum med litteratur om Västergötland. Det finns stolar 
och bord utplacerade på olika ställen i biblioteket och även en del fåtöljer för den som 
vill sitta lite bekvämare. Biblioteket har något av en 70-tals känsla i inredningen. Det 
ligger placerat i Kulturhuset och där finns även ett café där man kan ta en fika. 
Stadsbiblioteket ligger strax utanför Borås stadskärna, med en gymnasieskola precis 
bredvid. Det ligger även en högskola i staden (egna observationer). 
 
I Borås fick vi in 48 giltiga enkäter, varav 14 var ifyllda av killar och 34 av tjejer. 
 
Biblioteket har öppet mellan 8.00-20.00 på måndagar till torsdagar, 8.00-19.00 på 
fredagar, 10.00-15.00 på lördagar och 11.00-16.00 på söndagar. Juni till augusti har 
man öppet en timme mindre på måndagar och torsdagar samt stängt på söndagar (Borås 
stadsbibliotek). 
 
Även på Borås stadsbibliotek finns det tillgång till ett antal datorer. De 
användningsområden som gäller är katalogsök, Internet, ordbehandling och 
släktforskning. Vissa av datorerna går att boka (Borås stadsbibliotek). 
 
Det är gratis att låna både musik och film. De har ett stort utbud av musik med cirka 
4 000 CD-skivor och 400 VHS- och DVD-filmer med musik (Borås stadsbiblioteks 
hemsida). När det gäller film har Borås stadsbibliotek cirka 3 600 VHS- och DVD-
filmer (Inf.2). 
 
De e-tjänster som stadsbiblioteket kan erbjuda är e-böcker och e-ljudböcker. Det finns 
även tillgång till musik på Internet, via musikwebben och Naxos music library (Borås 
stadsbibliotek). 

6.1.4 Sammanfattning av presentationen  
Bibliotekens öppettider är snarlika, det förekommer inga större skillnader. Mölndal har 
öppet en smula mindre på vardagarna, de öppnar inte förrän klockan 10.00, då de andra 
öppnar klockan 8.00. Alla tre biblioteken har ett stort utbud av CD-skivor, VHS och 
DVD. I Borås är det gratis att låna all film, medan man på de andra biblioteken tar ut en 
avgift för utlån av spelfilmer. Musik är på alla tre biblioteken gratis att låna. Linköpings 
stadsbibliotek erbjuder något fler e-tjänster än de andra två biblioteken, men de 
använder sig alla av samma tjänst för utlåning av e-böcker och e-ljudböcker vilket gör 
att de har samma utbud av dessa medier. Alla tre biblioteken erbjuder också datorer 
samt sittplatser där besökaren kan studera eller sitta och läsa. I Borås finns en 
gymnasieskola mycket nära, något de andra biblioteken inte har. I Borås och Linköping 
finns högskola och universitet (Linköpings, Mölndals & Borås stadsbiblioteks 
hemsidor). 
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6.2 Presentation av diagram 
Efter denna inledande presentation av biblioteken redovisar vi de resultat vi funnit i vår 
enkätundersökning. Resultaten redovisas i diagram, ett diagram för varje fråga, vilka 
visar vad våra respondenter svarat på frågan. Vi samlade sammanlagt in 104 enkäter på 
de olika biblioteken, men alla respondenter hade inte svarat på alla frågor eller svarat på 
ett ogiltigt sätt. Våra diagram är konstruerade så att de visar antalet respondenter som 
svarat på ett visst sätt på varje fråga. På vissa av våra frågor har man kunnat svara flera 
alternativ, vilket gör att det totala antalet svar inte är samma som antalet respondenter. 
 
Vi har valt att inte redovisa resultatet från alla frågor i enkäten. De resultat vi inte 
redovisar behandlar frågorna om hur ungdomar gör när de letar efter något på 
biblioteket. Vi valde att ta bort dem då de inte bidrog till att besvara våra 
frågeställningar.  
 
Då det skulle bli alldeles för rörigt att redovisa resultaten från biblioteken var för sig 
valde vi att göra en sammanslagning av resultaten. På vissa frågor kunde vi se en 
intressant skillnad mellan de olika biblioteken och dessa skillnader redovisar vi då i 
texten. Vi gjorde en mindre jämförelse genom att dela upp vår åldersgrupp i grupperna 
15-19 år och 20-24 år. Dessa grupper jämförde vi sedan med varandra för att se om det 
var någon skillnad på hur ungdomar använder biblioteket beroende på hur gamla de är. 
Vi fann ingen större skillnad mellan de två grupperna, förutom på frågan om vilka som 
använder ungdomshyllorna. Vi väljer därför att redovisa denna skillnad i avsnitt 6.5.1.  
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6.3 Ålder och biblioteksvanor 

6.3.1 Ålder och kön 
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Diagram 1. Detta diagram visar fördelningen av ålder och kön bland våra respondenter. Antalet svarande 
på denna fråga var 104 stycken.  
 
I vårt material ser vi en tydlig överrepresentation av tjejer, 77 stycken jämfört med 27 
killar. 
 
Våra respondenter är mellan 15 och 24 år. Den mest representerade åldern är 18 år, där 
vi har 18 respondenter, 9 killar och 9 tjejer. Den minst representerade åldern är 24-
åringar, där vi har 3 respondenter, och av dem är alla tjejer. Medelåldern bland de 
ungdomar vi frågat är 19 år. När vi tittat på åldersfördelningen på de olika biblioteken 
har vi funnit en liten förskjutning på Borås stadsbibliotek emot åldersspannet 15-19 år. I 
Linköping fann vi en liten övervikt av äldre ungdomar, mellan 20-24 år. 
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6.3.2 Fråga 1. Ungefär hur ofta går du till stadsbiblioteket? 
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Diagram 2. Detta diagram visar hur ofta ungdomarna går till stadsbiblioteket. Antalet svarande på denna 
fråga var 103 stycken. 
 
Merparten av respondenterna går ”varje månad” till biblioteket, 46 stycken. Vi fick ett 
ogiltigt svar från en respondent som inte hade svarat på frågan. Det är bara en 
respondent som har uppgivit att han/hon använder biblioteket ”varje dag” och fem 
respondenter har uppgivit att de använder biblioteket ”mer sällan”. 

6.3.3 Fråga 2. Hur lång tid brukar du tillbringa på biblioteket i genomsnitt? 
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Diagram 3. Detta diagram visar hur lång tid våra respondenter tillbringar på biblioteket. Antalet svarande 
på denna fråga var 103 stycken. 
 
På frågan om hur länge respondenterna brukar vara på biblioteket svarade de flesta, 30 
stycken, ”någon timme”. Nästan lika många, 26 respektive 25 stycken, svarade ”någon 
halvtimme” eller ”några timmar”. Det minst förekommande svarsalternativet var ”en hel 
dag”, som bara 2 respondenter hade svarat. Ett enkätsvar var ogiltigt då respondenten 
kryssat i flera svar.  
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6.3.4 Fråga 3. Vad brukar du göra på biblioteket? 
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Diagram 4. Detta diagram visar vad våra respondenter brukar göra på biblioteket. Flera svarsalternativ var 
möjliga. Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
Det ungdomarna främst gör på biblioteket är att låna böcker och göra läxor. 61 
respondenter har uppgivit att de lånar böcker för eget bruk, 59 respondenter angav att de 
lånar för skolarbete och 57 att de brukar göra läxor på biblioteket. De svarsalternativ 
som var minst frekventa var ”lyssna på författare” och ”kommuninformation”. Av de 12 
som svarat ”annat” förekom främst svar som ”studera”, ”plugga” och ”få hjälp och 
information till skolarbeten”. Skillnader vi kan se mellan de olika biblioteken är att på 
Linköpings bibliotek har de flesta svarat att de använder biblioteket för att ”göra läxor” 
jämfört med Mölndal där ingen har angivit detta alternativ och Borås där de flesta har 
angivit alternativet ”låna för eget behov”. Jämför vi resultaten mellan svaren på 
alternativet ”låna studierum” ser vi att det är vanligast i Linköping att ungdomarna 
utnyttjar den möjligheten. I Mölndal gjorde ungdomarna det inte alls och i Borås var det 
två stycken som angivit det alternativet. De flesta som kryssat i ”gå på utställningar” 
kommer från Borås, 4 stycken. Det var även en person i Linköping som uppgivit detta 
alternativ. De två som uppgivit att de brukar lyssna på författare kommer även de från 
Linköping. Att använda biblioteket som en plats för att träffa kompisar har endast 10 
stycken svarat, av dessa kom 7 stycken från Linköping, 2 stycken från Borås och 1 från 
Mölndal.  
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6.3.5 Fråga 4. Vad tycker du skall finnas på biblioteket? 
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Diagram 5. Detta diagram visar vad våra respondenter tycker skall finnas på biblioteket. Flera 
svarsalternativ var möjliga. Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
”Skönlitteratur” och ”faktalitteratur” är de svar som de flesta har angivit, 93 respektive 
92 av respondenterna. Förutom litteratur anser våra respondenter att datorer och 
studieplatser är viktigt på biblioteket. På denna fråga kan vi generellt säga att en 
majoritet har varit positiva till de flesta av våra alternativ. Det svarsalternativ som en 
minoritet angivit är ”spela spel”, som bara 9 respondenter tycker att det ska finnas 
möjlighet till på biblioteket. De tre respondenter som svarat ”annat” har angivit ”något 
mer ungdomligt”, ”avgiftsfria toaletter” och ”föreläsningar”. Vi ser inga större 
skillnader mellan de olika biblioteken på denna fråga.  
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6.4 Datorer 

6.4.1 Fråga 5. Vad använder du datorn till på biblioteket? 
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Diagram 6. Detta diagram visar vad våra respondenter använder datorn till på biblioteket. Flera 
svarsalternativ var möjliga. Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
På denna fråga ligger alternativen ”Internet” och ”söka efter böcker” mycket nära 
varandra, 64 respondenter har svarat att de använder ”Internet” och 62 respondenter har 
svarat ”söka efter böcker”. De fem respondenter som har angivit ”annat” har skrivit 
”söka fakta till skolarbeten”, ”msn och playahead” och ”skriva ut”. 
19 respondenter har svarat att de inte använder datorn på biblioteket. En respondent har 
svarat att han/hon brukar spela spel på datorn. Vi kan inte se några direkta skillnader 
mellan de olika biblioteken i denna fråga. 
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6.4.2 Fråga 6. Vad brukar du göra på Internet (när du sitter på biblioteket)? 
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Diagram 7. Detta diagram visar vad våra respondenter brukar göra på Internet. Flera svarsalternativ var 
möjliga. Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
Det svar som förekommer mest är ”leta fakta för skolarbete”, 58 svar. Det näst 
vanligaste svaret är ”läsa och skriva e-mail”. Bara två respondenter har svarat ”spela 
spel”. 28 respondenter anger att de inte använder Internet på biblioteket. Tre 
respondenter har svarat ”annat”, och anger ”betala räkningar”, ”söka jobb” och ”skriva 
ut”. Den enda skillnaden vi kan se mellan biblioteken är att det är något fler i Borås som 
inte använder Internet.  
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6.4.3 Fråga 7. Vad anser du om tillgången till datorer på biblioteket? 
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Diagram 8. Detta diagram visar vad våra respondenter anser om tillgången till datorer på biblioteket. 
Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
De flesta ungdomar tycker att tillgängligheten är bra, 19 respondenter anger ”mycket 
bra” och 43 tycker att den är ”ganska bra”. 21 respondenter har angivit svarsalternativet 
”vet ej”. Om vi tittar på varje bibliotek för sig så är det inte så stora skillnader. 
Alternativet ”ganska bra” är det som de flesta har svarat i alla tre biblioteken. Det som 
skiljer sig är att det är några fler som är missnöjda med tillgången på datorer i 
Linköping, 14 procent, jämfört med Borås, 6 procent. I Borås är det dock en större 
procent som inte vet vad de tycker om tillgången till datorer på biblioteket. 
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6.5 Hyllor och tjänster 

6.5.1 Fråga 8. Vilka hyllor på biblioteket brukar du gå till? 
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Diagram 9. Detta diagram visar vilka hyllor våra respondenter brukar gå till. Flera svarsalternativ var 
möjliga. Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
De hyllor som ungdomar använder mest är ”skönlitteratur för vuxna” och 
”faktalitteratur för vuxna”, 66 respektive 64 respondenter. Det gäller även om vi tittar 
på de olika biblioteken var för sig. En skillnad mellan biblioteken är att i Borås och 
Mölndal är det något fler av respondenterna som använder sig av ungdomshyllorna än 
vad det är i Linköping. De minst använda hyllorna är ”skön- och faktalitteratur för 
barn”, 1 respektive 1 respondent. Nästan alla av dem som uppgivit att de besöker 
filmhyllan kommer från Borås bibliotek. De alternativ ungdomarna uppgivit under 
”annat” har bland annat varit ”seriehyllan”, ”reseböcker” och ”böcker på bosniska”. Sju 
personer har uppgivit att de inte brukar gå till några hyllor. Vid vår jämförelse mellan de 
två åldersgrupperna, 15-19 år och 20-24 år, fann vi att majoriteten av de ungdomar som 
besökte hyllorna skön- och faktalitteratur för ungdom är under 20 år.   
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6.5.2 Fråga 9. Vilka av följande tjänster brukar du använda på biblioteket?  
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Diagram 10. Detta diagram visar vilka tjänster våra respondenter brukar använda. Flera svarsalternativ 
var möjliga. Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
De tjänster som ungdomar brukar använda mest är med klar majoritet ”fråga 
bibliotekarien”, som 80 respondenter har angivit. De alternativ som förekommer minst 
är ”fråga bibliotekarien on-line” och ”boka en bibliotekarie”, som vardera har 4 
respondenter. 12 respondenter uppger att de inte använder bibliotekets tjänster. En 
respondent har under ”annat” svarat ”möjlighet att använda t ex artikelsök”. Den enda 
skillnaden vi kan se mellan biblioteken är att i Linköping så är det något fler som 
fjärrlånar böcker än på de andra två biblioteken. 
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6.6 Bibliotekets olika medier 

6.6.1 Fråga 13. Vilka medier brukar du låna på biblioteket? 
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Diagram 11. Detta diagram visar vilka medier våra respondenter brukar låna. Flera svarsalternativ var 
möjliga. Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
Det som ungdomar lånar mest är böcker, vilket 96 respondenter svarat. De litet nyare 
medierna (e-böcker, Mp3-böcker, Mp3-musik) lånas inte i någon större utsträckning av 
våra respondenter. Som tidigare resultat har visat så är det främst i Borås som 
ungdomarna lånar film. De som lånat e-böcker, Mp3-böcker och Mp3-musik är främst 
från Linköping.  
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6.6.2 Fråga 14. Vad tycker du om utbudet av nya medier (e-böcker, Mp3-
böcker, Mp3-musik) på biblioteket? 
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Diagram 12. Detta diagram visar vad våra respondenter tycker om utbudet av nya medier på biblioteket. 
Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
Merparten av våra respondenter har på denna fråga uppgivit ”vet ej”, alternativen 
”mycket bra” och ”ganska bra” har vardera fått 17 svar. Svaren från de olika biblioteken 
visar inte upp några större skillnader.  
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6.6.3 Fråga 15. Vilka sorters böcker brukar du låna?  

64

33

3

68

8

21

33

4 2 4 7

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Romane
r

Ungd
om

sb
öc

ke
r

Barn
bö

ck
er 

Fak
talitt

era
tur

Scie
nce

 Fict
ion

Fan
tas

y

Deck
are

 

Seri
er

Man
ga

Ann
at

Lå
na

r in
te 

bö
ck

er

 
Diagram 13. Detta diagram visar vilka sorters böcker våra respondenter brukar låna på biblioteket. Flera 
svarsalternativ var möjliga. Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
De alternativ som flest respondenter har svarat är ”faktalitteratur”, 68 respondenter, och 
”romaner”, 64 respondenter. De alternativ som angivits minst är ”manga”, 2 stycken, 
och ”barnböcker”, 3 stycken. Sju respondenter har uppgivit att de inte lånar böcker. 
Bland dem som svarat ”annat” finns bland annat ”praktisk teologi” och ”reseguider”. En 
skillnad vi kan se när vi tittar på de enskilda biblioteken är att i Mölndal så kommer 
”faktalitteratur” först på andra plats efter ”skönlitteratur”. I övrigt är det inte några 
större skillnader mellan biblioteken vad gäller de alternativ som fått flest svar. 
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6.6.4 Fråga 16. Vad tycker du om utbudet av böcker på biblioteket? 
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Diagram 14. Detta diagram visar vad våra respondenter tycker om utbudet av böcker på biblioteket. 
Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
En klar majoritet tycker att utbudet av böcker är ”mycket bra” eller ”ganska bra”, 43 
respektive 45 respondenter. Tittar vi på hur respondenterna på de olika biblioteken har 
svarat är de skillnader vi kan se att majoriteten i Linköping, 20 stycken, och i Mölndal, 
7 stycken, har svarat ”mycket bra” jämfört med majoriteten i Borås som svarat ”ganska 
bra”. De fyra som svarat ”vet ej” kommer alla från Linköping och han/hon som svarat 
”mycket dåligt” kommer från Mölndal.  
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6.6.5 Fråga 17. Vilka sorters filmer brukar du låna? 
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Diagram 15. Detta diagram visar vilka sorters filmer våra respondenter brukar låna på biblioteket. Flera 
svarsalternativ var möjliga. Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
De flesta som lånar film kommer från Borås bibliotek, nämligen 24 stycken av 
respondenterna. Från Linköpings bibliotek var det 14 stycken och från Mölndals 
bibliotek tre stycken. En majoritet av våra respondenter uppger dock att de inte lånar 
några filmer på biblioteket. De genrer som lånades mest var ”komedi”, 
”thriller/deckare” och ”drama”. De två respondenter som svarat ”annat” har uppgivit 
”action” och ”smalt, som är svårt att hitta på piratebay”.  
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6.6.6 Fråga 18. Vad tycker du om utbudet av film på biblioteket? 
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Diagram 16. Detta diagram visar vad våra respondenter tycker om utbudet av film på biblioteket. Antalet 
svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
Av de ungdomar vi har frågat har 20 stycken svarat att de tycker att utbudet av film är 
”ganska bra”. De flesta av de respondenterna kommer från Borås, 15 stycken, sedan var 
det 3 stycken från Linköping och 2 stycken från Mölndal. Nästan lika många, 17 
stycken, har svarat ”varken bra eller dåligt”. Här såg fördelningen mellan biblioteken 
lika ut, Borås 8 stycken, Linköping 5 stycken och Mölndal 4 stycken. De båda 
ytterligheterna, ”mycket bra” och ”mycket dåligt”, är det ett fåtal som har angivit. Av de 
som angivit ”mycket bra” kommer de flesta från Linköping, 4 stycken. 2 stycken från 
Borås och en från Mölndal svarade detta alternativ. Nästan hälften av våra respondenter 
har på denna fråga svarat ”vet ej” och de flesta av dem var från Linköping, 26 stycken. 
Från Borås var det 17 stycken som svarade ”vet ej” och från Mölndal var det 6 stycken.  
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6.6.7 Fråga 19. Vilken sorts musik brukar du låna? 
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Diagram 17. Detta diagram visar vilken sorts musik våra respondenter brukar låna på biblioteket. Flera 
svarsalternativ var möjliga. Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
Den musik som lånas ut mest är ”pop” och ”rock”, som vardera fått 17 svar. Resterande 
alternativ fick endast ett fåtal svar vardera. Fem av våra respondenter har svarat ”annat” 
på denna fråga, och då angivit bland annat ”blandade skivor med olika artister”, 
”electronica och synth” och ”reggae”. 78 av våra respondenter har på denna fråga 
uppgivit att de inte lånar musik. Vi kan inte se någon nämnvärd skillnad mellan vilken 
sorts musik våra respondenter lånar på de olika biblioteken. Likaså är de som inte lånar 
musik jämnt fördelade över de olika biblioteken. 
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6.6.8 Fråga 20. Vad tycker du om utbudet av musik på biblioteket? 
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Diagram 18. Detta diagram visar vad våra respondenter tycker om utbudet av musik på biblioteket. 
Antalet svarande på denna fråga var 104 stycken. 
 
De allra flesta av våra respondenter har ingen uppfattning om bibliotekets utbud av 
musik, 66 stycken har svarat ”vet ej” på denna fråga. Bland de resterande ungdomarna 
har merparten svarat ”ganska bra” eller ”varken bra eller dåligt”, 16 respektive 11 
stycken. Vi ser inga större skillnader i svaren mellan Linköping och Borås. I Mölndal är 
de flesta svaren ganska jämnt fördelade på alternativen ”ganska bra”, ”ganska dåligt” 
och ”vet ej”. 

6.7 Tillgänglighet och övriga synpunkter 

6.7.1 Fråga 21 & 22. Tycker du att biblioteket är tillgängligt för dig med 
tanke på bibliotekets öppettider och läge? Om nej, varför? 
En stor majoritet av våra respondenter har uppgivit att de tycker att biblioteket är 
tillgängligt för dem, hela 98 stycken. De som svarat nej på denna fråga har uteslutande 
svarat att de finner öppettiderna otillfredsställande. De sex svar som vi fått in som 
uttryckt ett missnöje med öppettiderna var fördelade på alla bibliotek, Linköping tre 
stycken, Borås två stycken och Mölndal en respondent. 

6.7.2 Fråga 23. Övriga synpunkter 
De övriga synpunkter vi har fått är allt ifrån ”avgiftsfria toaletter” i Linköping till 
”stränga förseningsavgifter” i Borås. Andra synpunkter vi har fått gäller utbud, 
öppettider och kiosk i anslutning till biblioteket. Vi har fått in en idé om ett ”rum där 
ungdomar kan sitta och lyssna på musik utan att störa de som pluggar”. Vi har även fått 
en del positiv respons, som att Linköpings stadsbibliotek ses som en ”bra, mysig och 
inspirerande miljö. Stort och luftigt.”, och att ”Borås kan vara stolta över sitt 
bibliotek!”. 
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7 Analys  
I kapitlet som följer kommer vi att analysera de resultat vi har fått i vår 
enkätundersökning. Vi jämför med den tidigare forskning som vi tagit upp, och 
analyserar även ett antal frågor utifrån Andersson och Skot-Hansens modell med fyra 
olika sätt att använda biblioteket på. Analysen är uppdelad efter de frågeställningar vi 
har arbetat med. 

7.1 Hur använder ungdomar biblioteket? 

7.1.1 Hur ofta går ungdomarna till biblioteket? 
I de olika studierna har man använt olika sätt för att bestämma besöksfrekvensen på 
biblioteket, bland annat Elofsson (2004) och Bäckwall (2001) frågade sina respondenter 
hur många biblioteksbesök de gjort under en fyraveckors period. För att kunna jämföra 
våra resultat mot de andra studierna räknar vi samman resultaten av ”varje månad”, 
”några gånger i veckan” och ”varje dag”. I vår studie var det cirka 65 procent som 
besökte biblioteket minst en gång i månaden, vilket överensstämmer ganska bra med 
vad även Elofsson fann. I den studien hade nästan 60 procent av killarna och nästan 70 
procent av tjejerna besökt biblioteket någon gång de senaste fyra veckorna (Elofsson 
2004, s. 10). De siffrorna överrensstämmer även med vad man såg i undersökningen 
Kulturbarometern, där 50 procent av killarna och cirka 70 procent av tjejerna i åldrarna 
15-24 år hade besökt biblioteket de senaste fyra veckorna (Kulturbarometern 2002 
2003, s.50f.). I Bäckwalls studie kunde han se att ungdomarna gick till biblioteket något 
oftare. I Göteborgsundersökningen gick merparten till biblioteket tre till fem gånger i 
månaden, medan det i Borås var alternativet tio och fler gånger som var vanligast 
(Bäckwall 2001, s. 58ff.).  

7.1.2 Vad gör ungdomarna på biblioteket? 
Vårt resultat som visar att de flesta går till biblioteket för att låna böcker, antingen för 
eget bruk eller för skolan, stämmer med vad som framkommit i alla de tidigare studier 
vi tagit del av, bland annat i Ranglin och Tengfjords undersökning (Ranglin & 
Tengfjord 2005, s. 52). Att läsa tidningar och tidskrifter är något som många gör i 
Bäckwalls (2001), Ekman och Ekstrands (2005) samt Thórsteinsdóttir och Arvidssons 
(1999) studier. I vår undersökning kom istället göra läxor eller studera på andra plats, 
vilket mer än hälften av våra respondenter uppgav. I Ekman och Ekstrands 
undersökning svarade bara cirka 15 procent att de pluggar på biblioteket (Ekman & 
Ekstrand 2005, s. 34). En liknande siffra fick även Thórsteinsdóttir och Arvidsson i sin 
undersökning, en skillnad i deras studie mot Ekman och Ekstrands var att bara 40 
procent av de som tillfrågades var studerande inom någon skolform. En orsak som 
författarna nämner för att så få svarat att de använder biblioteket för att studera var 
tidpunkten för när man samlade in enkäterna (Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 
16). Vi fick till skillnad från Thórsteinsdóttir och Arvidsson ett resultat som tyder på att 
många studerar i biblioteket. Ekman och Ekstrands studie har avgränsat sitt arbete till 
att främst handla om folkbiblioteket, och därför inte tagit upp frågan om skolarbete 
(Ekman & Ekstrand 2005, s. 2). Trots deras avgränsning har alltså 15 procent uppgivit 
att de pluggar på biblioteket (ibid., s. 34), och det kan indikera att detta är något som är 
vanligt att ungdomar gör på biblioteket, även folkbiblioteket.  
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7.1.3 Bibliotekets fyra funktioner 
När vi jämfört de resultat vi har fått med den modell vi valt har vi funnit att biblioteket 
som kunskapscenter eller kulturcenter är det som är mest förekommande bland de 
ungdomar vi tillfrågat. Biblioteket som socialt center och informationscenter är mindre 
vanligt.  
 
Att våra respondenter använder biblioteket som ett kunskapscenter kan vi se i att många 
har svarat att de använder biblioteket för att ”låna för skolarbete” och/eller ”göra läxor”. 
Andersson och Skot-Hansen anser att biblioteket som kunskapscenter ska ge stöd för 
utbildning och att man där ska ha möjlighet att sitta och göra sina läxor eller studera 
(Andersson & Skot-Hansen 2000, s. 19). I Jochumsen och Rasmussens studie används 
biblioteket som kunskapscenter för skolarbete, arbete och för den fritidsrelaterade 
kunskapen (Jochumsen & Rasmussen, 2001, s. 37f.). Det vi kan se i vår studie är att 
ungdomarna använder biblioteket som kunskapscenter för skolarbetet och för den 
fritidsrelaterade kunskapen. På frågan om vad de använder Internet till på biblioteket 
svarade en majoritet av respondenterna att de söker efter fakta, och då främst för 
skolarbete. Det ser vi som ytterligare ett tecken på att ungdomarna använder biblioteket 
som ett kunskapscenter.  
 
Att ”låna för eget behov” kan ses både som att använda biblioteket som ett 
kunskapscenter, om ungdomarna lånar för den fritidsrelaterade kunskapen, och som 
kulturcenter. Andersson och Skot-Hansen menar att biblioteket som kulturcenter ska 
förmedla kulturella och konstnärliga upplevelser (Andersson & Skot-Hansen 2000, s. 
19). Jochumsen och Rasmussen skriver att när intervjupersoner i deras studie använder 
biblioteket som ett kulturcenter är det dess utbud av skönlitteratur, musik, film, 
utställningar och arrangemang som de utnyttjar (Jochumsen & Rasmussen 2001, s. 
35f.). Vi anser att om ungdomarna lånar skönlitterära böcker, musik eller film så kan det 
ses som en kulturell upplevelse. Tittar man på vilka sorters böcker våra respondenter 
lånar så ser vi att det är vanligast att ungdomarna lånar faktalitteratur och romaner. På 
frågan om vilka medier ungdomar lånar ser vi att majoriteten av ungdomarna i vår 
undersökning lånar böcker, medan andra alternativ såsom filmer och musik hade 
betydligt färre svarande. Det var bara ett fåtal av våra respondenter, 5 respektive 2 
stycken, som uppgav att de går på bibliotekets utställningar eller lyssnar på författare på 
biblioteket. Med tanke på dessa resultat kan man säga att många av våra respondenter 
använder biblioteket som ett kulturcenter. 
 
Till största delen använder våra respondenter biblioteket som kultur- eller 
kunskapscenter, men vi har även sett exempel på att biblioteket används som 
informationscenter eller socialt center. Andersson och Skot-Hansen skriver att 
biblioteket som ett socialt center innebär att människor använder biblioteket i sitt 
dagliga sociala liv (Andersson & Skot-Hansen 2000, s. 19). Jochumsen och Rasmussen 
utvecklar detta till att använda biblioteket som ett ställe att mötas och umgås på 
(Jochumsen & Rasmussen 2001, s. 33f.). I vår undersökning fann vi att 10 av 
respondenterna träffar sina kompisar på biblioteket. Tittar man på vad ungdomarna gör 
på Internet i biblioteket så ser man att ”läsa och skriva e-mail” är relativt vanligt, vilket 
vi tolkar som att de använder biblioteket på ett socialt inriktat sätt. Andersson och Skot-
Hansen anser att inom informationscentret kan man på biblioteket få till exempel 
samhällsinformation och företagsinformation (Andersson & Skot-Hansen 2000, s. 19). 
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Detta kopplar vi till att en av våra respondenter på frågan om vad de gör på biblioteket 
under alternativet ”annat” har uppgivit ”söka jobb”. Över hälften av respondenterna har 
på frågan vad de använder datorn i biblioteket till svarat att de letar efter böcker, vilket i 
hög grad är ett informativt användande av biblioteket.    
 
När det gäller frågan om vad ungdomarna anser ska finnas på biblioteket ser vi att det 
som våra respondenter främst förespråkar på biblioteket är litteraturen, och då både 
skön- och faktalitteratur. I övrigt ser vi till exempel att studieplatser önskas, liksom 
tidningar och sittplatser. Skön- och faktalitteratur har en viss övervikt av respondenterna 
svarat gentemot de övriga alternativen, detta resultat tillsammans med resultaten från 
alternativ som ”studierum och studieplatser” samt ”tidningar och tidskrifter”, leder oss 
till slutsatsen att man även på denna fråga kan se att de mest förekommande sätten att 
använda biblioteket på är som kunskaps- eller kulturcenter. Vi ser även att cirka hälften 
av respondenterna anser att evenemang och utställningar ska finnas på biblioteket, vilket 
är alternativ som vi anser hör samman med biblioteket som kulturcenter.  
 
Överlag kan vi konstatera att många av våra respondenter tycker att de flesta av våra 
alternativ ska finnas på biblioteket, och alla fyra center har fått en stor del svar. Trots 
detta tyckte vi oss se att biblioteket som kultur- och kunskapscenter hade en liten fördel 
i förhållande till biblioteket som informationscenter och socialt center.  

7.2 Vilka medier och tjänster på biblioteket använder 
ungdomar?  

7.2.1 Medier 
På frågan om vilka medier som ungdomar lånar, fick vi svaret att majoriteten lånar 
böcker, vilket stämmer med det resultat vi kan se även i Elofssons (2004) och Ekman 
och Ekstrands (2005) studier. Ungdomarna i vår studie uppger att de böcker man lånar 
är främst faktalitteratur och romaner. Ranglin och Tengfjord kommer i sin undersökning 
fram till att respondenterna helst läser skönlitteratur, och då främst nutida romaner eller 
klassiker (Ranglin & Tengfjord 2005, s. 46). Bland tjejerna i Lundblad och Vesterlunds 
undersökning var romantik den mest populära genren och bland killarna var det fantasy, 
men moderna romaner var den genre som majoriteten av ungdomarna läste (Lundblad & 
Vesterlund 1998, s. 28f.). Detta skiljer sig från vår studie där den populäraste 
skönlitterära genren efter romaner är deckare. Fantasy kommer först som nummer fem i 
rangordningen. Romaner är dock den vanligaste genren i alla studierna.  
 
Merparten av våra respondenter uppger att de inte lånar film på biblioteket, och samma 
sak gäller för ungdomarna i Bäckwalls undersökning, som inte heller lånar film. Det var 
dock fler som lånade film i Borås jämfört med Göteborg. Bäckwall trodde att en av 
orsakerna till detta var att det i Borås var gratis att låna film (Bäckwall 2001, s. 52ff.). 
Vi kan se lite av samma sak i vår studie där de flesta som lånar film kommer från Borås, 
där det fortfarande är gratis att låna film till skillnad mot Linköping och Mölndal där 
biblioteket tar ut en avgift för spelfilm.  
 
Bland de som lånar film var resultatet i vår undersökning mycket likt Bäckwalls. Som 
favorit i vår undersökning låg komedi, och strax under på listan finns genrerna drama 
och thriller, med inte många svar som skiljer dem åt. En genre som i Bäckwalls studie 
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kom ganska högt på listan är action (ibid., s. 49ff.), som vi inte hade tagit med, men det 
är bara en som svarat action på alternativet ”annat”. Trots att det är många i Bäckwalls 
studie som inte lånar film på biblioteket tittar ändå de flesta på film. Dock har Bäckwall 
frågat vilken genre ungdomarna föredrar att titta på, inte vilken de brukar låna på 
biblioteket (Bäckwall 2001, s. 47-54), vilket har gett honom en högre svarsfrekvens.  
 
När det gäller musik överensstämmer vårt resultat med Bäckwalls på så vis att pop och 
rock är de musikstilar som lyssnas mest på. Bäckwall fann också att klassisk musik var 
mycket populär, vilket vi inte har funnit. Över hälften av ungdomarna i Bäckwalls 
studie lånar inte någon musik på biblioteket (ibid, s. 28ff., 39ff.). Vi har också en 
majoritet av våra respondenter som har svarat att de inte lånar musik på biblioteket. Det 
gör att vi inte kan dra så mycket slutsatser kring vad ungdomarna i vår undersökning 
lånar för musik. 

7.2.2 Tjänster 
Den tjänst som våra respondenter främst använder sig av är att de frågar bibliotekarien i 
biblioteket. Övriga tjänster används bara av ett fåtal. Ingen av de andra studierna vi har 
hittat har frågat specifikt kring vilka tjänster på biblioteket ungdomarna använder. 
Thórsteinsdóttir & Arvidsson frågade i sin studie om vad man hade gjort på biblioteket 
vid just det tillfället, och bland deras alternativ fanns med ett antal av de tjänster som vi 
frågar efter. I Thórsteinsdóttir & Arvidssons resultat visade det sig att det är väldigt få 
som använt sig av de olika tjänsterna. Att fråga bibliotekarien var dock det som förekom 
mest (Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 16).  
 
På frågan om vad de använder datorn till på biblioteket svarade mer än hälften av 
respondenterna i vår studie att de var ute på Internet. I Elofssons studie svarade hälften 
av de tillfrågade ungdomarna att det var viktigt med Internet på biblioteket (Elofsson 
2004, s. 13). Elofssons studie visar dock inte om ungdomarna faktiskt använder Internet 
på biblioteket. I Thórsteinsdóttir och Arvidssons studie är det bara fem procent av de 
tillfrågade som säger att de använder Internet på biblioteket (Thórsteinsdóttir & 
Arvidsson 1999, s. 16). Problemet här är att de tillfrågade svarade på vad de gjorde på 
biblioteket vid just det tillfället då undersökningen genomfördes. Resultatet hade kanske 
sett annorlunda ut om författarna frågat om vad biblioteksbesökarna gör även vid andra 
tillfällen. Tittar man på resultatet i Mediebarometerns undersökning ser man att något 
över hälften av de tillfrågade i åldersgruppen 15-24 år hade använt Internet under den 
dagen (Mediebarometern 2005, s. 11). Ser vi sedan till vad ungdomarna i vår 
undersökning gör på Internet, fråga 6, ser vi att en stor del av ungdomarna letar efter 
fakta på Internet, både för egen del och för skolarbete. Det andra som ungdomarna 
använder datorn på biblioteket till är att söka efter böcker. Det skulle alltså innebära att 
ungdomarna i vår undersökning främst använder datorn på biblioteket till att söka efter 
fakta eller böcker.  

7.3 Svarar bibliotekets utbud mot ungdomars förväntningar? 

7.3.1 Medier 
De flesta av ungdomarna i vår studie tycker att utbudet av böcker på biblioteket är 
ganska eller mycket bra. Det stämmer även överens med vad Ranglin och Tengfjord 
(2005) samt Lundblad och Vesterlunds (1998) undersökningar visar. Ungdomarna i 
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Lundblad och Vesterlunds studie tyckte dock att biblioteket kunde ha litet mer ny 
litteratur, hela serier och engelsk litteratur (Lundblad & Vesterlund 1998, s. 33).  
 
Precis som i Bäckwalls undersökning är det många av våra respondenter som uppger att 
de inte lånar film på biblioteken. De i vår undersökning som uttryckt sin uppfattning om 
filmutbudet anser att det är ”ganska bra” eller ”varken bra eller dåligt”. En större del av 
våra respondenter uppger dock att de inte har någon uppfattning om bibliotekets 
filmutbud, och samma sak säger en stor del av ungdomarna i Bäckwalls (2001) 
undersökning.  
 
Merparten av våra respondenter har svarat att de inte vet något om bibliotekets 
musikutbud, men samtidigt är det väldigt få som lånar musik. Bland de resterande har 
svaret ”ganska bra” varit vanligast, följt av ”varken bra eller dåligt”. De flesta i 
Bäckwalls studie tyckte att utbudet var ganska bra (Bäckwall 2001, s. 35ff.). 
Ungdomarna i Bäckwalls studie uppgav dock att de saknade mer musik i genren 
pop/rock och house/techno (ibid., s. 37f.). Inte heller i Bäckwalls studie var det många 
som lånade skivor i biblioteket, hälften svarade att de inte lånade musik, trots att de 
flesta lyssnade mycket på musik (ibid., s. 39f.). 
 
På frågan om vad de tycker om det nya utbudet av medier har merparten av våra 
respondenter svarat att de inte vet, men precis som när det gäller musik och film så är 
det bara ett fåtal som lånar till exempel e-böcker och Mp3-musik. De som har svarat är 
ändå positivt inställda till utbudet av olika e-medier. Ingen av de tidigare studierna vi 
har hittat tar upp frågan om nya medier på biblioteket, men i Mediebarometern 
undersöks ungdomars medievanor och där finner de att 39 procent av ungdomarna på en 
genomsnittlig dag har lyssnat på Mp3, vilket kan innebära både musik och ljudböcker 
(Mediebarometern 2005, s. 4).  
 
Då vi besökte biblioteken var det inget av dem som tillhandahöll TV-spel, däremot 
skulle Mölndals stadsbibliotek börja med utlåning av TV-spel några veckor efter att vi 
var där. När vi tittar på vårt resultat ser vi att nästan en tredjedel av ungdomarna i vår 
studie är intresserade av att låna TV-spel på biblioteket. Malmö stadsbibliotek, som har 
haft TV-spel till utlån i litet över ett år, har funnit att de är mycket populära. 
Bibliotekarierna i Malmö kan se att det främst är unga killar i åldern 16-30 år samt 
barnfamiljer som lånar TV-spel (Jacobsson, Johansson & Nordström 2006).     

7.3.2 Övrigt 
På frågan om vad ungdomar tycker ska finnas på bibliotek har vi funnit att de flesta av 
de alternativ vi hade i vår fråga har blivit ikryssade av våra respondenter. De två 
alternativ som fått mest svar var ”skönlitteratur” och ”faktalitteratur”. Det stämmer 
överens med Stig Elofssons undersökning där ungdomarna tyckte att det viktigaste i 
biblioteket var att man kunde låna böcker (Elofsson 2004, s. 13). Det verkar som att 
även om ungdomarna inte själva använder vissa tjänster och medier så tycker de ändå 
att det ska finnas på biblioteket.  
 
Majoriteten av ungdomarna i vår undersökning tyckte att biblioteket var tillgängligt för 
dem. De fåtal som var missnöjda angav att öppettiderna skulle vara längre. Ekman och 
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Ekstrand fann att ungdomarna i deras undersökning i stort sett var nöjda med 
bibliotekens öppettider (Ekman & Ekstrand 2005, s. 38).  
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7.4 Slutsatser 
De slutsatser vi har dragit av vår analys är som följer:  
 

♦ De flesta av respondenterna i vår undersökning går till biblioteket minst en gång 
i månaden. 

 
♦ Ungdomarna i vår undersökning går främst till biblioteket för att låna skön- 

och/eller faktalitteratur eller för att studera. 
 

♦ Vi fann att våra respondenter använder biblioteket främst som kunskaps- eller 
kulturcenter. Biblioteket som social- eller informationscenter förekom även det. 

 
♦ Det ungdomarna främst lånar är böcker, och utbudet av dessa anses vara bra. 
 
♦ Det är få av ungdomarna som lånar film eller musik på biblioteket och ännu 

färre som lånar av e-medierna. Vi har även funnit att de flesta av våra 
respondenter inte har någon åsikt om utbudet av dessa medier.  

 
♦ Datorn på biblioteket används av våra respondenter framför allt för att vara ute 

på Internet eller för att söka efter böcker och information på. Internet i sin tur 
används främst för att söka fakta för egen del och för skolan. 

 
♦ Den tjänst som används mest är att fråga bibliotekarien på biblioteket. 

 
♦ De flesta av våra respondenter tycker att biblioteket ska erbjuda funktioner från 

alla fyra center.  
 

♦ Ungdomarna i vår studie tycker att bibliotekets utbud av olika medier möter 
deras förväntningar. 
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8 Diskussion  
I detta kapitel gör vi en avslutande diskussion kring de frågeställningar vi har valt att 
arbeta med, och även andra intressanta resultat vi har stött på. Kapitlet avslutas med 
förslag till framtida forskning. 

8.1 Inledande reflektioner 
I vår studie har vi ett mycket ojämnt antal av killar och tjejer till skillnad mot Bäckwall 
(2001) som fick en tämligen jämn population i sin undersökning. Vi skulle alltså ha 
kunnat göra på ett annat sätt för att få ett jämnt antal killar och tjejer. Det hade gjort att 
vi kanske fått ett annat resultat, och vi hade eventuellt kunnat göra en jämförelse mellan 
hur tjejer och killar använder biblioteket. Det var dock inte syftet med denna studie, och 
vi tror att det resultat vi fått ger en mer representativ bild av vilka som gått till 
biblioteken vid de tillfällen vi var där. Att könsfördelningen är något snedfördelad är 
kanske inte enbart en nackdel, utan kan vara en ledtråd till vilka grupper det är som 
använder biblioteket. Även i Kulturbarometern 2002 (2003) och Thórsteinsdóttir och 
Arvidssons (1999) undersökning fann man att det var fler tjejer än killar på biblioteket, 
vilket stödjer vår teori. 
 
Att den åldersfördelning vi har fått är relativt jämn kan peka på att det inte bara är en 
viss åldersgrupp som använder biblioteket, utan att användandet är ganska utspritt i 
åldrarna. Vi har inte funnit att våra respondenter använder biblioteket på olika sätt i 
olika åldrar. Ungdomarna gör ungefär samma saker på biblioteket oberoende av om de 
är under eller över 20 år. När vi jämfört de tre biblioteken fann vi att ungdomarna på 
Borås stadsbibliotek är något yngre och ungdomarna i Linköping är något äldre. Vi tror 
att en möjlig förklaring till att ungdomarna i Borås var yngre är att det ligger en 
gymnasieskola bredvid biblioteket.    
 
Det är intressant att fundera kring hur vårt resultat kunde ha förändrats om vi hade valt 
ett annat tillvägagångssätt. Vi frågade de ungdomar som var på biblioteket om deras 
biblioteksvanor och fann att många använder det för skolarbete. Då vi besökte 
biblioteken på dagtid kan det ha påverkat det resultat vi fick och det är möjligt att 
resultatet skulle ha sett annorlunda ut om vi varit där vid en senare tidpunkt. Det vi 
skulle kunna tänka oss är att biblioteket skulle få en mindre roll som kunskapscenter, 
och blivit mer inriktat mot kulturcenter. Detta för att vi då skulle ha nått de ungdomar 
som jobbar dagtid och som inte använder biblioteket för sin utbildning. I vårt resultat 
fann vi även att de flesta av ungdomarna var ganska eller mycket nöjda med biblioteket 
och dess utbud. Hade vi istället valt att dela ut våra enkäter i en skolklass hade vi 
kanske sett mer varierade åsikter.   
 
D’Elia och Rodger (1994) skriver i sin artikel om vikten av att undersöka sitt eget 
biblioteks roll, då det kan skilja väldigt mycket på olika biblioteks användare. Detta 
resonemang gör att vi är medvetna om att valet av bibliotek kan ha påverkat resultatet. I 
Linköping och Borås finns universitet och högskola och vi fann att många studenter 
använde biblioteket som ett ställe att sitta och plugga på. Hade vi istället valt en stad 
utan högskola eller universitet kan vi tänka oss att resultatet skulle ha blivit ett annat.  
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8.2 Hur använder ungdomar biblioteket? 
Majoriteten av våra respondenter går till biblioteket varje månad. En anledning till att vi 
har fått detta resultat kan vara att vi frågat de ungdomar som befunnit sig på biblioteket. 
Som Ejlertsson (1996) påpekar så är sannolikheten att vi möter de ungdomar som går 
till biblioteket ofta större än sannolikheten att möta de ungdomar som går dit mer sällan.  
 
I vårt resultat fann vi att ungdomarna främst använder biblioteket för att låna för egen 
skull, låna för skolarbete och för att göra läxor. Vi tror att detta är de klassiska 
användningsområdena, och att det därför faller sig mest naturligt för våra respondenter 
att göra dessa saker på biblioteket. Även Elofsson (2004) för en liknande diskussion 
kring de resultat han fann i sin undersökning. Ungdomarna i Elofssons studie tyckte att 
det viktigaste på biblioteket var böckerna och möjligheten att kunna studera. Han drar 
därför slutsatsen att biblioteket bör satsa på de traditionella verksamheterna för 
ungdomar.  
 
Något som överraskade oss är hur få det är som på fråga 3, frågan om vad de brukar 
göra på biblioteket, uppger att de använder datorn, endast 18 stycken av 104. På fråga 5 
som behandlar vad de gör på datorn på biblioteket har däremot 64 stycken svarat att de 
använder Internet och 62 stycken svarat att de söker efter böcker. Det resultatet har vi 
funderat mycket kring och det vi kan tänka oss är att om ungdomarna inte använder 
datorn regelbundet tänker de inte på att uppge det i fråga 3. Vid de tillfällen när 
ungdomarna använder datorn på biblioteket är det främst Internet och att söka i 
katalogen de är intresserad av. I Mediebarometerns (2006) undersökning visar resultatet 
på att ungdomar är väldigt aktiva på Internet vilket kan förklara vårt resultat att det 
främst är Internet de använder på datorn. Att ungdomar inte verkar använda datorn 
regelbundet på biblioteket tror vi kan bero på att många har tillgång till dator hemma 
istället. Baserat på resultatet i frågan om vad som ska finnas på biblioteket, där 82 
stycken ansåg att det ska finnas tillgång till datorer, ser vi att datorn är en viktig tjänst. 
Det resultatet har även framkommit i tidigare studier.   
 
Något som är intressant att påpeka är att de flesta av de respondenter som svarat att de 
träffade kompisar på biblioteket är från Linköping. Då vi har gjort en relativt lite 
undersökning är det svårt att dra några slutsatser från det resultat vi fått, men samtidigt 
är det intressant att fundera kring varför det är så. Kommer resultatet av att det på 
Linköpings stadsbibliotek finns större möjligheter att sitta och umgås med sina vänner, 
eller finns det någon annan förklaring?  

8.3 Vilka medier och tjänster på biblioteket använder 
ungdomar?  
Vi fann att ungdomar, både i vår studie samt i tidigare studier, främst lånar böcker på 
biblioteket. Det tyckte vi var intressant då vi hade en uppfattning om att ungdomarna 
använder mycket ny teknik. En förklaring till att vi inte ser en högre utlåning av e-
medier i vårt resultat kan vara att ungdomarna når dem från de olika bibliotekens 
hemsidor, vilket gör att de som lånar e-medier egentligen inte behöver besöka 
biblioteket. En annan förklaring kan vara att de istället sitter hemma och laddar ner till 
exempel e-böcker och Mp3-musik från olika sidor på Internet. Utifrån detta resonemang 
undrar vi om det kan vara en anledning till att vi inte fick så många svar som pekade på 
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att ungdomar utnyttjade dessa e-tjänster. Vi tror att om ungdomarna inte behövt besöka 
biblioteket för att ta del av e-medier har vi inte kunnat fånga upp dem i vår studie. 
Samtidigt ställer vi oss frågande till hur väl våra respondenter känner till möjligheterna 
att låna e-medier och det utbud som finns av till exempel musik via hemsidorna. Vi 
undrar i vilken utsträckning som biblioteken har informerat om de nya medierna, och 
funderar över om biblioteken kanske skulle kunna göra mer i den vägen för att nå ut till 
ungdomarna. Vi har hittat information och instruktioner på bibliotekens hemsidor men 
ett problem kan vara att om ungdomarna inte brukar besöka sitt biblioteks hemsida är 
risken att de förbise informationen om de e-tjänster som finns. För att nå ut till 
ungdomarna borde man ha mer information på biblioteket och informera om det i 
skolorna.    
 
Till diskussionen hör även om ungdomar är intresserade av att låna dessa medier. 
Resonemanget som Tapscott (1998) för angående en generation som är mycket positiva 
till den nya tekniken borde tala för att ungdomarna i vår åldersgrupp är extra 
intresserade av att kunna låna mer teknikkrävande medier. Å andra sidan menar 
Buckingham (2006) att det inte finns en generation som är mer anpassade och formade 
för den nya tekniken utan att det snarare handlar om person till person. På samma gång 
är det intressant att titta på de resultat som visas i statistiken om ungdomars medievanor 
där man kan se att många unga dagligen använder och utnyttjar mycket av den nya 
tekniken, så som Mp3-spelare och Internet. Vilket vi även anser borde avspegla sig i 
deras medieanvändning på till exempel biblioteket. Något som kanske kan ses som ett 
problem med e-ljudböckerna är att man är tvungen att vara uppkopplad mot Internet 
under tiden man lyssnar, vilket gör att man inte kan ladda ner boken till sin Mp3-
spelare. Det kan vara en orsak till att inte så många av ungdomarna i vår studie lånar e-
ljudböcker.   
 
Från statistiken över utlåningen av olika medier vid svenska bibliotek under 2005 
framkommer att film är det tredje mest utlånade AV-mediet. Av de ungdomar vi frågade 
var det 2 av 3 som uppgav att de inte lånade film på biblioteket. Jämför vi med 
Mediebarometerns (2006) undersökning av svenskars medievanor så visar det sig att 
ungdomar i åldrarna 15-24 år tittar cirka 87 minuter på VHS eller DVD en vanlig dag. 
En anledning som vi kan tänka oss är att ungdomar inte känner till bibliotekets utbud av 
filmer eller att de inte tycker att utbudet är tillräckligt bra. Detta är även något som 
Elofsson (2004) ger uttryck för då han skriver att anledningen till att ungdomar inte 
lånar film eller musik har att göra med att ungdomarna är tveksamma till att biblioteket 
kan tillhandahålla detta. I vårt resultat fann vi dock att de flesta som hade en uppfattning 
om bibliotekets filmutbud var positiva till det. Vi ser även, precis som Bäckwall (2001), 
att på Borås stadsbibliotek där det är gratis att låna film, lånar ungdomarna mer film. Vi 
tror att om biblioteket tar en avgift för utlån av film så tänker ungdomarna efter mer 
innan de lånar på biblioteket, och kanske istället går till en videobutik, där de har ett 
större utbud av de nyaste och mest populära filmerna. En annan förklaring är att en del 
av ungdomarna laddar ner filmer från Internet. Vi hade i alla fall en respondent som på 
frågan om vad han/hon lånar för film på biblioteket svarade ”smalt, som är svårt att hitta 
på piratebay”. I de tidigare studier vi tagit del av har man inte undersökt i vilken 
utsträckning ungdomar laddar ner film, däremot nedladdning av musik har Bäckwall 
(2001) och Mediebarometern (2006) ställt frågor om. Resultatet från Bäckwalls (2001) 
studie visade att det inte var många ungdomar som laddar ner musik från Internet, men 
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vi ställer oss frågande till om det verkligen stämmer idag. Mediebarometerns (2006) 
undersökning visade istället att det var 7 procent av de tillfrågade ungdomarna i åldern 
15-24 år som hade laddat ner musik under en viss dag.   
 
När det gäller musik på bibliotek ser vi liknande tendenser som när det gäller film. Det 
är få som lånar musik på biblioteket, och vi anser även här att det kan bero på att 
ungdomarna tvivlar på bibliotekets kapacitet att ha ett musikutbud som de är 
intresserade av. Vad gäller musik tror vi också, liksom för film, att många ungdomar 
använder Internet för att snabbt och lätt kunna ladda ner musik, och därför inte har 
behovet att låna den på biblioteket. Ytterligare en förklaring kan vara att ungdomarna 
köper den musik som de vill ha eller lånar av kompisar.  
 
I vår enkät har vi inte frågat efter om ungdomarna lånar PC- eller TV-spel på biblioteket 
då inga av biblioteken vi besökte hade utlåning av dessa medier vid de tidpunkter vi var 
där. Däremot några veckor efter att vi hade delat ut enkäterna började Mölndals 
stadsbibliotek med utlåning av TV-spel. I enkäten ställde vi dock frågan om vad de 
tyckte skulle finnas på biblioteket och då var det ungefär en tredjedel som var 
intresserade av att kunna låna spel. På Malmö stadsbibliotek har utlåning av TV-spel 
haft stor framgång och intresset för att kunna låna spel har varit stort. En av de stora 
grupper som lånade spelen på Malmö stadsbibliotek var killar mellan 16-30 år. En 
anledning till att Hemmesta bibliotek på Värmdö börjar med TV-spel var just för att 
locka unga killar till biblioteket, eftersom personalen upplevt att detta är en grupp som 
inte besöker biblioteket så ofta (Frenker 2007). Då vi kan se få killar i vårt resultat anser 
vi att TV-spel kanske kan vara ett bra sätt att locka dit fler.  
 
När vi i vår undersökning tittade på vilka åldrar som använder ungdomshyllorna fann vi 
att majoriteten var mellan 15-19 år. Detta finner vi mycket intressant, då det pekar på att 
ungdomsavdelningen används mest av de yngre ungdomarna. De ungdomar som är över 
20 år använder inte ungdomsavdelningen. Hur kommer detta sig? I till exempel 
ungdomspolitiken räknas man som ungdom upp till 25 år. Trots detta är Göteborgs 
stadsbiblioteks ungdomsavdelning anpassad för ungdomar upp till cirka 16 år. Vi frågar 
oss därför var gränsen går? När är man för gammal för att gå till ungdomsavdelningen? 
Vi har en uppfattning om att det inte går att säga att alla vid en viss ålder slutar läsa 
ungdomsböcker. Att därför sätta åldersgränser på ungdomsavdelningen kan vara svårt. 
Samtidigt tror vi att det kan upplevas som genant för en 20-åring att låna böcker från 
samma avdelning som 14-åringar. En idé skulle kunna vara att biblioteken, som på till 
exempel Linköpings stadsbibliotek, har en hylla för unga vuxna där det finns en 
blandning av vuxen- och ungdomslitteratur.  
 
När vi tittade på vilka av bibliotekets olika tjänster som ungdomar använder märkte vi 
att det inte var så många som utnyttjade bibliotekets alla tjänster. Framförallt 
reflekterade vi över att det var väldigt få som uppgav att de brukade ge inköpsförslag. I 
vår studie var visserligen de flesta nöjda med utbudet av olika medier, men vi undrar 
om de ungdomar i vår undersökning som inte är nöjda med utbudet är medvetna om att 
man kan lämna förslag till biblioteket på vad man tycker att de ska köpa in. Kanske att 
biblioteket behöver informera ytterligare om att denna möjlighet finns. Att fler 
ungdomar lämnar in förslag tror vi är något som både ungdomar och bibliotek skulle 
kunna ha nytta av. Ungdomarna för att de skulle få mer av de medier och titlar som de 
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är intresserade av och biblioteket för att det skulle få större insyn i vad det är som 
eftertraktas av ungdomar.  
 
Ett annat intressant resultat gällande bibliotekets tjänster är att det endast är fyra stycken 
av 104 som använder tjänsten fråga bibliotekarien on-line. Tror man på Tapscotts 
(1998) tankar om den digitala generationen så borde det falla sig naturligt för 
ungdomarna i vår studie att utnyttja möjligheten att snabbt och lätt chatta med eller 
sända ett e-mail till bibliotekarie on-line. Frågan här, liksom frågan beträffande e-
medierna, är om ungdomarna känner till att denna tjänst finns. Bibliotekarien on-line 
når man via bibliotekens hemsidor och har man inte haft anledning att besöka dessa så 
kan det vara svårt att känna till att möjligheten finns. Samtidigt har tjänsten inte funnits 
under så lång tid och resultatet kanske kommer att se annorlunda ut om några år, vilket 
även kan gälla för e-medierna.   

8.4 Svarar bibliotekets utbud mot ungdomars förväntningar? 
De flesta av ungdomarna i vår studie tycker att utbudet av böcker på biblioteket är 
ganska eller mycket bra. Att vi har fått ett så pass positivt svar tror vi kan ha att göra 
med att vi har frågat ungdomar som går relativt regelbundet till biblioteket. Är man nöjd 
med något brukar man komma tillbaka, vilket Ejlertsson (1996) påpekar.  
 
När det gäller film och musik så fann vi att de flesta inte hade någon uppfattning om 
utbudet, men att de övriga var relativt positiva. Vi tror att det faktum att många heller 
inte lånar musik eller film hör ihop med att våra respondenter har dålig uppfattning om 
utbudet. Ungdomarna har inte lånat medierna och därför vet de inte heller om utbudet är 
bra eller dåligt. Vi ser det dock som positivt att så få svarat att de tycker att utbudet är 
dåligt. En förklaring till att så många inte lånar film eller musik skulle annars ha kunnat 
vara att de tycker att utbudet är dåligt, men så verkar inte vara fallet. 
 
Vi blev överraskade av att se att de flesta av våra respondenter tycker att biblioteket 
skall tillhandahålla så mycket. När vi frågade vad ungdomarna tyckte skulle finnas på 
biblioteket har de allra flesta kryssat i alla de alternativ vi hade. Vi tolkar detta som att 
våra respondenter anser att även om de själva inte använder allt på biblioteket så finns 
det andra som gör det. En annan möjlighet kan vara att ungdomarna tänker sig att börja 
använda vissa medier och tjänster i framtiden, eller att de förut har gjort det, vilket vi 
kopplar till vad Jochumsen och Rasmussen (2001) kommer fram till i sin studie. De 
menar att det sätt på vilket människor använder biblioteket förändras efter hur ens 
livssituation ändras. Det skulle innebära att vissa av bibliotekets delar som våra 
respondenter inte använder idag kan bli intressant för dem i framtiden om de till 
exempel skaffar barn.   
 

8.5 Förslag till framtida forskning  
Vi har funnit ämnet mycket intressant, och skulle därför gärna ytterligare undersöka de 
frågor vi under uppsatsens gång stött på. Bland annat har vi intresserat oss för ämnet 
nya medier och ungdomar. Vårt förslag till ytterligare forskning handlar om att ta reda 
på om ungdomar verkligen använder den nya tekniken i den omfattning som man 
kanske kan tänka sig. Ungdomen förknippas ofta med den nya tekniken, men är detta 
befogat? Ett annat intressant ämne är frågan om varför ungdomar använder biblioteket 
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på det sätt som de gör. Vi har medvetet valt bort denna fråga, men känner så här i 
efterhand att det skulle kunna vara ett bra komplement till vår studie.  
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9 Sammanfattning 
Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka hur ungdomar, i åldrarna 15-24 år, 
använder biblioteket och om bibliotekets utbud svarar mot ungdomars förväntningar. De 
frågeställningar som vi har arbetat med är: 
- Hur använder ungdomar  biblioteket? 
- Vilka medier och tjänster på biblioteket använder ungdomar? 
- Svarar bibliotekets utbud mot ungdomars förväntningar? 
 
För att besvara frågeställningarna valde vi att göra en enkätundersökning. Enkäterna 
delade vi själva ut på tre olika folkbibliotek, Linköpings, Mölndals och Borås 
stadsbibliotek. Vi samlade in 104 enkäter, från 77 tjejer och 27 killar. Vi valde att dela 
ut enkäterna på biblioteken då vi var intresserade av att undersöka biblioteksvanor hos 
de ungdomar som använder biblioteket.  
  
Den tidigare forskningen vi har hittat som behandlar ungdomar och bibliotek har främst 
varit magisteruppsatser, men vi har även funnit annan litteratur och andra studier. I 
avsnittet med tidigare forskning tar vi bland annat tar vi upp Ekman och Ekstrands 
uppsats Ungdomar om bibliotek (2005) som behandlar högstadieelevers relation till 
biblioteket och Stig Elofssons studie Vad ungdomar vill ha på biblioteket (2004). 
Ungdomars läsvanor handlar Eva Ranglin och Marianne Tengfjords uppsats Jag blev 
glad(are) och vis(are) (2005) om och  Patrick Bäckwalls uppsats Har vi det ni söker 
eller önskar ni något annat? (2001) beskriver ungdomars musik- och filmintressen. 
Vidare redovisar vi Gudrún Thórsteinsdóttir och Ulla Arvidssons (1999) undersökning 
om folkbibliotekets roller ur ett användarperspektiv.   
 
För att analysera de enkäter vi fått in har vi använt oss av en modell utvecklad av 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen i deras bok Det lokale biblioteket – 
afvikling eller udvikling. Modellen går ut på att man kan dela upp användandet av 
biblioteket i fyra center; kulturcentret, kunskapscentret, informationscentret och 
socialcentret. Att använda biblioteket som kulturcenter betyder att det förmedlar 
kulturella och konstnärliga upplevelser och aktiviteter till biblioteksanvändarna, som till 
exempel utställningar och arrangemang. Biblioteket som kunskapscenter innebär att 
biblioteket är som ett stöd för utbildning och upplysning till användarna, man ska kunna 
få hjälp med olika frågor och kunna sitta i biblioteket och studera. Informationscenter 
innebär att man går till biblioteket för att ta del av information till allmänheten. Att 
använda biblioteket som ett socialt center innebär att man använder biblioteket i sitt 
dagliga sociala liv, bland annat som ett ställe att vara på eller för att få rådgivning. 
 
På frågan om hur ungdomar använder biblioteket visar vårt resultat att ungdomarna i 
första hand använder biblioteket för att låna för egen del och/eller för skolan och för att 
göra läxor. Utifrån Andersson och Skot-Hansens modell ser vi att ungdomarna främst 
använder biblioteket som ett kunskaps- och kulturcenter. 
 
Majoriteten av de medier som ungdomarna i vår studie lånade var böcker och då var det 
främst faktalitteratur och romaner som gällde. Resultatet visade att de var ganska eller 
mycket nöjda med utbudet av litteratur. Merparten av ungdomarna lånar inte film på 
biblioteket, men bland dem som gör det är de mest populära genrerna komedi, drama 
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och thriller. Det är inte heller många i vår studie som lånar musik, men om ungdomarna 
gör det så väljer de främst pop och rock. De av ungdomarna som har en åsikt om 
utbudet av film och musik anser att det till stor del är ganska bra. Det finns även vissa 
som menar att det varken bra eller dålig. De nya medierna som till exempel e-böcker 
och Mp3-musik är det inte många av våra respondenter som lånar. De flesta har ingen 
uppfattning om utbudet av dessa medier.  
 
Av de tjänster som biblioteket erbjuder så är det möjligheten att fråga en bibliotekarie 
på biblioteket som främst utnyttjas. Därefter kommer att använda kopiatorn och 
fjärrlåna. Ungdomarna använder dator på biblioteket framför allt för att söka efter 
böcker och för Internet. På Internet är det vanligast att ungdomar letar efter fakta för 
skolarbetet. Andra saker de gör på Internet är att läsa och skriva e-mail samt att leta 
efter fakta för egen del.  
 
Till sist kan vi konstatera utifrån vårt resultat att ungdomarna anser att det ska finnas 
möjlighet till använda biblioteket på många olika sätt. Att även om de själva inte brukar 
låna musik, gå på utställningar eller ta del av kommuninformation så ska det finnas 
tillgängligt för andra.   
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Bilaga 1 Enkätundersökning kring ämnet ungdomar och bibliotek 

Hej! Vi är två studenter från Borås högskola som läser till bibliotekarier. Vi arbetar just 
nu med att skriva vår magisteruppsats som handlar om vad ungdomar gör på biblioteket. 
Vi undrar därför om du vill ställa upp och svara på vår enkät. Svaren kommer 
naturligtvis att vara konfidentiella. Fråga gärna om det är något som är oklart. Tack på 
förhand!  
Johanna Hagelin och Nina Olausson 

Tjej  Kille  

Ålder: .......................... 

1. Ungefär hur ofta går du till stadsbiblioteket?  

Varje dag  
Några gånger i veckan  
Varje månad  

 Någon gång om året 
Mer sällan 

2. Hur lång tid brukar du tillbringa på biblioteket i genomsnitt? 

Några minuter 
Någon halvtimme 
 Någon timme  
 Några timmar 

 En halv dag 
 En hel dag 
 Vet ej 

3. Vad brukar du göra på biblioteket? Kryssa gärna i flera alternativ. 

Låna böcker, cd-skivor, filmer, 
tidningar för din egen skull 
 Låna böcker, cd-skivor, filmer, 
tidningar för skolarbete 
 Läsa böcker, tidningar 
Göra läxor 
 Träffa kompisar 

 Använda datorn 
 Gå på utställningar 
 Ta del av information från 
kommunen 
 Lyssna på författare 
 Låna studierum 

 Övrigt ...................................................................................................................................  

4. Vad tycker du skall finnas på biblioteket? Kryssa gärna i flera alternativ. 

Skönlitteratur 
 Faktalitteratur  
 Mp3-böcker och e-böcker 
 CD-böcker 
 Talböcker (för de som har svårt att 
läsa) 
 Tidningar, tidskrifter 
 Musik, på CD och/eller Mp3  
 Film, på VHS och/eller DVD 
 Möjlighet att låna spel, t ex TV-spel, 
dataspel 
 Möjlighet att spela spel, t ex TV-spel, 
dataspel 
 Datorer, med och utan Internet 

 Fåtöljer, soffor, någonstans att sitta 
och umgås 
 Café 
 Studierum eller studieplatser 
 Evenemang av olika slag, exempelvi 
författarbesök 
 Utställningar, med t ex lokala 
konstnärer 
 Kommuninformation  
 Möjlighet att hitta information om 
olika saker, i exempelvis uppslagsverk 
 Databaser av olika slag, t ex 
bibliotekets katalog, Artikelsök 

 Övrigt ...................................................................................................................................  

 



 

5. Vad använder du datorn till på biblioteket? Kryssa gärna i flera alternativ. 

 Spela spel 
 Internet  
 Söka efter böcker 

 Använda Word, PowerPoint eller 
Excel 
 Använder inte datorn 

 Övrigt ...................................................................................................................................  
 
6. Vad brukar du göra på Internet (när du sitter på biblioteket)? Kryssa gärna i flera 
alternativ. 

 Spela spel 
 Läsa och skriva e-mail 
 Chatta 
 Kolla olika hemsidor 

 Leta efter fakta för egen del 
 Leta efter fakta för skolarbetet 
 Använder inte Internet i biblioteket 

 Övrigt....................................................................................................................................  
 

7. Vad anser du om tillgången till datorer på biblioteket? 

 Mycket bra 
 Ganska bra  
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt  
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

8. Vilka hyllor på biblioteket brukar du gå till? Kryssa gärna i flera alternativ. 

 Skönlitteratur för barn 
 Faktalitteratur för barn 
 Skönlitteratur för ungdomar 
 Faktalitteratur för ungdomar 
 Skönlitteratur för vuxna 
 Faktalitteratur för vuxna 
 CD- och kassettböcker 

 Talböcker (för de som har svårt att 
läsa) 
 Tidningar 
 Musik 
 Film 
 Brukar inte gå till några hyllor 

 Övrigt ...................................................................................................................................  

9. Vilka av följande tjänster brukar du använda på biblioteket? Kryssa gärna i flera 
alternativ. 

 Fråga bibliotekarien vid 
informationsdisken 
 Fråga bibliotekarien on-line 
 Boka en bibliotekarie för hjälp med 
en större fråga 
 Fjärrlåna böcker 

 Ge förslag till inköp av nya böcker, 
cd-skivor, filmer osv. 
 Bibliotekets boktips 
 Använda kopiator 
 Använder inte några av bibliotekets 
tjänster 

 Övrigt ...................................................................................................................................  

 



 

10. Hur brukar du göra när du vill leta upp något på biblioteket? (T.ex. en bok) Kryssa 
gärna i flera alternativ. 

 Fråga bibliotekarien 
 Söka i datorn 
 Kolla på hyllan 

 Fråga någon du känner 
 Gör aldrig det  

 Övrigt ...................................................................................................................................  
 
11. Brukar du hitta det du letar efter på biblioteket? 

 Alltid 
 Oftast 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 
 
12. Vid de tillfällen du inte hittat det du letade efter på biblioteket, vad berodde det på? 

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

13. Vilka medier brukar du låna på biblioteket? Kryssa gärna i flera alternativ. 

 Böcker 
 Filmer 
 Tidningar 
 Serier 
 CD- skivor  
 e-böcker 

 CD-böcker 
 CD-rom 
 Talböcker 
 Mp3-böcker 
 Mp3-musik 
 Lånar aldrig 

 Övrigt ...................................................................................................................................  
 
14. Vad tycker du om utbudet av nya medier (e-böcker, Mp3-böcker, Mp3-musik) på 
biblioteket? 

 Mycket bra 
 Ganska bra  
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt  
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

15. Vilka sorters böcker brukar du låna? Tänk även på CD-, mp3- och e-böcker. Kryssa 
gärna i flera alternativ.  

 Romaner  
 Ungdomsböcker 
 Barnböcker 
 Faktalitteratur 
 Science fiction 

 Fantasy 
 Deckare 
 Serier, seriealbum 
 Manga 
 Lånar inte böcker 

 Övrigt ...................................................................................................................................  

 



 

16. Vad tycker du om utbudet av böcker på biblioteket? Välj ett av alternativen. 

 Mycket bra 
 Ganska bra  
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt  
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

17. Vilka sorters filmer brukar du låna? Kryssa gärna i flera alternativ. 

 Komedi 
 Thriller/deckare 
 Skräck 
 Drama 

 Tecknat 
 Barnfilm 
 Dokumentärer 
 Lånar inte filmer 

 Övrigt ...................................................................................................................................  

18. Vad tycker du om utbudet av film på biblioteket? Välj ett av alternativen. 

 Mycket bra 
 Ganska bra  
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt  
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

19. Vilken sorts musik brukar du låna? Kryssa gärna i flera alternativ.  

 Pop 
 Rock 
 Hårdrock 
 Hip hop 

 Soul/R&B 
 Klassiskt 
 Barnskivor 
 Lånar inte musik 

 Övrigt ...................................................................................................................................  

20. Vad tycker du om utbudet av musik på biblioteket? Välj ett av alternativen. 

 Mycket bra 
 Ganska bra  
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt  
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

21. Tycker du att biblioteket är tillgängligt för dig med tanke på bibliotekets öppettider 
och läge? 

 Ja 
 Nej 

22. Om du svarat nej på föregående fråga, vad beror det på? 
..................................................................................................................................................  
23. Har du några övriga synpunkter? 
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
Tack för din medverkan! 
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