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Abstract: This study deals with the Swedish public library in our changeable 

time. New technology, an altered media situation with a growing 
digitalization, globalization and a society focusing on the 
individual and the market have put the public library in a new, 
indistinct position. It is described as facing an identity crisis. The 
aim of this thesis is to, by interviewing a group of young people 
ages 15-16, find out what the public library is for this user group 
and what it ought to be according to them. How do they value the 
services provided by the public library? Are there services they 
miss? The thesis also aims at relating the opinions of the young 
people to earlier research. By using different models discussing the 
mission of the public library and its function in local society, the 
opinions of the young people are analyzed. It is shown that the 
user group values social activism the highest, focusing on the 
public library´s social responsibility and the importance of 
including everyone in its activities. The democracy aspect is 
central for the young people interviewed. It is further shown that 
the market adaptation of the public library is not embraced by the 
young people. Neither is the public library in the role as a meeting 
place. The populist initiative is rejected by the user group and thus, 
the public library´s populism of our time could be described as 
misdirected. Instead, more of the public library´s traditional 
services are inquired for. 
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1. INLEDNING 
Vi lever i en på många vis omtumlande samtid där de tidigare relativt homogena 
svenska folkbiblioteken tenderar att prova nya och alternativa vägar vad gäller 
inriktning av verksamheten. ”Sollentuna bibliotek och Kramfors bibliotek lockar med 
stickcafé där alla är välkomna”, ”Norrköpings stadsbibliotek ligger i framkant på 
webben och numera finns de även representerade på populära webbplatsen YouTube.” 
Initiativen står att läsa om i ett nummer av Biblioteksbladet (Ekström 2007a:34, 
Ekström 2007b:36). De är endast ett par stänk som syftar till att exemplifiera den 
störtsjö av nya projekt och verksamhetsinriktningar som våra folkbibliotek initierat på 
senare år. I sökandet efter alternativa vägar och stabila ben att verksamhetsmässigt stå 
på skymtar en osäkerhet. 

I avhandlingen Folkebiblioteket under forandring (2006a) beskriver Henrik Jochumsen 
och Casper Hvenegaard Rasmussen det danska folkbiblioteket av idag som en vilsen 
institution på väg att bli en upplevelseindustri. Datorisering och globalisering ger 
dagens folkbibliotek nya uppgifter och nya utmaningar. Folkbildningstraditionen 
innebär inte längre en säker förankring för biblioteken; nu ansätts de av Marknaden.  

Att diskussionen som förs i Danmark även är högst relevant för Sverige, det betonar 
Mats Myrstener, bibliotekarie och doktorand i litteratursociologi. Han diskuterar 
osäkerheten kring folkbibliotekets framtida arbetsuppgifter och lyfter fram alternativa 
vägval. Vidare håller han fram tendensen att biblioteken i allt större utsträckning väljer 
att specialisera sig inom ett område (Myrstener 2007). Det syns alltså ganska 
individuellt hur de enskilda folkbiblioteken väljer att profilera sig. Några bibliotek 
satsar på att kombinera den mer traditionella verksamheten med lärcentrumets – att 
erbjuda distansstudenter och andra studerande inom högre utbildning de yttre redskap 
som behövs för att fullfölja utbildningen. I många fall handlar det då även om studie- 
och yrkesvägledning. Andra bibliotek satsar på en musikinriktning – med stort utbud av 
cd-skivor och filmer med musikanknytning, med en speciell musikbibliotekarie som 
håller liv i en blogg via det aktuella bibliotekets hemsida. Ytterligare några knyter 
turistinformation och konsumentvägledning till den övriga verksamheten eller ägnar sig 
åt butiksförsäljning och caféverksamhet. Många satsar på populära, för biblioteken nya, 
medietyper såsom TV-spel.  

I Danmark, Norge och Finland har problemen som folkbiblioteken ställs inför idag 
identifierats och försök har också gjorts för att hantera dem – i utredningar och genom 
samlande nationella strategier (Zorn 2007a:22). Ett exempel är Fra information til 
viden, den danska Biblioteksstyrelsens upplägg till strategi för dansk 
biblioteksutveckling (2006). Detta steg har inte tagits i Sverige – än. Men i februari 
2008 inleddes Svensk Biblioteksförenings omfattande bibliotekskampanj, ”Library 
Lovers”, som syftar till att öka engagemanget för de offentligt finansierade biblioteken. 
Ett av målen är att bibliotekslagen skall utvärderas och slutligen att en nationell 
bibliotekspolitik ska etableras (Zorn 2008:3f).  

I samband med en nordisk bibliotekskonferens i Helsingfors hösten 2007 redovisades 
intressant nog en SWOT-analys (SWOT står för de engelska begreppen strength 



 
 
 
 
 
 
 

2 

(styrka), weaknesses (svagheter), opportunities (möjligheter) och threats (hot)) av de 
nordiska biblioteken, gjord av bibliotekarien Andreas Mittrowann i samarbete med 
Public Libraries International Network. Några svagheter som undersökningen kommit 
fram till när det gäller de nordiska biblioteken är en tendens att tillhandahålla det man 
tror är bra för folk snarare än att vara lyhörd för vad folk faktiskt vill ha. I 
sammanhanget varnas det för att tro att den tryckta boken har spelat ut sin roll. ”Vi 
tenderar att lägga ner så mycket energi på våra nya, spännande roller att vi glömmer det 
som är vår primära roll. Bibliotek kommer per definition alltid att handla om böcker. 
Nedskärningar i inköp av böcker väcker på sikt allmänhetens missnöje…” (Zorn 
2007b:8f). 

Traditionellt sett är det den tryckta boken som är folkbibliotekets kärna eller hjärta. Det 
är kring detta medium som folkbiblioteket kommit att formas, att bygga sin verksamhet. 
Som bekant har biblioteken, liksom de flesta verksamheter, en begränsad inköpspott. 
Och medan allt fler olika typer av media tar plats på hyllorna eller åtminstone kräver 
ekonomiska resurser, minskar anslagen till den tryckta boken som medium. 
Marknadsanpassningen visar sig också på så vis att bokinköpen i större utsträckning än 
tidigare styrs av användarna själva (Jochumsen & Rasmussen 2006a). 

Ett tydligt exempel på att boken som medium inte minskar i popularitet är SCB:s 
rapport om effekterna av den sänkta bokmomsen. Bokmomsen sänktes 2002 från 25 % 
till 6 %. Enligt SCB:s mätningar har nätbokhandeln ökat sin försäljning med 130 % 
sedan år 2001. Även försäljningen i bokhandeln låg 2004 på en hög nivå. Läsningen av 
skönlitteratur ökar, medan läsningen av facklitteratur minskar (www.scb.se). 

Ragnar Andreas Audunson avslutar sin text i Det siviliserte informasjonssamfunn med 
en uppmaning till folkbiblioteken. Det är bland ungdomar som de flesta återfinns med 
uppfattningen att biblioteken i framtiden kommer att bli mindre viktiga, 41 % bland 15-
24 åringar. Därför måste biblioteken satsa på att motivera sin existens för ungdomar 
(Audunson 2001:222f).  

Audunsons uppmaning har medverkat till att vi blivit intresserade av användargruppen 
ungdomar. En ytterligare anledning till vårt ämnesval kan förklaras med att vi i vårt 
arbete som lärare och bibliotekarie hade en uppfattning att ungdomar som 
användargrupp inte är i majoritet på folkbiblioteken.  Vi valde att arbeta med ungdomar 
också av den anledningen att de är morgondagens vuxna låntagare. 

Inom ramen för denna uppsats vill vi intervjua en grupp 15-16 åringar angående deras 
åsikter, tankar och värderingar om biblioteket. Deras tankar är intressanta av den 
anledningen att tankar också styr dessa individers beteende. Det är vår upplevelse av 
verkligheten som påverkar och styr vårt handlande (Andersson 1995:15). Vad de tänker 
om biblioteket speglas i deras relation till detsamma. 
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Framtiden syns minst sagt oviss för det svenska folkbiblioteket. Nya tekniska 
landvinningar, en förändrad mediemarknad med en växande digitalisering, globalisering 
och ett samhällsklimat som håller fram individen och marknaden som centrala värden 
har kommit att sätta folkbiblioteket i en ny och otydlig situation. En verksamhet som 
skapats och vuxit fram med demokrati och folkbildning som orubbliga ledstjärnor står 
inte lika tryggt och stabilt i vår samtid.  

Vårt svenska folkbibliotek befinner sig i något av en identitetskris. Vad anser våra 
ungdomar vara folkbibliotekets uppdrag i vårt samhälle?  

Vårt syfte med detta arbete är att, med hjälp av en användargrupp bestående av 
ungdomar i 15-16 årsåldern, granska några aktuella uppfattningar om folkbibliotekets 
uppdrag i dagens svenska samhälle. Vi vill även blicka framåt och föra en diskussion 
kring ungdomarnas tankar kring framtidens folkbibliotek. De kan ju sägas vara dagens 
men även framtidens biblioteksanvändare.  

Våra två huvudfrågor, och tillhörande underfrågor, att besvara är dessa: 

1. Vad är ett folkbibliotek och vad bör det vara, enligt svenska ungdomar idag?  

- Hur värderar svenska ungdomar idag de tjänster som erbjuds vid 
folkbibliotek? 

- Vilka tjänster vid folkbiblioteken saknar svenska ungdomar idag? 

2. Hur förhåller sig studiens resultat, gällande ungdomars uppfattningar om 
folkbibliotek, till tidigare forskning?  

 

1.2 Avgränsningar 
En avgränsning kräver att en mängd intressanta aspekter måste sållas bort. Detta för att 
arbetet ska bli hanterbart. I ett tidigare skede av uppsatsarbetet övervägde vi att jämföra 
en grupp ungdomars attityder med en grupp bibliotekariers. Vi har även diskuterat 
möjligheten att jämföra tankarna hos en användargrupp med de hos chefer på 
folkbibliotek när det gäller just dessa frågor.  
Vi kom dock att landa i att helt och hållet fokusera på ungdomar och deras tankar och 
föreställningar. Detta känns oerhört intressant i sig och vi betraktar det nu som en 
nödvändig avgränsning med tanke på att tiden till vårt förfogande och omfånget i en 
magisteruppsats kräver en smal avgränsning.  

När det gäller användargruppen ungdomar har vi valt att djupintervjua våra informanter. 
Tidigare bestämde vi oss för att enbart intervjua ungdomar som uppgav att de använde 
sig av bibliotek. Tanken var alltså att utesluta icke-användare, då vi resonerade att det 
var hos användarna som vi skulle kunna få information om vad ett bibliotek är och bör 
vara. Vi menade att deras erfarenhet av bibliotek innebar att de var mer insatta i ämnet. 
Slutligen bestämde vi oss ändå för att intervjua även icke-användare. Detta eftersom vi 
kom fram till att vi annars skulle kunna gå miste om för vår undersökning användbar 
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information. Anledningar till varför dessa ungdomar inte besöker biblioteket skulle även 
kunna ge oss svar på frågan vilka tjänster ungdomar saknar på folkbiblioteket. Vi 
använder oss även av skrivna dokument i form av forskningsbaserad litteratur som berör 
vårt ämne. Vårt arbete bygger således på två olika sorters material: intervjuer samt 
litteratur. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner  
I vår uppsats talar vi om bibliotekets uppdrag. Begreppet uppdrag i 
bibliotekssammanhang associerar vi till vad bibliotekslagen och de framväxande lokala 
biblioteksplanerna säger om vad som är bibliotekets uppdrag. Samtidigt fokuserar vi i 
vårt arbete på ungdomars syn på bibliotekets uppdrag, det vill säga vad ett folkbibliotek 
är och vad det bör vara, enligt denna användargrupp. Vi använder oss av begreppet 
uppdrag i båda dessa sammanhang.  

Med begreppen uppgifter och tjänster talar vi om de redskap eller verktyg som 
folkbiblioteket använder sig av för att fullgöra sitt uppdrag.  Vi skulle kunna beskriva 
det som att begreppet uppdrag står för det ideologiska perspektivet, medan begreppen 
uppgifter och tjänster används i sammanhang när vi mer konkret talar om 
folkbibliotekens verksamhetsinriktning och den service som tillhandahålls inom ramen 
för denna. 

Begreppen funktion och roll används synonymt när vi diskuterar bibliotekets position i 
lokalsamhället, baserat på dess prioriteringar i verksamheten. 

 

1.4 Disposition 
I kapitel 1 återfinns inledning samt bakgrund där vi beskriver omvärldsförändringar 
idag samt deras potentiella betydelse för biblioteken; det vill säga det som har väckt vårt 
intresse för ämnet. Här återfinns även syfte och frågeställningar, avgränsningar för 
studien, begreppsdefinitioner samt denna disposition över uppsatsen.   

Tidigare forskning presenteras i kapitel 2. I syfte att lättare förstå dagens situation gör vi 
en historisk tillbakablick på folkbibliotekens utveckling. Med hjälp av Ragnar Andreas 
Audunson, Henrik Jochumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen samt Göran Greider 
belyser vi bibliotekens situation i en komplex samtid. I detta kapitel får läsaren en bild 
av forskning om ungdomar och bibliotek.  

I kapitel 3 redogörs för teoretiska utgångspunkter. Vi talar om det senmoderna 
samhället utifrån Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussens resonemang. 
Två teoretiska modeller om bibliotekets olika roller i samhället, av Marianne Andersson 
& Dorte Skot-Hansen samt Douglas Raber, presenteras här. 

Kapitel 4 handlar om metod och material. Vi beskriver val av insamlings- och 
analysmetod. Vi redogör också för hur vi gick tillväga vid genomförandet av 
intervjuerna. 
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I kapitel 5 presenterar vi resultatet från vår undersökning, fokusgruppen och de enskilda 
intervjuerna, med hjälp av tabeller som knyter samman ungdomars värderingar av 
tjänster med de teoretiska modellerna. 

Kapitel 6 utgörs av vår diskussion kring och analys av materialet. Vi för en diskussion 
med tolkningar samt slutsatser utifrån resultaten och knyter an till tidigare forskning. 
Här tar vi även upp vilka föreställningar vi förväntade oss att möta, det vill säga vår 
förförståelse om ämnet, i det insamlade materialet samt källkritik och förslag till vidare 
forskning. 

I kapitel 7 återfinns en sammanfattning. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
För att bättre kunna förstå dagens frågor, kring vad ett folkbibliotek är och strävar efter 
att vara, vill vi lyfta blicken och se folkbiblioteket i ett historiskt sammanhang. Genom 
att vi skapar oss en uppfattning om folkbibliotekets framväxt och utveckling i Sverige är 
vi bättre rustade att se på den rådande situationen för våra svenska folkbibliotek. Vi tar 
hjälp av Joacim Hansson (2005), Magnus Torstensson (1996) och Geir Vestheim (1992) 
för att teckna denna historiska tillbakablick. 

Vi använder oss av andra forskare och författare i syfte att på olika sätt få 
folkbibliotekets identitetsproblematik belyst. Henrik Jochumsen och Casper 
Hvenegaard Rasmussen (2001) tar upp frågor som är relevanta för vår studie när de 
frågar sig i vilken mån det danska folkbiblioteket spelar någon roll för människor. 
Göran Greider (2000) diskuterar tre olika synsätt på vad ett bibliotek ska vara. Hans 
resonemang speglar på många vis Rabers, vars teorier presenteras nedan och intar en 
framträdande roll i vår studie. Ragnar Andreas Audunson (2001) tar upp frågan om 
vilken väg biblioteket ska gå. Eftersom vi använder oss av gruppen ungdomar i vår 
studie är det intressant att Audunsons studie lyfter fram ungdomarna, som han ser som 
en av bibliotekets utmaningar inför framtiden.  

Med fokus på användargruppen ungdomar blir det relevant att i detta kapitel mer 
ingående belysa vad som skrivits angående ungdomar och bibliotek.  Den mest 
heltäckande boken i ämnet som vi har funnit är en relativt nyutgiven kunskapsöversikt, 
om forskning kring barn- och ungdomsbibliotek, Studier av barn – och 
ungdomsbibliotek – en kunskapsöversikt, av Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf (2007).  

 

2.1 Folkbibliotekets framväxt 
Redan i slutet av 1700-talet förekommer att böcker sprids till allmogen på kyrkligt 
initiativ. Biblioteksverksamhet uppmuntras också av folkskolestadgan 1842, vilket leder 
till att mindre sockenbibliotek etableras med inriktning på religiöst färgad och sedesamt 
uppbygglig litteratur. I avsikt att stötta bildningsarbetet utvecklar de framväxande 
folkrörelserna biblioteksverksamheter parallellt med dessa sockenbibliotek, under 
senare hälften av 1800-talet (Hansson 2005:19).  

De moderna folkbiblioteken, i den form vi känner dem, uppkommer i början av 1900-
talet. Då införs i och med Valfrid Palmgren de amerikanska public library-idéerna i de 
nordiska länderna. Tankarna bakom är ett bibliotek som är öppet för alla, med den 
enskildes fria lärande i centrum och fri litteratur, läsplatser och speciella verksamheter 
riktade mot barnen. Detta framstår i samtidens utpräglade klassamhälle som radikala 
idéer. Men, generellt sett kommer många bibliotek bättre än de flesta andra offentliga 
institutioner att lyckas med att skapa en miljö som kan välkomna olika grupper i 
befolkningen. Också idag menar många att folkbiblioteket är den offentliga institution 
som upplevs som minst kravfylld och lättast att trivas i (Hansson 2005:20f).  

Magnus Torstensson (1996) kommer fram till att både de amerikanska folkbiblioteken 
kring 1800-talets mitt och de svenska 50 år senare präglas av samma argument för sin 



 
 
 
 
 
 
 

7 

funktion. Folkbiblioteket skulle säkra en lugn samhällsutveckling genom att skapa 
upplysta förstagångsväljare (med den allmänna rösträtten i åtanke). Biblioteket skulle 
vidare motverka ungdomens ”förvildning” genom att erbjuda alternativ till 
skräplitteraturen, motverka superi och sedeslöshet samt erbjuda arbetare möjlighet att 
förkovra sig i sitt yrke (Torstensson 1996:45f). 

Industrialiseringen och demokratiseringen i samhället var nödvändiga för utvecklingen 
mot ett modernt folkbibliotek, enligt Magnus Torstensson (1996:128). 
Samhällsförändringarna innebar för arbetarklassen mer inflytande och folkbiblioteket 
sågs som ett medel för upplysning samt ytterligare inflytande och bättre villkor i 
samhället. Samtidigt upplevde de högre klasserna förändringarna som hotande och även 
för dessa grupper sågs folkbiblioteket som ett sätt att motverka samhällsutvecklingen. 
Det moderna folkbiblioteket betraktades som en demokratisk och upplysande kraft i 
samhället, men samtidigt också som en stabiliserande kraft för att motverka sociala 
problem (Torstensson 1996:43). 

Biblioteken kommer ganska tidigt att distanseras från den egentliga folkbildningen, men 
har under stora delar av 1900-talet funnit sin plats mellan den fria folkbildningen och 
det formella utbildningsväsendet. Under 1950-talet etableras folkbibliotekens 
uppsökande verksamhet för att komma närmare människor i deras vardag. 
Verksamheten i fråga utvecklas under 1960-talet och står sig som en av de mest 
prioriterade verksamhetsinriktningarna, även under 1970-talet då folkbiblioteken 
profilerar sig som radikala kulturinstitutioner. Diskussioner förs om var bibliotekarierna 
bäst kan göra nytta på sin mission för bildning, läsning och god kultur. I detta 
sammanhang formas arbetsplats-, sjukhus-, och fängelsebibliotek (Hansson 2005:21ff). 

I folkbiblioteksutredningen 1984 kan konstateras att folkbiblioteken har två uppgifter: 
en kulturuppgift och en informationsuppgift. Under 1980-talet sker en tydlig 
förskjutning av folkbibliotekets uppgifter. Det i omgivande samhället alltmer 
utbredande marknadstänkandet kommer att påverka också bibliotekssektorn. Nu 
kommer tankar på möjligheten att driva bibliotek som bokhandel och försök med 
bibliotek på entreprenad görs. I detta sammanhang börjar man att tala om 
biblioteksanvändare som kunder (Hansson 2005:28f). 

Informationsteknologin får sitt genombrott i slutet av 1980-talet och början av 1990-
talet och i samband med detta sker en politisk decentralisering som öppnar upp för mer 
lokala anpassningar också när det gäller bibliotekssektorn (Hansson 2005:30). Nu blir 
det allt viktigare för folkbibliotekarier att anpassa verksamheten till den egna ortens 
förutsättningar, att skapa en bild av de lokala kultur- och informationsbehoven som 
grund för verksamheten, menar Geir Vestheim (1992:22f). Joacim Hansson framhåller 
att det är två parallella tendenser som är tydliga när det gäller biblioteksutveckling – den 
lokala anpassningen som Vestheim lyfter fram som nödvändig och också ett sökande 
efter nationella initiativ inom andra områden som biblioteken kan knyta an till: 
satsningar inom vuxenutbildning, informationsteknologi och grundskola är några 
exempel (Hansson 2005:30).  
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2.2 Studentservice och litteraturförmedling 
Ragnar Andreas Audunson skriver i boken Det siviliserte informasjonssamfunn (2001) 
att när situationen är mångtydig och komplex, som den är idag, är det inte orimligt att 
anta att det utvecklas olika tankar om vilken väg biblioteken ska gå. Audunson slår själv 
fast att folkbiblioteket tillhör det litterära fältet, dess uppgifter är knutna till 
litteraturförmedling. Men han ställer även frågan om biblioteket kan utveckla 
verksamheten till andra former av informationsförmedling. Han tar vidare upp 
förhållandet att externa och interna förväntningar på organisationen kan hamna i ett 
spänningsförhållande till varandra. Det inträffar ofta i tider av turbulens och när 
förändringstakten i omvärlden är hög. Då blir spänningen mellan organisationens 
värderingar och normer och de värderingar som dominerar i omvärlden särskilt stark. 
Audunson betonar att även det omvända kan inträffa. En organisation kan leta efter nya 
uppgifter för att anpassa sig till förändringar som sker i omvärlden. (2001:221f). 

Audunsons förväntningar att bibliotekarier, användare och politiker skulle ha olika 
uppfattningar om bibliotekets uppdrag verkar inte stämma. Han ställde frågan om 
uppfattningarna gick i olika riktningar. Kanske kunde det vara så att medan 
bibliotekarierna ser på biblioteket som en viktig institution i en demokrati, det ska stå 
öppet för alla och ge service till alla som vill skaffa sig utbildning, så ser användarna 
och politikerna på biblioteket som en plats som förmedlar litteratur? Men de tre 
respondentgrupperna var eniga och menade alla att bibliotekets huvuduppgifter är att ge 
service till studenter i utbildningssyfte samt att förmedla litteratur till lokalbefolkningen 
(2001:210ff).  

Audunson menar att hans undersökning visar att användare, politiker och bibliotekarier 
är eniga om att biblioteket behövs även i IT-samhället. Det finns även en samsyn i att 
bibliotekarier behövs som kulturförmedlare, inte endast som informationsnavigatörer. 
Bibliotekarierna ska dock se det som en utmaning inför framtiden att uppfattningen att 
biblioteket även i framtiden kommer att vara en viktig institution hänger samman med 
ålder. Yngre är mer skeptiska till bibliotek än äldre (2001:221f). 

 

2.3 Olika livsstilar 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen utgår från fyra olika livsstilar 
när de, i avhandlingen Gør biblioteket en forskel (2001), undersöker i vilken grad det 
danska folkbiblioteket spelar en roll för människor. De vill se vilka mönster som 
framträder när de delar in informanterna efter vilka livsstilar de representerar. Här 
använder de sig av Bourdieus modell, Det sociala rummet (2001:57). De nordliga 
livsstilarna, som till exempel består av byggnadsingenjör, ekonomichef, journalist samt 
lärare (2001:63), kännetecknas av ett högt samlat kapital, både ekonomiskt och 
kulturellt, medan de sydliga livsstilarna, som till exempel består av sekreterare, frisör, 
sjuksköterska samt pensionerad dagbarnvårdare (2001:63), kännetecknas av ett totalt 
lägre kapital (2001:54ff).  
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Undersökningen visar bland annat att det finns skillnader mellan hur brukarna får sina 
informationsbehov tillgodosedda. De nordliga livsstilarna är förtroliga med Internet och 
har ofta tillgång till det både hemma och på arbetet. Förtroligheten och den lätta 
tillgången till Internet har gjort att dessa två livsstilsgrupper, den nordvästra och den 
nordöstra, använder nätet som sin primära informationskälla. Författarna menar att i 
framtiden kommer dessa grupper att föredra nätet framför bibliotekets tjänster. Men i de 
sydliga livsstilsgrupperna är det få som är förtrogna med nätet. Här återfinns en skepsis 
inför nätets pålitlighet och Internet ses också som en onödig leksak. På biblioteket 
däremot kan man få hjälp med att finna information. Bilden av ett A- och B-lag blir 
tydlig mellan livsstilsgrupperna. Biblioteket spelar en betydelsefull roll för att inte de 
sydliga livsstilarna ska bli lämnade i sticket när de behöver hjälp att finna information 
(2001:138ff). 
 

2.4 Om nyliberalism, Tant Brun och demokrati 
Debattören och författaren Göran Greider talar i sin artikel ”Biblioteket, demokratin och 
kulturen” (2000) om ett nyliberalt spår i biblioteksdebatten: tanken att bibliotekens 
viktigaste uppgift är att serva den enskilde kunden, att uppfylla kundens önskemål. 
(Själva epitetet kunden är talande här; det är en del av marknadstänkandet, jfr 
Jochumsen & Rasmussen 2006b:43ff). Enligt denna diskurs är utlåningsstatistiken 
oerhört viktig (2000:90). En motreaktion som vuxit fram är det som Greider kallar Tant 
Brun-idealet. I centrum för detta står de hängivna läsarna, ofta äldre kvinnor, som talar 
sig varma för den goda litteraturen och som förkastar dålig smak. Denna hållning kan 
även kallas konservativ och möjligen också beskrivas som en nostalgisk motreaktion på 
det nyliberala tänkandet (2000:90f).  

Göran Greider ser de ovan nämnda hållningarna i biblioteksdebatten som förkastliga – 
det nyliberala tänkandet eftersom det i förlängningen innebär att det är Marknaden som 
styr och att bibliotekarien i detta sammanhang förminskas till en försäljare. Greider är 
kritisk mot det kulturkonservativa spåret som står för en gammaldags syn på vilken 
kultur som är värdefull och vilken kultur som inte är det. Han menar vidare att detta 
spår innebär en alltför stor fixering vid just litteraturen och att folkbibliotekets 
huvudansvar egentligen inte ligger där (ibid.).  

Greider framhåller att folkbibliotekens uppdrag är att ge en grund för hur demokratin 
fungerar. Detta ansvar beskrivs även inrymma ett ansvar för skönlitteraturen. Men, till 
biblioteket ska allmänheten kunna vända sig för att ta reda på vad som sker i 
rikspolitiken eller i kommunen och få fram lagförslag eller offentliga utredningar. Ett 
offentligt drivet bibliotek är den plats i demokratin där ett allmänintresse bör råda och 
där mångfalden ska kunna garanteras, enligt Greider, som är kritisk till privata 
driftsalternativ. Han menar att det är symptomatiskt att biblioteksdebatten i vårt alltmer 
marknadsreligiösa samhälle kluvit sig i ovan nämnda diskurser som ”är fjärran från vad 
som borde diskuteras” (2000:92). 
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2.5 Ungdomar och bibliotek 
Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elfs undersökning (2007) omfattar ett material som 
utgörs av magisteruppsatser, rapporter och andra undersökningar. Samtidigt kan 
författarna konstatera att forskningen inom området är mycket begränsad, eftersom det i 
Norden från den aktuella undersökningsperioden (ca 1990 och framåt) inte finns en 
enda avhandling som behandlar barn, ungdomar och folkbibliotek (2007:16). För vår 
uppsats vidkommande är det framför allt kapitlet som behandlar ungdomar och 
bibliotek som är värdefullt. 

Kerstin Rydsjö talade utifrån boken på konferensen ”Forskardag om folkbibliotekens 
uppdrag” som Svensk Biblioteksförening organiserade i april 2008. Hon menade då att 
ungdomar, enligt bibliotekslagen, ska vara en prioriterad grupp, men i verkligheten är 
ungdomsverksamhet synonymt med barnverksamhet. Biblioteken är bra på att erbjuda 
informationssökning till ungdomar, men är sämre på att erbjuda lässtimulans. 
Ungdomarna själva uppger att de föredrar de traditionella verksamheterna, som t.ex. ett 
bra bokbestånd samt bokprat och boktips. Men i verkligheten är det inte vanligt 
förekommande med bokprat eller boktips (Kåring Wagman 2008). Rydsjö undrar om 
det finns ett samband mellan faktumet att de traditionella verksamheterna värderas som 
viktigast och ungdomars bristande tilltro till bibliotekets utbud av musik och filmer. 
Ungdomarna tycker inte heller att det är viktigt att biblioteket fungerar som en 
mötesplats (2007:141ff).  

Man kan också se ett samband mellan hur ungdomar värderar bibliotek och föräldrars 
inställning till kultur. Det finns inget samband mellan hur ofta de besöker biblioteket 
och hur de värderar biblioteket. Det visar sig att biblioteket fyller en funktion även för 
dem som inte läser mycket eller är flitiga besökare. Ett exempel är att pojkar som inte 
läser böcker använder biblioteket till att läsa tidskrifter och för att använda datorerna 
(2007:141ff). Flickor som använder biblioteket ofta, använder det för att låna 
skönlitteratur och de har dålig kännedom om bibliotekets utbud av ytterligare media. De 
som använder biblioteket mer sällan värderar följdaktligen andra medier än böcker 
högre, till exempel datorer, musik och film (2007:143ff). 

Kerstin Rydsjö menar att biblioteket ska bortse från bilden att ungdomar vill läsa 
ungdomslitteratur. En norsk studie visar att ungdomar läser all sorts litteratur avsedd för 
alla åldrar. Rydsjö tror att för att bli bättre på ungdomsverksamhet måste biblioteken bli 
bättre på kunskap om olika medier och om olika ungdomsgrupper samt ha ett bättre 
bemötande (Kåring Wagman 2008).  

Rydjös och Elfs forskning belyser även bibliotekets syn på ungdomar. Ofta nämns 
ungdomar med negativt laddade ord. Ungdomar är störande, högljudda och allmänt 
stökiga (2007:138). En magisteruppsats har undersökt hur synen på ungdomar 
framkommer i Biblioteksbladet mellan 1916-2005. Författarna ser fyra diskurser som 
tydligt framträder under denna tidsperiod. Den ”fostrande” diskursen handlar om att det 
är ungdomar som ska anpassa sig efter bibliotekets normer, medan den efterföljande 
”nymodiga” diskursen tvärtom handlar om att det är biblioteket som ska anpassa sig 
efter ungdomars intressen. Därefter finns den ”uppsökande” diskursen som behandlar 
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vikten av att biblioteket når icke-användarna. Inom den sista diskursen ”unga vuxna” 
finns en större förståelse för ungdomar. Här används inte heller några värdeladdade ord 
om ungdomar. I sammanhanget återfinns två paradoxala tendenser. Den ena förespråkar 
traditionell verksamhet och den andra vurmar för kringverksamheter, som t.ex. 
samhällsinformation till ungdomar. Författarna ser dessutom en risk med att bibliotek 
fokuserar på de äldre ungdomarna och att de yngre tonåringarna glöms bort. Ungdomar 
anser själva att de vanligtvis behandlas som en enhetlig grupp och inte som individer 
(2007:138ff). 

Därefter tar boken upp mönster i ungdomars biblioteksvanor. Studerande och unga 
människor är, enligt Kulturbarometern 2002, de flitigaste biblioteksbesökarna. Ett annat 
mönster är att ungdomars lån av böcker minskar till förmån för andra medier 
(2007:141f). 

 

Medierådet, en kommitté inom utbildnings- och kulturdepartementet, följer barns och 
ungdomars mediesituation inom ramarna för sitt uppdrag. I den representativa studien 
”Ungar & Medier 2006” berättar 2000 barn och ungdomar mellan 9 och 16 år om sin 
medievardag (2006:3f). 

När det gäller fritidsaktiviteter (svaren på frågan: Vad gör du oftast på fritiden/efter 
skolan?) uppger 24 % av de unga informanterna, mellan 12 och 16 år, att de läser 
böcker och tidningar. Motsvarande siffra för TV/video/DVD är 54 %, Internet 63 %, 
musik 48 %, datorspel 29 % och TV-spel 16 %. Informanterna kunde maximalt kryssa 
för fem svar och svarsalternativen omfattade även andra fritidsaktiviteter som inte är 
mediebundna (Medierådet 2006:18ff). 

De som ägnar tre timmar eller mer åt en medieform en vanlig dag definieras av 
Medierådet som högkonsumenter. Det konstateras att en omfattande konsumtion av en 
enskild medietyp inte automatiskt innebär att även andra medietyper konsumeras i 
högre omfattning än hos genomsnittet. ”Man kan snarare ana en slags smakriktning eller 
rent av livsstil som inkluderar vissa aktiviteter och medieformer medan andra utesluts”, 
skriver Medierådet (2006:19ff). Ett exempel är högkonsumenterna av TV-spel som 
ligger lägre än genomsnittet för de flesta fritidsaktiviteter, särskilt tydligt är det när det 
gäller Internetanvändning. Är det så att de i större utsträckning än genomsnittet saknar 
Internetuppkoppling? Till skillnad från andra högkonsumenter ligger denna grupp 
däremot över genomsnittet när det gäller att läsa böcker och tidningar (ibid.). 

Enligt siffror från Nordicom, ett nordiskt informationscenter för forskning inom media- 
och kommunikation, hade 83 % av de svenska 9-17-åringarna år 2005 tillgång till 
Internet i hemmet (Nordicom Sverige 2006). 

 

Den historiska tillbakablicken har lett oss fram till dagens situation som på många sätt 
präglas av komplexitet och otydlighet för bibliotekens del. Vad är ett folkbibliotek och 
vad bör det vara, enligt ungdomar idag? Som ett verktyg för att besvara denna fråga tar 
vi hjälp av nedanstående teoretiska utgångspunkter. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
För att teoretiskt förstå dagens situation och vilka mekanismer som bidragit till 
densamma väljer vi att använda oss av Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmussens (2006) tankar om det senmoderna, avtraditionaliserade samhället. Dock blir 
våra huvudsakliga analysverktyg två modeller som tillsammans men på skilda sätt 
fokuserar på folkbibliotekets uppgift och uppdrag. Modellerna av Marianne Andersson 
och Dorte Skot-Hansen (1994) respektive Douglas Raber (1996) applicerar vi på vårt 
empiriska material. 

 

3.1 Det senmoderna biblioteket 
Ett begrepp som vi återkommande använder oss av i detta arbete är omvälvande samtid. 
Här nedan följer konkreta exempel på forskare som gemensamt hävdar att vi lever i en 
samtid som på många vis kan sägas vara ”omvälvande”. Deras utsagor får tjäna som 
definition av vad vi menar med begreppet i fråga. 

De danska biblioteksforskarna Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen 
applicerar den engelske sociologen Anthony Giddens teorier om det senmoderna, 
avtraditionaliserade samhället på det danska folkbiblioteket av idag. De ser biblioteket 
som en del av det som Giddens talar om: ett komplext samhälle som är svårt att 
genomskåda och som i hög grad är riktningslöst. Ett av kännetecknen för detta vårt 
samhälle är, enligt Giddens, en reflexiv modernitet – det vill säga att alla våra 
handlingar föregås och underbyggs av en reflexiv process av att välja eller att välja bort. 
Mot bakgrund av denna grundläggande osäkerhet pekar buden om folkbibliotekets 
framtida roll i många skilda riktningar. Den tryckta boken som medium förklaras i ena 
stunden som död, medan det i andra stunden är omvänt som gäller. I ena andetaget 
argumenteras för att folkbiblioteket skall lösas upp i cyberrymden – i andra andetaget 
pläderas för vikten av att biblioteket stärker sin roll som fysiskt rum i lokalsamhället 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006a:9). 

Förändringarna i folkbibliotekets verksamhetsinriktning hänger intimt samman med den 
explosiva utvecklingen i teknologi, nya medieformer och alternativa förmedlingssätt. 
Bibliotekets uppgifter idag synes så mångskiftande, efter att tidigare ha varit knutna till 
upplysning och förmedling av ”den goda boken” till användarna. Faktumet att 
folkbiblioteket idag rymmer så mycket kan, enligt Jochumsen & Hvenegaard 
Rasmussen komma att bli dess akilleshäl, eftersom det tenderar att osynliggöra 
biblioteket i närsamhällets alltmer ökande mängd av kultur- och nöjesutbud (ibid.). 

Den avtraditionalisering av vårt samhälle som Anthony Giddens talar om har varit ett 
faktum sedan början av 1960-talet. Den hänger samman med att många så kallade 
sanningar inom skilda traditioner kommit att undermineras. I motsats till 
upplysningstraditionens företrädare som var övertygade om att en ökad kunskap om 
naturen och samhället skulle göra det möjligt att förändra världen till det bättre, är 
situationen idag betydligt mer komplex och osäker, eftersom ett ökat vetande inte är 
samma som säkert vetande (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006b:17). För att 
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återknyta till folkbiblioteket så karaktäriserades detta i början av 1960-talet av en 
entydig föreställning om upplysning. Det handlade om en medietyp – boken – och ett 
kvalitetsbegrepp, då kvalitet sågs som något universellt som uttrycktes i det enskilda 
verket.  

Via en grupp yngre bibliotekarier spreds nya idéer under slutet av 1960-talet och 
bibliotekarierna började ta hänsyn till användarnas skilda sociala och kulturella 
bakgrund, bland annat genom att fokusera på eventuella hinder för tillgänglighet på 
biblioteket. Fokus rörde sig från det materialinriktade till det användarorienterade. Efter 
hand har biblioteket kommit att öppna upp för den tidigare föraktade populärkulturen. 
Idag ses i vissa fall serier, pop- och rockmusik snarare som finkultur. Samtidigt har 
biblioteket kommit att röra sig från en enda överordnad funktion till flera olika. Utöver 
att vara ett center för upplysning har biblioteket kommit att bli en mötesplats, ett 
kulturcenter och en serviceplats för mindre lokala näringsidkare. Idag har biblioteket 
många skilda uppgifter och boken är endast en av många medietyper i beståndet. 
Dessutom existerar det flera parallella uppfattningar om kvalitet. Den smala litteraturen 
återfinns fortfarande i samlingarna, men jämfört med tidigare orienterar sig biblioteket 
idag i större utsträckning mot efterfrågan. Denna utveckling har understötts av de 
senaste decenniernas medieexplosion och allmänna marknadsinriktning, framhåller 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen. De menar vidare, att en logisk konsekvens av 
de generella tendenserna till avtraditionalisering är att folkbiblioteken utvecklas i många 
olika riktningar, eftersom det inte längre är en tradition som är allenahärskande och som 
visar riktningen (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006b:18ff). 

 

3.2 Folkbibliotekets roller 
I vår analys knyter vi samman vårt empiriska material med två teoretiska modeller som 
vi redogör för här nedan. Vi har valt att arbeta med Marianne Andersson och Dorte 
Skot-Hansens respektive Douglas Rabers modeller. Eftersom båda modellerna 
presenterar olika uppfattningar om vad biblioteket ska prioritera i sin verksamhet passar 
de bra att applicera på våra ungdomars uppfattningar om vad ett bibliotek är och bör 
vara. Att vi till sist valde att använda oss av båda modellerna och inte tyckte att en av 
dem var tillräcklig beror på att det, enligt vår uppfattning, finns skillnader modellerna 
emellan och att båda är nödvändiga för att nyansera analysen. Att endast arbeta med en 
av modellerna skulle ha inneburit att vi gått miste om det specifika i den modellen som 
vi valt bort. Skillnaden mellan modellerna redogör vi för i avsnittet 3.5, ”Modellerna 
möter varandra”. 

 

3.3 Andersson & Skot-Hansens modell 
I avsikt att beskriva de olika roller i lokalsamhället som är möjliga för ett folkbibliotek, 
samt för att diskutera vilka aspekter av bibliotekets verksamhet som bör ges prioritet i 
det enskilda lokalsamhället, har Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen utarbetat 
en modell. Denna delar in folkbibliotekets verksamhet i fyra övergripande områden: 



 
 
 
 
 
 
 

14 

Biblioteket som Kulturcenter, Biblioteket som Kunskapscenter, Biblioteket som 
Informationscenter och Biblioteket som Socialt center (Andersson & Skot-Hansen 
1994:18f). Andersson och Skot-Hansen betonar, att modellen ska ses som en ram för 
diskussion, eftersom verkligheten inte medger att biblioteksverksamheten delas in i fyra 
olika tårtbitar. De framhåller att de skilda rollerna delvis överlappar varandra 
(Andersson & Skot-Hansen 1994:245). 

 

 
Figur 1: Modell över det lokala bibliotekets roll (Andersson & Skot-Hansen 1994:18) 

 

3.3.1 Biblioteket som kulturcenter 

När det gäller rollen som Kulturcenter beskrivs folkbiblioteket vara en ram för kulturell 
och konstnärlig upplevelse eller utveckling. Inom verksamheten anordnas skilda 
kulturella evenemang, utställningar och verkstäder. Verksamheten korresponderar mot 
kultur- och upplevelsesektorn i lokalsamhället. 

Andersson och Skot-Hansen menar att folkbiblioteket gått från en självklar plats som 
lokalsamhällets kulturcenter under 1960- och 1970-talen till en situation där många 
aktörer konkurrerar om kulturarrangemangen. Biografer eller kulturhus som profilerar 
sig med arrangemang och utställningar lockar till sig kommuninvånare och 
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folkbiblioteket kan ha svårt att finna sin lokala nisch i denna situation, menar Andersson 
och Skot-Hansen (1994:250f). 

 

3.3.2 Biblioteket som kunskapscenter 

I rollen som Kunskapscenter fokuseras på biblioteket som ram för utbildning och 
upplysning. Det kan fungera som lärcentrum med säte för exempelvis 
distansstuderande, som allmän studieplats och lokal för grupparbete. Inom ramarna för 
verksamheten anordnar biblioteket som kunskapscenter utbildning i 
informationssökning. Verksamheten korresponderar mot lokalsamhällets 
utbildningssektor (Andersson & Skot-Hansen 1994:17ff).  

 

3.3.3 Biblioteket som informationscenter 

Som Informationscenter är bibliotekets verksamhet inriktad på information till såväl 
den enskilde användaren som offentligheten. Det handlar om samhällsinformation, 
turistservice, konsumentvägledning och referensservice. Verksamheten korresponderar 
mot näringslivet i det lokala samhället (ibid.).  

 

3.3.4 Biblioteket som socialt center 

I den fjärde rollen, som socialt center, utgör bibliotekets verksamhet en ram för 
vardagens sociala liv, som en plats att vara på, en mötesplats, för att småprata med 
andra besökare, bläddra i böcker, tidningar och tidskrifter, ta en kopp kaffe. I denna roll 
fyller biblioteket en funktion av social gemenskap. Här ryms även uppsökande 
verksamhet. Verksamheten korresponderar mot lokalsamhällets ”civila” sektor (jfr 
Andersson & Skot-Hansen 1994:19). 

Enligt Andersson och Skot-Hansen bör folkbibliotekets funktion som en mötesplats 
eller plats att vara på inte undervärderas. Folkbiblioteket kan i regel erbjuda lokaler för 
till exempel möten och föreläsningar och i många fall även studierum. Biblioteket blir 
en plats att ”hänga på” inte minst för barnen och för de vuxna som saknar en daglig 
kontakt med en arbetsplats kan folkbiblioteket komma att bli en fast hållpunkt i 
vardagen (1994:250). 

 

I sin undersökning (1994) av danska bibliotekschefers förhoppningar kring 
folkbibliotekets framtida roll i lokalsamhället nedtonas rollerna som informations- 
respektive kunskapscentra något, från en nuvarande ställning på 25 % till en framtida på 
23 % respektive från 30 % till 28 %. Folkbibliotekets roll som kulturcenter ges större 
utrymme, från 29 % till 34 %, medan rollen som socialt center syns oförändrad, 15 % 
(Andersson & Skot-Hansen 1994:245). Andersson och Skot-Hansen menar att det är 
anmärkningsvärt att bibliotekscheferna generellt sett önskar att tona ned rollen som 
informationscenter i en samtid som präglas av diskussioner om informationssamhället. 
De frågar sig om detta är ett uttryck för att andra informationsförmedlare ses som mer 
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lämpade för uppgiften eller om bibliotekscheferna helt enkelt är mer förankrade i 
kultursektorn. En tredje möjlighet som diskuteras är att bibliotekschefernas uttryckta 
hållning speglar samhällets allmänna prioritering av kulturen, att 
informationsparadigmen nu har blivit avlöst av ett kulturellt paradigm (Andersson & 
Skot-Hansen 1994:246f). 

 

3.4 Rabers modell 
En annan modell över folkbibliotekets olika roller i samhället står den amerikanske 
biblioteks- och informationsvetaren Douglas Raber för. I en artikel som tillkom 1996, 
mot bakgrund av American Library Associations (ALA) femårsplan för att säkerställa 
folkbibliotekets ställning i ett framväxande informationssamhälle, presenterar han tre 
ideologiska strategier som finns representerade hos de amerikanska folkbiblioteken 
(Raber 1996:224). Det svenska folkbiblioteket har alltsedan 1900-talets början och 
Valfrid Palmgren inspirerats av den amerikanska biblioteksutvecklingen. Mot denna 
bakgrund känns Rabers modell inte främmande att applicera på svenska förhållanden. 
De tre strategier som Raber lyfter fram är den konservativa (the conservative response), 
den sociala (social activism) och den populistiska (the populist initiative). Var och en 
av dessa uttrycker en särskild uppfattning om folkbibliotekets samhälleliga roll och 
vilka principer som skall vara rådande för dess verksamhet.  

 

3.4.1 Konservativa strategin 

Den konservativa strategin står för att folkbiblioteket först och främst skall värna om de 
traditionella besökarna. En uppsökande verksamhet prioriteras inte. Varken 
underhållning eller sociala tjänster ligger i bibliotekets intresse. Ingen utesluts från 
verksamheten, men det är upp till användarna själva att dra nytta av den service som 
biblioteket erbjuder. Biblioteket har aldrig varit en institution som ska tjäna massan. I 
stället har det till uppgift att möjliggöra utveckling för den enskilde individen i hennes 
sökande efter kunskap och bildning. Vikten av att läsa och förkovra sig hålls fram i 
denna diskurs. Biblioteket ska enligt denna strategi tjäna som en motvikt till den 
massmediala ytligheten och därför erbjuda klassiska verk och titlar med högt 
kulturvärde. Kvalitetstänkandet har hög prioritet. Förvaltandet av böckerna blir 
viktigare än själva läsaren, då användarnas intressen inte sätts i första rummet. 

Styrkan med den konservativa strategin är att den möjliggör för biblioteket att hitta sin 
användare. Människor som läser kommer att tjäna på detta förhållningssätt; det kommer 
att leda till personlig utveckling vilket i sin tur blir ett positivt bidrag till samhället. 
Svagheten är först och främst att strategin är bibliotekscentrerad samt att den överger 
uppgiften att biblioteket ska tjäna alla. Strategin ignorerar även faktumet att innan 
biblioteket kan få icke-användare att besöka biblioteket måste de få en anledning att 
göra så. Bibliotekarierna behöver således inte anstränga sig för att förstå varför icke-
användare inte använder biblioteket, vilket kan sägas vara en intolerant inställning. 
Detta skulle i sämsta fall kunna leda till att bibliotekarier accepterar diskriminering när 
det gäller tillgång till information. 
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3.4.2 Sociala strategin 

Den sociala strategin betonar i stället folkbibliotekets sociala ansvar och vikten av att 
inkludera alla samhällsmedborgare i verksamheten. Detta synsätt betonar folkbiblioteket 
som ett politiskt instrument och dess värde som informationsförmedlare i ett 
demokratiskt samhälle. Raber konstaterar att information är makt och ställer frågan: 
Vem ska ha rätt att utöva makten? Han menar att detta är en rättighet för alla. Att 
folkbiblioteket skulle vara en neutral oas i samhället är en myt, enligt Raber, eftersom 
det drivs med statliga medel. Alla ska ges samma möjligheter att utnyttja 
informationsresurserna, därför ska fokus läggas på de grupper som inte själva kan eller 
vill komma till biblioteket. Den uppsökande verksamheten prioriteras i den sociala 
strategin och värdet av att tillgodose behoven hos utsatta och marginaliserade grupper 
hålls högt. Aktiviteter som framhålls är läs- och skrivkurser samt förmedling av 
litteratur på många olika språk.  

Men Raber ser även denna strategis styrka och svaghet. Han menar att styrkan med den 
sociala strategin är att den identifierar diskrepansen mellan det retoriska och det 
praktiska i bibliotekssfären och framhåller att biblioteksvärlden rent praktiskt bör 
engagera sig i sociala orättvisor. Svagheten med den sociala strategin handlar om att det 
kan sägas vara utopiskt att ställa så orealistiska förväntningar på bibliotek. Dessutom 
har även medelklassen rätt att få sina behov av information tillgodosedda, precis som 
alla andra samhällsgrupper. Det är ändå medelklassen som till stora delar skattevägen 
finansierar biblioteket. Med begränsade resurser måste biblioteket minska sina tjänster 
till användare för att istället kunna satsa på de marginaliserade grupperna. Raber frågar 
sig vem som annars ska finansiera detta och hur det ska gå till. Slutligen måste 
biblioteket inse sin begränsning inför utmaningen att få ickeanvändare att börja använda 
sig av bibliotekets tjänster. Att människor av olika anledningar inte använder sig av 
bibliotekets tjänster beror på en mängd faktorer som inte biblioteket själv kan påverka 
(Raber 1996:224ff). 

 

3.4.3 Populistiska strategin 

Den populistiska strategin, slutligen, håller fram nyttoaspekten. Enligt denna diskurs 
bör folkbiblioteket rättfärdiga sin existens genom en kostnadseffektiv organisation som 
kan påvisa en hög nyttjandefrekvens. Verksamheten marknadsanpassas då det är 
efterfrågan som styr urvalet av material. Man ser med misstänksamhet på det 
konservativa synsättet att bibliotekets uppgift först och främst ska vara att tillhandahålla 
litteratur av god kvalitet. Enligt det populistiska synsättet är det olämpligt att 
bibliotekarier anser sig kvalificerade att avgöra vad folk bör läsa. Bibliotekariernas 
uppgift blir att ge god service, inte att berätta för användarna om bra böcker. 
Folkbibliotekets uppgift är att vara en informationscentral, inte att värdera den litteratur 
som lånas ut. Biblioteket måste självt hävda sitt värde och sin rätt till statliga medel 
(Raber 1996:227ff). 

Raber menar att man kan se på detta synsätt utifrån två perspektiv. Dels kan man se det 
som att i dagens samhälle är ständig förändring det som är bestående. Det gäller att ”ge 
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dem vad de vill ha”. Men Raber menar även att det populistiska synsättet ignorerar 
minoritetens önskemål. Det gäller att tillmötesgå majoritetens önskemål på kort sikt. 
Biblioteket kommer visserligen att förbli populärt men inte säkert kunna vara till nytta 
för alla (Raber 1996: 226ff). 

Sammanfattningsvis menar Raber att ALA:s mål, om vad ett bibliotek ska vara, är för 
brett formulerade. Samtliga tre strategier finns representerade, vilket ger en alldeles för 
otydlig vägledning för biblioteken (Raber 1996: 229). 

 

Göran Greiders resonemang går tydligt att knyta till Rabers tre strategier. Det 
kulturkonservativa spåret i debatten, som Greider uttalar sig kritiskt mot, går att föra 
över på den strategi som Raber kallar the conservative response. Den andra 
ytterligheten, spåret som Raber benämner the populist initiative, stämmer i stora drag 
med den diskurs som Greider kallar populistisk. Göran Greider talar varmt för 
bibliotekens demokratiska uppdrag och denna hållning ligger nära Rabers social 
activism. 

Vid analysen av det insamlade materialet kommer vi att undersöka i vilken utsträckning 
intervjusvaren kan knytas ihop med Rabers samt Andersson och Skot-Hansens olika 
modeller. På så sätt blir det tydligt vilken eller vilka av modellerna som är viktiga i 
ungdomarnas syn på bibliotek. 

 

3.5 Modellerna möter varandra 
När vi tittar hur Rabers modell förhåller sig till Andersson och Skot-Hansens blir många 
likheter tydliga, men samtidigt blottas också stora skillnader. Vår uppfattning är den, att 
Rabers modell utgår från skilda ideologier eller synsätt som på varsitt vis styr 
biblioteksverksamheten i skilda riktningar. Andersson och Skot-Hansen, däremot, 
bygger sin modell på bibliotekets funktion i det lokala samhället. Deras resonemang 
utgår mer från biblioteket i praktiken. Kanske kan det uttryckas så, att Rabers 
resonemang bottnar i synen på bibliotekets uppdrag, medan Andersson och Skot-
Hansen mer talar om den inriktning på uppgifter som biblioteket tar sig an för att 
fullgöra sitt uppdrag. Att modellerna på detta vis kompletterar varandra och tillsammans 
bidrar till en mångfacetterad analys är huvudanledningen till att vi väljer att använda 
båda. 

I stort kan sägas att Rabers sociala strategi väl överensstämmer med den bild Andersson 
och Skot-Hansen målar upp av biblioteket som socialt centrum. Övriga roller eller 
strategier korrelerar inte lika tydligt med varandra. Rabers konservativa strategi har 
vissa likheter med Andersson och Skot-Hansens beskrivning av biblioteket som 
kunskapscenter. Den populistiska strategin, som Raber uttrycker den, har några 
parallella drag med biblioteket som informationscenter. Till exempel innehåller den 
populistiska strategin synsättet att folkbibliotekets uppgift är att vara en 
informationscentral medan bibliotekets verksamhet som informationscenter ska vara 
inriktad på information. Den fjärde rollen i Andersson och Skot-Hansens modell är 
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biblioteket som kulturcenter. Denna kan sägas ingå i någon mån i samtliga av de 
strategier som Raber beskriver. 

Vi menar att de olika strategierna, social, populistisk samt konservativ, egentligen kan 
appliceras på samtliga av bibliotekets roller i lokalsamhället. Med en verksamhet som 
styrs utifrån ett populistiskt perspektiv ser biblioteket som kulturcenter ut på ett visst 
sätt, medan ett konservativt synsätt i stället påverkar biblioteket som kulturcenter i en 
annan riktning. På samma vis ser ett bibliotek i rollen som socialt center ut på skilda vis 
beroende på om verksamheten styrs av ett populistiskt eller ett socialt perspektiv. I 
enlighet med det förra perspektivet satsas det möjligen på butiksförsäljning och 
caféverksamhet inom ramen för verksamheten medan det i linje med det senare 
investeras i exempelvis ett mångkulturellt utbud av tidskrifter och dagstidningar. 
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4. METOD OCH MATERIAL 
4.1 Metod 
Eftersom vi vill komma åt hur de intervjuade tänker, handlar och resonerar har vi valt 
att använda oss av kvalitativa intervjuer. Till god hjälp har vi haft både högskolans 
magisterhandbok (Edström 2007), Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer (2005), Jan-
Axel Kyléns Att få svar (2004) och Intervjumetodik (2007) av Annika Lantz, samtliga 
fullskrivna med goda råd. 

Syftet med den kvalitativa intervjun, enligt Trost, är att försöka förstå informantens 
föreställningsvärld (2005:34). Vi var intresserade av ungdomarnas föreställningar om 
folkbibliotekets uppdrag och uppgifter. Därför var det inte heller aktuellt med en 
kvantitativ undersökning. 

Från början tänkte vi oss en kombination av att använda både enkäter och intervjuer. 
Det fanns en farhåga att det skulle bli svårt att få tag på informanter som kunde ge oss 
ett tillräckligt rikt material för att det skulle räcka som underlag för vår uppsats. Vår 
tanke var att utifrån svaren i enkäterna välja ut cirka fem informanter för intervju. En 
kombination av metoder skulle även kunna ge ett bredare material att arbeta med. 
Anledningen till att vi slutligen beslutade oss för att enbart ägna oss åt intervjuer var att 
vi förstod att det inte skulle bli svårt att få tag på informanter. Kylén menar att intervju 
är att föredra om man vill vara säker på att få svar från så många som möjligt. Andelen 
som är positiva till att ställa upp på en intervju brukar vara större än när det är en enkät 
som ska besvaras. En intervju har även de fördelarna att man kan förklara en 
svårförstådd fråga samt att otydliga frågor kan följas upp av följdfrågor (Kylén 
2004:10).  

Vi har valt att kombinera den traditionella intervjumetoden med samtal i fokusgrupp. Vi 
genomförde på så sätt inledningsvis ett fokusgruppsamtal som efterföljdes av 
individuella intervjuer med fokusgruppens deltagare. Victoria Wibeck (2000) skriver 
om att använda fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Metoden innebär 
kort formulerat att intervjuaren samlar en grupp människor som under begränsad tid 
diskuterar ett givet ämne med varandra (Wibeck 2000:9). Wibeck skriver att målet med 
fokusgrupper är att gruppens medlemmar ska diskutera fritt med varandra. Gruppen leds 
av en samtalsledare som inte har rollen som en traditionell intervjuare (Wibeck 2000:9).  

På vår uppmaning vill vi att gruppen berättar vad de tänker på när de hör ordet bibliotek. 
Vårt syfte med att ställa frågan till en grupp var att en elev, genom att lyssna på sina 
klasskamraters tankar, kunde inspireras att associera vidare kring ordet bibliotek. 
Förhoppningen är att detta skulle bidra till att ge oss ett rikare svarsmaterial än vad 
enbart individuella intervjuer skulle ha gjort. Wibeck menar att deltagarnas känslor inför 
att delta med sina tankar i en fokusgrupp påverkar utfallet av diskussionen (Wibeck 
2000:27). Vidare framhåller Wibeck att en alltför stark gruppkänsla också kan påverka 
resultatet.  Det innebär att då finns endast ett sätt att tänka som av gruppen skulle 
betraktas som det enda ”rätta” (Wibeck 2000:29). Det finns vidare en risk att 
samtalsledarens förförståelse påverkar deltagarna samt att de talar till samtalsledaren 
istället för med varandra (Wibeck 2000:45). När det gäller deltagarantalet 
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rekommenderar Wibeck inte färre än fyra och inte fler än sex deltagare (Wibeck 
2000:50). Wibeck skriver att det är en fördel om inte deltagarna är främlingar. Risken är 
då att tystlåtna personer blir ännu mer tystlåtna och att pratsamma personer tar över 
diskussionen (Wibeck 2000:52). Våra gruppdeltagare, som alla går i samma klass, 
känner varandra.  

Vi valde att ställa frågor utifrån en intervjuguide. Vi hade inte ett frågeformulär med i 
förväg nedskrivna frågor utan planerade att ställa de konkreta frågorna först i samband 
med själva intervjun (Trost 2005:50). Intervjuguiden skulle fungera som ett stöd och var 
en förutsättning för att det skulle bli en öppen intervju (Kylén 2004:21). Det var 
naturligtvis även viktigt att vi var väl inlästa på området. Då var förutsättningarna för ett 
rikt svarsresultat bättre. Trost varnar för alltför detaljerade intervjuguider och 
rekommenderar någorlunda få samt stora frågeområden (Trost 2005:50f). Intervjuerna 
spelades in, eftersom vi ville kunna gå tillbaka till materialet för att höra vad som hade 
sagts ordagrant. En annan fördel med metoden var att vi inte behövde anteckna under 
själva intervjuerna utan kunde koncentrera oss helt på arbetet med de pågående 
intervjuerna. Efter intervjuerna antecknade vi våra intryck från samtalen; det kunde vara 
tankar, känslor eller andra intryck från intervjun som vi behövde minnas.  

 

4.2 Tillvägagångssätt, material och urval 
Vi fick kontakt med eleverna via en lärare. Läraren hade tidigare varit kollega med en 
av oss. Därför kändes det naturligt att fråga henne om det var möjligt att genomföra 
intervjuerna med elever som hon undervisade. Vi kände inte till skolan sedan tidigare 
och hade heller aldrig tidigare träffat ungdomarna.  I början av en av lärarens lektioner 
presenterade vi oss själva för klassen, vår undersökning och syftet med den. Läraren var 
positiv till våra planer att intervjua eleverna på plats på skolan. Hon informerade rektorn 
som även han samtyckte till vårt besök. Intervjuerna ägde rum på ungdomarnas skola 
under vårterminen 2008. Eftersom ungdomarna är minderåriga krävdes tillåtelse för 
intervjuerna av vårdnadshavare. 

När det gäller urvalet av informanter kom det att ske slumpmässigt i klassen. 
Ungdomarnas lärare var informerad om att eleverna skulle behöva gå ifrån lektionen för 
att kunna delta i intervjun. Enligt henne skulle det inte bli svårt att få eleverna 
motiverade till att ställa upp på intervju då det för det mesta uppskattas av ungdomarna 
när de ges möjlighet att lämna en lektion för annan uppgift. Men vi var även förberedda 
på att det kunde bli så, att någon/några av ungdomarna skulle uppge att de inte kände till 
något om ämnet. Vi var medvetna om att man aldrig kan tvinga någon att ställa upp på 
en intervju, utan det måste naturligtvis ske frivilligt. Trost skriver att det kan vara en 
svår balansgång mellan ambitionen att försöka få någon att gå med på en intervju och 
att respektera att personen ifråga inte önskar att delta (Trost 2005:62f). 

Den skola vi besökte är en F-9 skola i en mellanstor stad i en kommun i södra Sverige.  
I kommunen bor det cirka 50 000 invånare, av dessa är 18 000 bosatta i tätorten. Den 
aktuella skolan är uppdelad i en F-5- och en 6-9-del. En stor del av skolans 350 elever 
har invandrarbakgrund. Eleverna bor i olika områden, en del kommer från villaområden, 



 
 
 
 
 
 
 

22 

andra bor i höghusområden. På skolan finns ett mediatek med en heltidsanställd 
skolbibliotekarie.  

Det stadsbibliotek som geografiskt sett finns närmast till hands för de ungdomar vi 
intervjuade ligger i ett kulturkomplex. Detta ”kulturhus” erbjuder musik, teater, 
utställningar, föredrag, turistbyrå, konferenser, olika verksamheter för barn och 
ungdomar som ryms inom begreppet ”Ung kultur”, restaurang och kafé. 
Stadsbiblioteket erbjuder förutom sedvanliga tjänster såsom utlåning av böcker, musik 
och film även konsumentinformation samt studerandeservice. 

Vi besökte en nionde klass och efter en kort presentation av oss och vår undersökning 
bad vi de som ville följa med för intervju. Vi fick tillgång till ett avskilt rum i 
mediateket. Eftersom läraren inte fått in föräldrarnas underskrifter från samtliga elever i 
klassen, föll några elever bort när det gällde vilka vi kunde intervjua. Vi kan inte veta 
säkert men det är möjligt att bortfallet kan ha påverkat resultatet i någon riktning. 
Generellt är det så att oplanerade händelser kan påverka resultatet, men det är svårt att 
veta på vilket sätt. 

En grupp på sex elever, två pojkar och fyra flickor, följde med oss till det avskilda rum i 
mediateket som vi fått tillgång till. Vi informerade eleverna om att de kunde avbryta 
intervjun om de så önskade, att intervjuerna var frivilliga och att intervjuerna skulle 
spelas in. De fick även information om att man inte kommer att kunna tyda vem av 
informanterna som sagt vad under intervjuerna. 

I syfte att få igång ett samtal och att tänka till kring ämnet, valde vi inledningsvis att tala 
med ungdomarna i grupp. Vi började med att be informanterna att berätta vad tänkte på 
när de hörde ordet bibliotek. Sedan genomförde vi sex individuella intervjuer med 
ungdomarna. Vi delade upp det så att varje intervjuare gjorde tre intervjuer. Dessa 
varade mellan 20-30 minuter per intervjutillfälle. Vi upplevde att informanterna var 
tillmötesgående och att de gärna svarade på frågorna. Intervjuerna gjordes med hjälp av 
en intervjuguide som tog upp specifika teman och ämnesområden (bilaga 1). Vi ville 
undvika att genomföra intervjuer med på förväg bestämda frågor. Vi menade att vi 
kunde missa relevant information med enbart fasta frågor och ville ge informanterna 
möjlighet att prata om det som de ansåg vara viktigt.  

Som ett sätt att underlätta för informanterna att sortera sina tankar kring de tjänster som 
erbjuds på folkbibliotek och att väga olika tjänster mot varandra, valde vi att inför 
intervjun skriva ned olika tjänster på papper och klippa ut dessa i separata remsor. 
Informanten kunde sedan vid intervjutillfället värdera dessa tjänster som viktiga eller 
mindre viktiga genom att gruppera remsorna på bordet framför sig. Under intervjun 
diskuterades sedan kring informantens tankar och värderingar kring de skilda tjänsterna 
på folkbiblioteket. I intervjuguiden som medföljer som bilaga till uppsatsen syns vilka 
olika tjänster som behandlades under intervjuerna. 

Våra intervjuer har inte skrivits ut ordagrant, eftersom vi inte funnit den oerhört 
tidskrävande arbetsuppgiften nödvändig för analysen av vårt material. Däremot har vi 
lyssnat på banden upprepade gånger och antecknat vad som sägs. Anteckningarna 
används i analysarbetet då vi söker efter mönster och tendenser som binder samman 
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eller särskiljer svaren från varandra. I de fall citat används överensstämmer dessa 
naturligtvis med vad som ordagrant uttrycktes av våra informanter. Ungdomarnas namn 
som nämns i resultatredovisningen är fingerade – Adam, Peter, Linda, Maria, Sara och 
Ylva. 
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5. RESULTAT 
5.1 Bibliotekstjänsterna i modeller 
Nedan redovisar vi vårt empiriska material. När det gäller de enskilda intervjuerna med 
våra sex informanter, väljer vi att presentera det som rör individens tankar och åsikter 
kring separata tjänster på folkbiblioteken enligt följande: Vi har delat in olika 
servicefunktioner i skilda biblioteksroller, enligt de teoretiska modeller vi ovan 
redogjort för. Tabellerna nedan visar vilka tjänster vi dels för till Andersson och Skot-
Hansens biblioteksroller, dels förknippar med Rabers biblioteksstrategier. Återigen vill 
vi understryka att de olika modellerna kompletterar varandra snarare än speglar 
varandra. Presentationen av vårt empiriska material i detta kapitel läggs således fram i 
linje med detta.  

 

Tabell 1. Bearbetning av Andersson och Skot-Hansens modell 

Socialt center Informationscenter Kunskapscenter Kulturcenter 

Biblioteket som socialt 
center har demokrati 
och mötesplats som 
nyckelord och till denna 
roll för vi böcker på 
andra språk, talböcker, 
uppsökande verksamhet, 
tidskrifter, tidningar, 
tillgång till datorer för 
annat än 
informationssökning, 
butiksverksamhet, café. 

 

Till rollen som 
informationscenter knyts 
tillgång till datorer för 
informationssökning, 
turistinformation och 
konsumentvägledning.  

 

Biblioteket som 
kunskapscenter knyts 
samman med tjänster 
som datorer, databaser, 
skilda digitala tjänster 
och kurser i 
informationssökning. 

 

Slutligen, till 
bibliotekets roll 
kulturcenter för vi 
sagostunder, boktips, 
föreläsningar, 
utställningar, musik, 
film samt utlån av 
musik, film, TV-spel, 
cd-rom-spel etc. 

 

 

I sammanhanget bör nämnas att folkbiblioteket och den tryckta boken har ett så intimt 
förhållande att oavsett vilken roll biblioteket har i lokalsamhället, enligt Andersson och 
Skot-Hansen, hänger den tryckta boken med. Det är mer andra aktiviteter och 
verksamhetsinriktningar som för biblioteket i en viss riktning. Den tryckta boken hänger 
med biblioteket som kulturcenter, som socialt center, som kunskapscenter och som 
informationscenter. 

När det gäller strategierna enligt Raber kan den tryckta boken sägas rymmas inom 
samtliga också här. Men, enligt den konservativa strategin satsas på lite smalare, 
kulturunderstödda titlar än inom den populistiska strategin som i sin tur är mer öppen 
för inköpsförslag från användare och så vidare. 
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Tabell 2. Bearbetning av Rabers modell 

Social strategi Populistisk strategi Konservativ strategi 

Till den sociala strategin för vi 
sådana tjänster som visar på att 
tonvikt läggs vid folkbibliotekets 
sociala ansvar i strävan att göra 
alla samhällsmedborgare 
delaktiga i verksamheten: böcker 
på andra språk än svenska, 
talböcker, uppsökande 
verksamhet. Inom ramen för 
denna strategi pläderas för 
avgiftsfria utlån. 

 

Till den populistiska strategin för 
vi den typ av tjänster som visar 
på marknadsanpassning av 
verksamheten, det vill säga att 
efterfrågan eller tankar om det 
man tror är bra och intressant för 
kunderna styr urvalet av material: 
ljudböcker, musik på cd, film, 
cd-rom-spel, TV-spel, 
musikwebben, bloggar, 
butiksförsäljning, 
caféverksamhet. Här återfinns 
synsättet att det är användarna 
som avgör också vilka tryckta 
böcker som skall köpas in. 
Bibliotekarierna ska således, 
enligt detta sätt att se, lyssna mer 
på de egna låntagarnas önskemål 
än lektörernas omdömen i 
Bibliotekstjänsts medielistor. 
Strategin öppnar för avgifter på 
lån. 

 

Till den konservativa strategin 
knyter vi tjänster som står för att 
de traditionella biblioteks-
besökarna prioriteras framför 
uppsökande och social 
verksamhet samt underhållning. 
Biblioteket ska erbjuda 
möjlighet till utveckling och 
förkovring för den enskilde 
individen: utlån av den kategori 
av tryckta böcker som anses 
hålla hög kvalitet, den lite 
smalare litteraturen, de böcker 
som får positiva omdömen i 
Bibliotekstjänsts listor. 

 

 

5.2 Fokusgruppen 
Till att börja med bad vi gruppen fritt associera till ordet bibliotek. Associationer 
gjordes till böcker, fakta och studier: ”Jag tänker nog på studier faktiskt […] Jag träffar 
alltid folk som studerar där, eller så, som pluggar på någonting, berättade Maria. Linda 
menade att ”alla svar finns där [på biblioteket]” och Ylva inflikade: ”Letar du efter 
något så är det bara att gå till biblioteket”. 

Vi talade kring skolbibliotek och folkbibliotek för att förtydliga vilka bibliotek som 
eleverna resonerade kring och Adam var ensam om att anse att det inte spelade någon 
roll vilket bibliotek som avsågs i sammanhanget - ”bibliotek som bibliotek”, ungefär. 
”Det finns ju fakta här också [på skolans bibliotek]”. Hans gruppkamrater opponerade 
sig: ”Men det [skolbibliotekets bestånd] är nog inte lika bra, har inte så många böcker. 
Det [Biblioteket] i stan är större”, menade Ylva. 

När det gäller ungdomarnas egna besök på stadens folkbibliotek, berättade Ylva att hon 
för det mesta söker sig till biblioteket, lockad av tystnaden: ”För det mesta händer det 
väl att jag går dit bara för att det är så tyst där […] Där är sådana bord där man kan sitta 
och plugga”, sa hon. Linda berättade att hon lånat böcker där någon gång, men aldrig 
suttit på folkbiblioteket för att plugga.  
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Pojkarna i fokusgruppen visade sig vara mindre flitiga biblioteksbesökare än flickorna. 
Peter höll fram att han inte går till biblioteket och också att han inte brukar läsa böcker. 
Adam lutade sig mot föregående talare och sa att han inte heller går till biblioteket 
särskilt ofta. ”Innan var jag där rätt ofta, men nu så har jag Internet hemma”, förklarade 
Peter. Om han inte hade haft tillgång till dator hemma så tror han att han skulle ha sökt 
sig till biblioteket: ”Säkerligen. Och suttit på Internet”, sa han. 

Maria kände igen sig i Peters berättelse. ”Så är det för mig med. Jag var där [på 
biblioteket] rätt så mycket… Jag var där jätteofta när jag var mindre, men nu har det 
bara blivit mindre och mindre […] Om jag lånar böcker så brukar jag låna dem här i 
skolan… Om man inte har tid efter skolan så är det bara snabbt här att man går in och 
lånar en bok”, berättade hon. 

Linda kommenterade att skolbiblioteket vid en jämförelse ju ändå har så lite böcker. 
Och Maria höll med: ”Ja, nu har jag snart läst allt, nu har jag liksom inte så mycket mer 
att välja på!” 

När samtalet kom in på vad som är bra med biblioteket var det direkt demokratiska 
tankegångar som fördes fram. Att alla kan gå dit.  Att alla har tillgång till bibliotekets 
service och att det behövs: ”För en del som ändå inte har så mycket tillgång till datorer 
hemma, till exempel om de ska göra någon uppgift eller så i skolan […] så kanske man 
måste ha hjälp av nånting med böcker eller datorer”, menade Maria. 

När ungdomarna blickade framåt och diskuterade kring biblioteket och framtiden så 
menade Ylva att det på många vis är enklare att sitta hemma framför datorn än att 
besöka biblioteket. Maria gick på samma linje: ”Det [Biblioteket i framtiden] kommer 
nog inte att vara på samma sätt som nu, tror jag, inte lika stort”, sa hon. 

Men, medan datorer och Internet i informanternas ögon alltmer kommer att ersätta fack- 
och informationssidan på biblioteket, trodde flera av informanterna på en framtid för 
skönlitteraturen. ”Jag tror att böcker har funnits så länge så jag tror inte att det är 
någonting som kommer att försvinna… för det finns ju alltid de som är jätteintresserade 
av böcker”, framhöll Maria. 

Peter lyfte in en annan aspekt i samtalet: ”E-bok och talbok kommer nog att stiga, det är 
jag övertygad om. Det kommer att användas mer, det finns redan idag ju”, sa han. Han 
fick medhåll av flera av de andra ungdomarna i fokusgruppen. 

 

5.3 Intervjuerna 
När det gäller bilden av folkbiblioteket, vad informanterna associerade till och tänkte på 
när de hörde ordet bibliotek, var böcker en gemensam nämnare. Flera informanter 
nämnde i sammanhanget även orden information och fakta. ”Jag tänker på – såklart 
mycket böcker – och ett ställe där man kan söka fakta och hitta bra böcker som… alltså, 
det finns samlat på ett ställe så att man hittar lätt någonting man tycker om i alla fall”, sa 
Linda. ”Jag tänker att man har tillgång till böcker då, att man kan hitta något att läsa 
där”, menade Ylva. Också Adam var inne på samma spår: ”Jag tänker på fakta… och 
böcker och tillgång till det”, sa han.  
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Men några av informanterna breddade bilden av folkbiblioteket genom att associera till 
att lyssna på musik och fika med föräldrarna. Och Linda berättade att hon som liten 
förknippade bibliotek med att sitta och lyssna på sagoberättelser i hörlurar, medan 
hennes mamma gick runt och letade nya böcker att låna på biblioteket. Maria sa att hon 
gick till biblioteket ibland för att låna musik men det är inte så ofta. ”För de har inte så 
mycket bra skivor där eller det är så där udda musik.” Intervjuaren kommenterade att 
det kanske är för att mycket är utlånat. Maria sa att ibland hittar hon bra musik som hon 
inte sett tidigare för att det har varit utlånat.  

Själva är de överlag inga flitiga biblioteksbesökare. Adam går dit någon gång ibland för 
att leta efter fakta, många gånger för skolarbeten. Han brukar inte använda datorerna på 
biblioteket. Linda besöker inte biblioteket så ofta, men hon har lånekort. Ibland följer 
hon med sin mamma till biblioteket och då kan det hända att hon lånar en bok. Någon 
gång har det också hänt att hon har sökt information på en av bibliotekets datorer. 
”Men, det behövs egentligen inte, för jag har ju Internet hemma så det är mycket 
enklare att kolla det själv”, sa Linda. 

Ylva, däremot, berättade att hon besöker biblioteket i stort sett varje vecka. Hon gör det 
i första hand för att hitta nya romaner att läsa, men också för att sitta där och studera.  
Att biblioteket skulle kunna fungera som en mötesplats för ungdomarna var ett 
påstående som våra informanter begrundade med ett skratt: ”Nej, man ska ju vara tyst 
där! ”, menade Ylva. Också Adam nekade, till synes något road av tanken, till att 
stadens ungdomar skulle använda sig av biblioteket som en naturlig samlingsplats. 

 

5.3.1 Tjänster som samtliga informanter tyckte var mer viktiga 

Samtliga sex ungdomar som vi samtalade med lyfte fram några av folkbibliotekets 
tjänster som viktigare än andra. Det gäller utlån av tryckta böcker, tillgång till böcker på 
andra språk än svenska, tillgång till datorer för informationssökning, tillgång till 
talböcker, uppsökande verksamhet, kulturverksamhet såsom sagostunder, boktips, 
utställningar och föreläsningar. Att biblioteket erbjuder en avgiftsfri service framhöll 
samtliga informanter dessutom som viktigt. 

Utlån av tryckta böcker - Denna tjänst framhöll alla informanter utan att tveka som mer 
betydelsefull. ”Jag tycker att det viktiga är att man har böckerna där i alla fall. Och 
kanske några datorer så att man kan söka information. Mer tycker inte jag, egentligen 
behövs det inte […] Det viktiga är ju att alla har tillgång till någonting”, menade Linda. 
Hon fortsatte: ”Jag tycker att man fortfarande ska ha kvar de tryckta böckerna. De 
ersätts ju av ljudböcker och e-böcker… men det är kanske inte riktigt samma känsla 
som att sitta med en bok och läsa, tror jag ”, menade Linda. ”Det ska ju finnas. Det är ju 
därför biblioteken är, tycker jag”, sa Sara.  Utlån av tryckta böcker är en tjänst som hör 
hemma i samtliga av de olika biblioteksrollerna i lokalsamhället.  

Vilken strategi som här representeras går inte att klargöra enbart med vägledning av det 
som ovan uttrycks av informanterna. Nedan, under avsnittet ”Om beståndet” redogörs 
mer ingående för våra informanters tankar kring bokbeståndet på folkbiblioteken. 
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Datorer för informationssökning – Tillgången till datorer för informationssökning 
framhölls som viktig på biblioteket. Informanterna talade om det ur ett demokratiskt 
perspektiv – att det är bra för dem som inte har tillgång till dator hemma, påpekade 
Sara. Men, våra ungdomar skiljer på olika bruk av datorer. Det är för 
informationssökning som folkbibliotekets datorer skall användas, för att ge tillgång till 
fakta. Inte för spelande eller chattande, poängterade Ylva. Den här tjänsten placerar vi i 
Andersson och Skot-Hansens informationscenter.  

Först funderade vi över om tjänsten hör hemma i Rabers populistiska strategi, eftersom 
bibliotek erbjuder tillgång till datorer därför att bibliotekarierna själva anser att det är 
vad användare efterfrågar. Men, vi väljer att placera tjänsten i den sociala strategin då 
informanterna talar om tjänsten ur ett demokratiskt perspektiv, att alla 
samhällsmedborgare ges tillgång till obegränsad information via tillgång till Internet på 
sitt folkbibliotek. 

 

Böcker på andra språk än svenska - Att flera av våra informanter har 
invandrarbakgrund kan möjligen ha inverkat på faktumet att tillgången till böcker på 
andra språk än svenska prioriteras i värderingen av folkbibliotekets tjänster, men det 
behöver inte vara så. Gång på gång under de individuella intervjuerna uttrycktes åsikter 
som präglas av demokratitanken och som i förlängningen går att föra till den sociala 
strategin; det vill säga folkbibliotekets sociala ansvar och vikten av att alla 
samhällsmedborgare inkluderas i verksamheten. Att ungdomarna vi träffat ser tillgången 
till litteratur på andra språk än svenska som viktig kan hänga samman med detta. De 
menar att folkbiblioteket i första hand ska erbjuda böcker på svenska, men att det bör 
finnas en del på andra språk också (Linda), åtminstone ett litet urval (Ylva). 

”För att komma in i samhället och sånt är det bra att läsa böcker” sa Peter. ”Den 
[punkten] tycker jag är bra […] Egentligen inte, för om man inte kan svenska så ska 
man ju lära sig svenska, men barn vill kanske höra på sitt eget språk och så...”, sa Sara. 
Tillgången till böcker på andra språk än svenska placerar biblioteket i rollen som socialt 
center. 

Att bibliotekets bestånd omfattar litteratur på andra språk än svenska ser vi som uttryck 
för en social strategi. 

 

Talböcker - Under våra intervjuer förde vi en diskussion kring skillnaden mellan 
talböcker och ljudböcker. Vi resonerade kring att talböcker är till för särskilt behövande, 
för dem som har synproblem eller andra lässvårigheter, medan ljudböcker är tillgängliga 
för den breda allmänheten. Ungdomarna kom att skilja på talböcker och ljudböcker i sin 
värdering av folkbibliotekets tjänster. Talböcker värderades högre än ljudböcker. 

”För det finns ju vissa som kanske tycker att det är jobbigt att sitta och läsa själv, 
kanske har problem, dyslexi, kan sitta och lyssna i stället”, menade Linda. ”Vissa 
kanske har svårt för att läsa, så de behöver kanske lite hjälp, sa Ylva. ”Min syster har 
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det, eller så, dyslexi. Hon har lite svårt att skriva och läsa. Då är det rätt bra att det finns 
sånt”, menade Maria. Talböcker i bibliotekets bestånd visar på rollen som socialt center. 

Ett bibliotek som satsar på att erbjuda talböcker för särskilt behövande gör detta utifrån 
en social strategi. 

 

Uppsökande verksamhet – Detta begrepp krävde en viss förklaring i samband med våra 
samtal med ungdomarna. Vi talade om det som att biblioteket söker upp de som inte 
själva kan ta sig till det fysiska biblioteket och exemplifierade genom service till 
äldreboenden, distriktssköterskemottagningar och så vidare. ”Det tycker jag är 
jätteviktigt faktiskt, så att alla ska ha tillgång till det [bibliotekets utbud], även de som 
inte själva kan ta sig till ett bibliotek”, menade Linda. ”Det visste jag inte ens att det 
fanns riktigt”, sa Maria. ”De kanske också vill läsa, fast inte kan ta sig dit ju”, framhöll 
Ylva. Att folkbiblioteket ägnar sig åt en uppsökande verksamhet visar på rollen som 
socialt center. 

Även prioritering av en uppsökande verksamhet ger uttryck för en social strategi. 

 

Avgiftsfri service - Samtliga informanter var överens om att bibliotekets service ska 
hållas avgiftsfri. ”Självklart”, menade Peter. Maria argumenterade utifrån en 
demokratisk synvinkel: ”Det ska ju va en plats för alla och det är ju rätt många som inte 
har så mycket pengar alltid”, sa hon. Och Ylva menade att: ”Om det gör det [kostar 
pengar att låna] så är det ju faktiskt bättre att man köper egna böcker ju.” Hon tycker 
dock att det är OK med förseningsavgifter, men godtar inte avgift för lån av film, 
eftersom det då är som att hyra film i videobutiken. Allt man lånar på biblioteket ska 
vara gratis, menade Ylva. Linda höll med om att det är i sin ordning med avgifter för för 
sent tillbakalämnade lån, men tycker till skillnad från Ylva att det också är OK med en 
mindre avgift i samband med lån av film. Intressant är, att också hon i sin 
argumentation jämför med hur det fungerar i videobutiken. Att biblioteket håller 
verksamheten fri från avgifter hänger samman med rollen som socialt center. 

Att värna om avgiftsfria tjänster ligger i linje med den sociala strategin. 

 

Kulturverksamhet - Folkbibliotekets utåtriktade kulturverksamhet prioriterades högt av 
ungdomarna. Vi talade om sagostunder och boktips, föreläsningar och utställningar som 
några exempel på denna verksamhet. ”Sagostunder, det är ju bra för små barn så att de 
tycker att det är intressant att börja låna böcker de också”, menade Ylva, som även höll 
fram boktips i form av skyltning eller temautställningar som bra, eftersom bibliotekets 
besökare inte alltid vet vad de är ute efter att låna. Bra om bibliotekarier ger tips, ”för de 
borde veta mycket om böcker”, menade Ylva. Även Linda ansåg det vara viktigt med 
sagostunder till barnen ”så att de också kan vara på biblioteket”. Hon värderade även 
andra kulturella aktiviteter som viktiga, till exempel utställningar och föreläsningar på 
biblioteket. Rollen som kulturcenter är tydlig i detta sammanhang. 
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I detta fall är det svårt att tala om en specifik strategi, eftersom det hänger samman med 
vilken typ av kulturevenemang som avses och tankarna bakom detta utbud. 
Aktiviteterna kan ses som uttryck för en social strategi, men också för en populistisk 
sådan. 

 

5.3.2  Tjänster som det var delade meningar om 

Det rådde oenighet bland ungdomarna avseende en rad tjänster på biblioteket. Det gäller 
tillgång till tidskrifter och dagstidningar, lärcentra och studievägledning, möjlighet att 
fika samt utlån av ljudböcker. Informanterna var inte heller eniga angående digitala 
tjänster, kurser i informationssökning samt tillgång till datorer för annat än 
informationssökning. 

Tidningar och tidskrifter - Vikten av att ett bibliotek ska erbjuda tidningar och 
tidskrifter var inte samtliga ungdomar överens om. Sara menade att: ”Jo, det är väl 
viktigt, men inget som jag tycker är tvunget.” En fundering från vår sida är om 
ungdomarnas inställning är åldersrelaterad. Vår egen erfarenhet säger att det är vanligast 
förekommande att vuxna läser dagstidningar på biblioteket. Men samtidigt är det, enligt 
vår uppfattning, vanligt att ungdomar läser tidskrifter avsedda för ungdomar på barn- 
och ungdomsavdelningen. 

Linda framhöll att det är viktigt med tidskrifter och dagstidningar på bibliotek, att 
bibliotekets användare ska kunna sitta och läsa detta material på biblioteket, men inte 
låna hem det. Vidare menade Linda att det är ”bra med utländska tidningar för dem som 
inte kan få tag på tidningar från hemlandet”. Som vi tidigare noterat relaterar 
ungdomarna till människor med utländsk härkomst. Adam gav uttryck för uppfattningen 
att vissa personer läser tidskrifter i stället för böcker och att det då är bra att biblioteket 
har tidskrifter och tidningar. ”Då behöver man inte köpa detta själv”, menade han. Ylva 
ansåg att tidskrifter och dagstidningar är mindre viktiga på bibliotek och förklarade även 
varför. ”Jag tror inte att det… har man Internet så kan man faktiskt kolla där ju.” Ett 
bibliotek som erbjuder dagstidningar och tidskrifter och på så vis bidrar till rummet som 
mötesplats förs till rollen socialt center. 

Också här är det svårt att klart definiera vilken strategi som dominerar – den sociala 
eller den populistiska? 

 

Lärcentra med studievägledning – Även när det gällde denna typ av tjänster rådde 
oenighet bland informanterna. ”Allting är ju väldigt viktigt med studier […] Det är väl 
det som väldigt många är ute efter”, sa Ylva. ”Det kan ju vara viktigt för vissa 
personer”, sa Adam. ”När man blir äldre så kan det vara bra för gymnasiet, högskola 
eller så att man kan söka lättare och så, hitta bättre saker. Annars blir det oftast 
Wikipedia när man söker och det är inte så rätt alltid”, menade Maria. På frågan varför 
det inte är bra med Wikipedia svarade Maria att: ”Dom i skolan har sagt att vi inte får 
använda Wikipedia så mycket för alltså ibland är det vanliga personer som har skrivit 
och då är det inte alltid faktan stämmer.” Sara tyckte det är bra med lärcentrum för där 
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kan man via datorn vara i kontakt med läraren när man studerar på distans. ”Jag tycker 
mer i så fall att man ska ha ett tyst ställe där man kan sitta och plugga”, sa Linda och 
menade att det räckte. Denna typ av tjänster bidrar till rollen som kunskapscenter. 

Den konservativa strategin kännetecknas bland annat av ståndpunkten att biblioteket 
skall erbjuda möjlighet till utveckling och förkovring för den enskilde individen, vilket 
kan passa in i detta sammanhang.  

 

Caféverksamhet - I valet mellan viktigt och mindre viktigt på biblioteket resonerade 
Ylva att det inte behöver finnas ett café inne på biblioteket, men det är bra om det finns 
möjlighet att fika i anslutning till biblioteket. Ylva fortsatte med att förklara att om till 
exempel barnet är på sagostund kan mamman fika under tiden. Det är inget som 
ungdomarna inte tycker ska finnas, men det är inte heller något de skulle sakna om det 
inte fanns på biblioteket. Både Adam och Linda hade tankar kring vikten av att 
biblioteket erbjuder möjlighet att fika. ”Det är ju mysigt så, men det är inte det 
viktigaste […] Jag tycker inte att man ska satsa på det i första hand”, sa Linda, medan 
Adam uttryckte oro för risken att böcker kunde bli förstörda. ”Inte mitt i biblioteket 
fika, för då kan man ju typ förstöra böckerna om man sitter där med läsk och sånt”, 
menade han. Fika på bibliotek lyfter fram rollen som socialt center. 

Denna typ av verksamhet får ses som ett uttryck för den populistiska strategin. 

 

Ljudböcker - När det gäller ljudböcker, som hör hemma i den populistiska strategin, 
resonerade Ylva att ljudböcker är viktigt eftersom en del har lättare för att få in en text 
genom att lyssna. Maria tyckte att ”dom tycker jag är rätt bra faktiskt för ibland så är 
man lite så hära sugen på en bok som Harry Potter, men jag vill inte läsa en sån tjock 
bok så då lyssnade jag på halva så läste jag vidare själv”. Linda representerade en 
informant som ansåg att ljudböcker var mindre viktiga på biblioteket: ”Det viktiga är att 
det finns böcker och datorer för att söka fakta”, sa Linda. ”Inte så viktigt”, konstaterade 
Adam, angående ljudböcker. Kanske kan ljudböckerna liksom de tryckta böckerna passa 
in i samtliga biblioteksroller. Efter överväganden väljer vi ändå att föra denna tjänst till 
rollen som kulturcenter, eftersom ljudböcker helt enkelt innebär ett annat och nyare sätt 
att tillägna sig litteratur. 

Även denna tjänst för vi i första hand till den så kallade populistiska strategin, men 
enligt Ylvas resonemang ovan bör den hänga samman med en social strategi. 

 

Digitala tjänster - När ungdomarna talade om digitala tjänster framkom det att inte alla 
visste vad en databas är. Det är inget begrepp som ungdomarna använder sig av. Som 
konkret exempel på databaser nämnde vi databaser som ungdomarna har tillgång till på 
skolan, som till exempel Landguiden eller NE online. Det framkom även att de inte 
kände till att man som användare betalar för att ha tillgång till databaser. Sara tänkte 
först att de flesta har datorer hemma och då ”kanske man sitter och söker på bloggar”. 
Efter att intervjuaren informerat om att biblioteket betalar för databaser, tyckte Sara att 
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det var viktigt att man kan söka i databaser som biblioteket betalar för. Hon menade att 
Landguiden är bra för ”där får man rak information”. Andra ungdomar uttryckte att: 
”Man kan ju ha det, men det är inte det viktigaste som finns”, påpekade Adam. Linda 
var av samma åsikt. Det enda viktiga i detta sammanhang var, enligt henne, att man ska 
ha möjlighet att söka i bibliotekskatalogen och också ha tillgång till Internet. ”Men inte 
mer, tycker jag, det räcker så”, sa Linda. Hon framhöll att det i stället är viktigare att 
satsa på att nå ut till fler användare genom att bibliotek rent fysiskt finns tillgängliga på 
flera ställen än idag. Denna typ av tjänster för vi till biblioteket som kunskapscenter 
alternativt informationscenter.  

Vi ser denna typ av tjänster som sammanhängande med en social eller populistisk 
strategi, beroende på de olika tjänsternas utformning och tankarna bakom. 

 

Kurser i informationssökning - Ylva tyckte inte heller att bibliotekarier behöver erbjuda 
kurser i informationssökning: ”Vissa kanske är intresserade och vill [gå en sådan kurs], 
annars kanske man inte orkar och frågar bibliotekarien i stället… det är ju faktiskt det 
de är till för”, sa hon. Även Peter gav uttryck för liknande tankar: ”Det är väl ingen sak 
för biblioteket. Det är väl snarare studieförbund, liksom Medborgarskolan eller… Det 
finns säkert böcker om det”, sa Peter och menade att istället för att erbjuda kurser i 
informationssökning kan biblioteket tillhandahålla böcker i informationssökning. På så 
sätt kan användare själva skaffa sig kunskap om hur man söker på webben. Linda 
menade att det kan vara bra för att lära sig att hitta bättre på biblioteket via en kurs som 
denna, men att det inte är den allra viktigaste uppgiften för biblioteket. Denna tjänst 
hänger samman med biblioteksrollen kunskapscenter. 

Denna typ av tjänst är enligt oss ett uttryck för en social strategi. 

 

Tillgång till datorer för annat än informationssökning – Adam var något tveksam till 
datorer på bibliotek, eftersom han ansåg att de missbrukas för spelande och chattande 
och att det är ”störigt”. Dessutom har de flesta tillgång till dator hemma och så finns det 
ganska många Internetcaféer idag, menade han. Att det är till informationssökning och 
inte till spelande eller chattande som folkbibliotekets datorer skall användas, 
poängterade även Ylva ovan (under punkten ”Datorer för informationssökning”). Att 
tillhandahålla datorer för spel, chat och mail knyter biblioteket till rollen socialt center. 

Denna typ av verksamhet kännetecknas av en populistisk strategi. 
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5.3.3 Tjänster som samtliga informanter tyckte var mindre viktiga  

Tre av tjänsterna ansåg samtliga ungdomar vara mindre viktiga att tillhandahålla på 
biblioteket. Det gäller butiksförsäljning, utlån av musik på cd, film på dvd, cd-rom-spel, 
TV-spel samt turistinformation och konsumentvägledning. 

Butiksförsäljning – Detta är en tjänst som samtliga informanter inte ansåg höra hemma 
på bibliotek. ”Det tycker jag inte är så viktigt på ett bibliotek”, som Ylva uttryckte det. 
Och Adam menade att, ”det passar mer i en turistinformation”. ”Försäljning och sånt 
tycker jag inte hör till biblioteket för det ska mer liksom va en, ja fri plats. Man ska inte 
jagas”, sa Peter. Däremot menade Peter att: ”Utförsäljning av böcker tycker jag är 
acceptabelt.” Han framhöll att man inte ska utsättas för personal som vill tjäna pengar 
genom försäljning på biblioteket. Av samma anledning som ovan placerar vi 
butiksförsäljning i Rabers populistiska strategi trots att samtliga ungdomar var överens 
om att tjänsten var mindre viktig på ett bibliotek. Försäljning bidrar till biblioteksrollen 
socialt center. 

Detta är ett klart exempel på en populistisk strategi. 

 

Musik på cd, film, TV-spel och cd-rom-spel – Dessa utgör ytterligare exempel på 
tjänster som alla informanter ansåg vara mindre viktiga. Linda menade att: ”Det kan du 
ju själv köpa eller hyra. Men, jag tycker inte att det är den viktigaste funktionen för 
bibliotek”. ”I så fall ett litet utbud”, framhöll hon. Även Ylva var övertygad om att ”det 
är inte så jätteviktigt för ett bibliotek”. Hon utvecklade sitt resonemang med: ”Det där 
kan man se på TV ändå, typ filmer.” Vidare menade hon att man också kan lyssna på 
musik på andra sätt än via lån av cd på bibliotek. Ylva förklarade att hon ansåg att det i 
bibliotekssammanhang är viktigare med böcker och utbildning och studier. Adam 
kompletterade med att: ”Jag tycker att det är onödigt att låna sånt.”  Han menade att 
biblioteket ska handla om böcker, helt enkelt. ”Cd och spel, det kan man gå till andra 
ställen för”, sa Adam, som höll fram åsikten att det inte passar att ha dessa medietyper 
på ett vanligt bibliotek, det blir för rörigt. Då får man öppna något annat ställe, en annan 
utlåningsverksamhet, som har allt detta, ansåg Adam. Maria förklarade varför tjänsterna 
är mindre viktiga med att: ”Det är kanske mer det att jag aldrig har lånat det och så; det 
är kanske därför jag inte känner det är viktigt.” Vi väljer att föra denna typ av tjänster 
till biblioteket som kulturcenter. 

Dessa tjänster uttrycker i första hand en populistisk strategi, i enlighet med vad våra 
informanter ovan ger uttryck för. 

 

Turistinformation och konsumentvägledning - När det gäller tjänsterna turistinformation 
och konsumentvägledning gav informanterna uttryck för bestämda uppfattningar. 
”Turistinformationen hör mer hemma på ett eget [ställe]”, påpekade Linda och fortsatte 
med att de som behöver hjälp med konsumentfrågor bör vända sig till Konsumentverket 
i stället för till biblioteket. Också Ylva var av den bestämda uppfattningen, att 
turistinformation är det andra som ska syssla med. Samma gäller konsumentvägledning; 
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det är inte bibliotekets uppgift, enligt henne. Inte heller Adam eller Sara tyckte att 
biblioteket ska erbjuda konsumentvägledning. ”Konsumentvägledning är inte viktigt på 
biblioteket”, sa Adam. Dessa tjänster hänger samman med biblioteket som 
informationscenter. 

Tjänsterna i fråga kan som vi ser det dels vara ett uttryck för en social strategi, dels för 
en populistisk strategi. 

 

5.3.4 Tjänster som saknas 

På frågan om informanterna saknar något på biblioteket svarade Maria att hon saknar 
sagostunder på biblioteket. Hon menade att det är viktigt att lyssna eller läsa för 
språkutvecklingen samt att läsningen gör att man får större och bättre ordförråd. 
”Emellanåt så har jag inte läst så mycket. Alltså det har varit uppehåll rätt länge med att 
jag har läst och så och jag har själv märkt då hur mitt språk har förändrats”. Maria 
fortsatte med att framhålla åsikten, att det gäller att börja vänja barn vid biblioteket när 
de är små, och avslutade med att ”har man fått den där känslan som man kan få av att 
läsa en bok en gång, då vill man gärna uppleva den känslan igen.”  

Linda berättade att hon kan sakna ett tyst rum för studier, ett speciellt rum där man kan 
sitta och plugga och stänga om sig på biblioteket. Adam efterlyste något helt annat. Han 
menade att han saknade möjligheten att kunna låna hem en viss typ av faktaböcker som 
brukar stå på referenshyllan. Han skulle vilja få lov att låna hem uppslagsverk och 
historieböcker i många band från biblioteket. 

 
5.3.5 Om beståndet 

Under intervjuerna gav informanterna uttryck för sin syn på vikten av att biblioteket 
erbjuder användare nyutkomna böcker och i det sammanhanget kom intervjuerna in på 
gallring av bibliotekets bestånd. Alla var införstådda med det nödvändiga i att 
biblioteket måste gallra, även om informanternas synpunkter skilde sig åt när det gäller 
vilka böcker som bör gallras. Maria menade att ”om det är en bok som inte lånats ut på 
två år så är det kanske en bok som inte är så intressant, men sen kanske det kommer 
någon som skulle behöva den och det kan det vara så att man måste skaffa en ny och det 
är rätt så onödigt”. Peter tyckte att man kan ha kvar de gallrade böckerna på ett annat 
ställe: ”en del böcker man söker måste de gå och hämta på annat ställe [...] när man väl 
vill ha den [boken] är den rätt viktig”. Sara menade att det ska finnas både gamla och 
nya böcker på ett bibliotek, men böcker som ingen läser kan man ta bort. Gamla böcker 
kan vara bra. Hon instämde när intervjuaren frågade om hon menade att böcker inte ska 
sorteras bort bara för att de är gamla. Klassiker ska få finnas kvar. Det ska vara en 
medelväg. Biblioteket ska lyssna på låntagares önskemål men bibliotekarierna måste få 
bestämma själva också.  

”Om det [böckerna] inte har varit utlånat de fem senaste åren så är det nog ingen som 
vill låna det, det tror jag inte”, menade Linda apropå gallring av bibliotekets bestånd. 
Ylva var av åsikten att man ska kunna hitta klassiker på bibliotek. Även om böckerna är 
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gamla, så ”man vet ju aldrig, sen så kommer det folk och börjar låna igen. Man ska ju 
inte precis slänga dem”, sa hon. Även Adam menade att bibliotekets personal ska vara 
försiktiga med att gallra alltför flitigt, eftersom det kan vara viktigt att behålla udda 
titlar, som senare kan visa sig bli svåra att få tag på. 

När det gäller inköp till biblioteket var flera av informanterna överens om att det är bra 
om bibliotekspersonalen lyssnar på användarna, men att valen av titlar inte helt kan 
styras av de som läser. Bibliotekarierna kanske har bra koll och vet vad folk vill ha, 
menade Ylva. Bibliotekets besökare kanske inte vet alla böcker som är bra, sa Adam. 

 

5.3.6 Om framtiden 

När det gäller frågan om bibliotekets framtid tror samtliga att biblioteket i någon form 
kommer att finnas kvar. Men alla var överens om att användningen kommer att minska. 
I alla fall kommer inte folkbibliotek att finnas i större utsträckning än idag. Maria 
motiverade sina åsikter med att böcker har funnits länge, så de kan inte försvinna.  
Maria menade även att biblioteket behövs speciellt för de äldre: ”Min mormor är alltid 
på biblioteket varje dag”, sa hon. Peter menade vidare att användandet kommer att 
minska allteftersom ”en ny generation växer fram, Internet och den nya tekniken”. Sara 
sa att användningen kommer att minska därför att folk läser mindre och mindre. Det är 
dessutom lättare att söka information via datorn i stället för i böcker. ”Därför blir det väl 
att man sitter hemma och letar sin information än går dit [till biblioteket]”, avslutade 
Sara. 

Adam trodde på en framtid både för folkbiblioteket och för den tryckta boken. Han 
menade att ”det alltid kommer att finnas. Det kommer alltid att finnas personer som vill 
läsa.” Inte heller Linda trodde att den tryckta boken kommer att försvinna. Hon tänkte 
sig att det alltid kommer att finnas folk som tycker om att sitta med en bok i handen i 
soffan och läsa och menar att det är en speciell känsla att sitta med en tryckt bok i 
handen. Samtidigt trodde hon, att: ”Det kommer nog att bli mer ljudböcker. Jag tror det 
kommer; det stiger hela tiden användandet av det. Det är många som kanske inte kan 
läsa så bra, eller som upptäcker nu böcker, att de också kan lyssna då på böcker”, sa 
hon. Ylva delade åsikten att den tryckta boken kommer att överleva, men trodde att den 
kommer att leva vidare i konkurrens med mycket annat. Också hon menade att det är 
speciellt att läsa tryckta böcker: ”Jag vet inte varför, men det känns mycket bättre att 
läsa för mig och jag tror faktiskt att många tycker det fast det kanske inte blir lika 
populärt som det andra, men det kommer att finnas kvar”, sa Ylva. Hon höll vidare fram 
att framtidens folkbibliotek säkert kommer att erbjuda ”ännu mer grejer” än idag: ”Vem 
vet, då kanske det finns ännu mer… ett TV-rum där man kan kolla på teve, vem vet”, sa 
hon. 
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Tabell 3. Ungdomarnas värderingar i relation till Andersson och Skot-Hansens modell 

 Tjänster Socialt 
center 

Infocenter Kunskapscenter Kulturcenter 

 Tryckta böcker X X X X 

 Datorer för info  X   

Viktiga 
tjänster 

Böcker på andra 
språk 

X    

 Talböcker X    

 Uppsökande X    

 Avgiftsfri X    

 Kulturverksamhet    X 

 Tidningar X    

 Lärcenter   X  

Tjänster 
med 

Kurser i info   X  

delade 
uppfatt-
ningar om 

Café X    

 Ljudböcker    X 

 Digitala tjänster  X X  

 Datorer för spel, 
chat och mail etc. 

X    

 Butik X    

Mindre 
viktiga 

Musik på cd etc.    X 

tjänster Film    X 

 Spel    X 

 Turistinfo, 
Konsumentinfo 

 X   
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Tabell 4. Ungdomarnas värderingar i relation till Rabers modell 

 Tjänster Social strategi Populistisk 
strategi 

Konservativ 
strategi 

 Tryckta böcker X X X 

 Datorer för info X   

Viktiga 
tjänster 

Böcker på andra 
språk 

X   

 Talböcker X   

 Uppsökande X   

 Avgiftsfri X   

 Kulturverksamhet X X  

 Tidningar X X  

 Lärcenter   X 

Tjänster med Kurser i info X   

delade uppfatt-
ningar om 

Café  X  

 Ljudböcker X X  

 Digitala tjänster X X  

 Datorer för spel, 
chat och mail etc. 

 X  

 Butik  X  

Mindre viktiga Musik på cd etc.  X  

tjänster Film  X  

 Spel  X  

 Turistinfo, 
Konsumentinfo 

X X  
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
6.1 Vår förförståelse 
Före genomförandet av intervjuerna diskuterade vi med varandra vilka svar vi 
förväntade oss från ungdomarna. Vi kom fram till att vi trodde att ungdomarna skulle 
svara att utlån av böcker var en huvuduppgift för biblioteket, men att den tryckta boken 
i framtiden skulle ersättas av e-böcker. Vår förförståelse bestod även av vår uppfattning 
att ungdomarna skulle tycka att det var bra att biblioteket var en plats som tillhandahöll 
datorer som kunde användas till spel och chatt. Däremot skulle vi bli förvånade ifall de 
värdesatte tjänster som utlån av musik, film samt cd-rom-spel. Vi resonerade att musik 
och film skaffar sig ungdomarna tillgång till på annat sätt. Cd-rom-spel trodde vi inte att 
de skulle ha reflekterat över att det finns till utlån på bibliotek.  Vi trodde även att 
ungdomarna skulle vara tveksamma till att det skulle finnas ett behov av folkbibliotek i 
framtiden. 

 

6.2 Värdering av tjänster 
Vid en återkoppling till uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställningar ser vi 
att ungdomarnas tankar och åsikter gemensamt formar ett mönster av intressanta 
tendenser.  

Vår första huvudfråga, med tillhörande underfrågor, som vi här besvarar är följande: 
Vad är ett folkbibliotek och vad bör det vara, enligt svenska ungdomar idag? Hur 
värderar svenska ungdomar idag de tjänster som erbjuds vid folkbibliotek? Vilka 
tjänster vid folkbiblioteken saknar svenska ungdomar idag? 

Böcker. Information. Fakta. Studier. Genom att fritt associera till ordet bibliotek ringade 
våra informanter med några få ord in vad ett bibliotek är för dem. I efterföljande samtal 
kring begreppet bibliotek blev det vidare tydligt att det ses som en plats för samlad, i det 
närmaste obegränsad, kunskap. Några av informanterna vidgade bilden av biblioteket 
till att omfatta musik, fika och barndomsminnen av att lyssna på sagor via hörlurar. 
 
I samband med samtalet i fokusgruppen diskuterades vad ungdomarna ansåg vara bra 
med bibliotek. De tankegångar som lyftes fram bottnade tydligt i demokratiska aspekter. 
Det uttrycktes att bibliotek är bra för att alla kan gå dit och också för att alla har tillgång 
till dess service. Informanterna relaterade till sin egen åldersgrupp och menade vidare 
att eftersom inte alla elever har dator hemma är det värdefullt att biblioteket erbjuder 
tillgång till datorer för informationssökning. Med hjälp av bibliotekets böcker och 
datorer kan skoluppgifter på så sätt lösas. 
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6.2.1 Bibliotekets sociala ansvar 
När vi granskar vårt material är det uppenbart att just demokratitanken genomsyrar 
detsamma. Ungdomarnas tankar om bibliotekets demokratiska uppdrag löper som en 
röd tråd genom intervjumaterialet. När det gäller de tjänster som samtliga informanter 
menade vara mer viktiga än andra blir det tydligt att Rabers sociala strategi genomsyrar 
våra informanters värderingar (tabell 4). Biblioteket ska enligt ungdomarnas sätt att se 
det i första hand ägna sig åt utlån av tryckta böcker, beståndet skall omfatta böcker på 
andra språk än svenska och talböcker för särskilt behövande; biblioteket skall 
tillhandahålla datorer för informationssökning, bedriva en uppsökande verksamhet och 
även föra en aktiv kulturverksamhet som exempelvis omfattar utställningar, 
föreläsningar och sagostunder. Bibliotekets verksamhet skall vara avgiftsfri, dock 
godtas förseningsavgifter. 

Dessa åsikter ligger som vi ser det väl i linje med Rabers sociala strategi, som lägger 
tyngdvikten vid att folkbiblioteket har ett socialt ansvar och bör sträva efter att alla 
samhällsmedborgare skall inkluderas i verksamheten. Alla skall ha samma möjligheter 
att utnyttja informationsresurserna, därför bör biblioteket ägna sig åt uppsökande 
verksamhet. Även särskilt behövande bör verksamhetsmässigt prioriteras; för att möta 
denna typ av behov bör biblioteket erbjuda tillgång till böcker på andra språk än 
svenska samt talböcker (1996:224ff). Även alla medborgares tillgång till datorer för 
informationssökning bör ses som en fråga om demokrati. Enligt detta ”sociala” sätt att 
se måste det vara en självklarhet att servicen hålls fri från avgifter. Genom att lägga 
tonvikt vid dessa aspekter ställer informanterna även sig bakom den biblioteksroll som 
Andersson och Skot-Hansen kallar socialt center, åtminstone vad gäller bibliotekets 
demokratiska roll i lokalsamhället. 

Våra informanter värderar som nämnts även folkbibliotekets kulturella verksamhet högt, 
vilket för tankarna till bibliotekets roll i lokalsamhället som kulturcenter i enlighet med 
Andersson och Skot-Hansens definition (tabell 3). Denna roll innebär just att 
folkbiblioteket fungerar som ram för kulturell och konstnärlig upplevelse, vilket 
praktiskt kommer till uttryck i evenemang som utställningar (1994:250f). En tanke från 
vår sida är att kopplingen mellan bibliotek och kulturell verksamhet ligger nära till 
hands för de ungdomar vi träffat. Detta eftersom deras stadsbibliotek ligger i ett relativt 
nybyggt kulturhus, som även rymmer lokaler för just konstutställning, föreläsningar 
eller konserter och till och med biograf. Kanske kan detta faktum i någon mån ha 
påverkat deras åsikter när det gäller bibliotekets kulturverksamhet. 

 

6.2.2 Missriktad populism 

De tjänster som alla i ungdomsgruppen såg som mindre viktiga kan på det stora hela 
samtliga föras till Rabers populistiska strategi (tabell 4). Biblioteket skall enligt våra 
informanter inte prioritera en verksamhet som omfattar utlån av musik, film, cd-rom-
spel och TV-spel. Biblioteket bör i första hand inte heller ägna sig åt butiksförsäljning, 
turistinformation eller konsumentvägledning. Genom att ungdomarna prioriterar bort 
denna typ av tjänster kan vi sluta oss till att de i stor utsträckning tar avstånd ifrån en 
biblioteksstrategi som satsar på marknadsanpassning och försök att locka nya 
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användargrupper genom att bredda det tillgängliga medieutbudet med för biblioteket 
nyare och eventuellt populärare medietyper (jfr Raber 1994:227ff). Tjänster som 
turistinformation eller konsumentvägledning kan möjligen beskrivas vara en blandning 
mellan den sociala och den populistiska strategin. Dels kan denna typ av tjänster ses 
som sätt för biblioteket att bredda sin verksamhet, att möta ett väntat behov i 
lokalsamhället och på detta vis kallas populistiska. Dels kan tjänsterna i fråga, som 
omfattar information och vägledning åt samhällsmedborgarna, ses som sätt för 
biblioteket att på nya vägar ta sitt sociala ansvar.  

Vi vill i sammanhanget nämna, att vi ser en inneboende svårighet med den populistiska 
strategin. Vad vi avser här är det relativa i att kalla en tjänst populistisk. För vem är 
tjänsten populistisk? I relation till folkbibliotekets traditionella verksamhet och utbud 
och mot bakgrund av den ”omvälvande” samtid som utgör en fond för denna 
undersökning, väljer vi att kalla dessa i biblioteksmiljö nyare medieformer för 
populistiska. I detta sammanhang går det att tala om en marknadsanpassning av 
verksamheten. Kanske går det att uttrycka det så, att den populistiska strategin blir en 
överlevnadsstrategi för många folkbibliotek idag. Men mot bakgrund av resultatet av 
vår undersökning kan strategin inte benämnas något annat än ”missriktad populism”, 
eftersom våra informanter enhälligt uttrycker åsikten att dessa medietyper inte hör 
hemma på biblioteket. Denna slutsats ligger väl i linje med vad Andreas Mitrowann lyft 
fram som problematiskt vad gäller dagens nordiska folkbibliotek: tendensen att 
verksamhetsmässigt tillhandahålla det som tros vara bra för användarna i stället för vad 
användarna i realiteten vill ha (Zorn 2007b:8f). Som vi ovan diskuterat, intar den tryckta 
boken en särställning på folkbiblioteket, eftersom den kan sägas höra hemma i samtliga 
strategier beroende på vilka åsikter som råder kring vilken typ av böcker som skall 
tillhandahållas. I syfte att klargöra hur våra informanter tänkte kring detta, valde vi att 
tala med dem om beståndet, vilket också har redogjorts för i ett särskilt avsnitt ovan. 
Ungdomarna var överens om att användarna visst skall ha en del att säga till om när det 
gäller vad som skall köpas in, men att bibliotekarien ändå är den som har mest kunskap 
och koll. Flera förde även fram det som angeläget, att bibliotekarien ger boktips till 
användarna. I sammanhanget kan på nytt nämnas att ungdomarna enhälligt förde fram 
vikten av att biblioteket tillhandahåller böcker på andra språk än svenska. Sammantaget 
anser vi att detta visar att våra informanter mer lutar sig från en populistisk strategi mot 
en social sådan. 
 
 
 
6.2.3 Delade meningar 
 
Mellan dessa två grupper av tjänster återfinns andra som ungdomarna visade sig ha 
delade meningar om. Tjänsterna i fråga ansåg några vara mer viktiga och några vara 
mindre viktiga: Tillhandahållandet av ljudböcker samt dagstidningar och tidskrifter 
återfinns här. Det gör även datorer för annat än informationssökning, till exempel spel, 
chat och mail. Vikten av att biblioteket erbjuder möjlighet till fika var våra informanter 
inte heller ense om. Att biblioteket fungerar som lärcenter och eventuellt också erbjuder 
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studievägledning sågs av några som viktigt, av andra som mindre viktigt. På liknande 
vis värderades bibliotekets digitala tjänster och att biblioteket erbjuder kurser i 
informationssökning. 

Möjlighet till fika och datorer för annat än informationssökning, samt möjligen även 
ljudböcker, är tjänster som vi för till den populistiska strategin. Vikten av dessa inom 
ramen för folkbibliotekets verksamhet kunde våra ungdomar inte entydigt ställa sig 
bakom (tabell 4). 

Inte heller rollen som kunskapscenter, i och med tjänster som lärcentrets med 
tillhörande studievägledning, kunde helt och hållet stödjas av informanterna (tabell 3), 
trots att de flesta talade sig varma för bibliotekets betydelse för studier och utbildning. 
Kanske beror det på att ungdomarna som närmar sig slutet av sin högstadietid befinner 
sig i en fas i livet då biblioteket inte är den mest naturliga platsen för dem att vända sig 
för studievägledning. Den finns ju tillgänglig på närmare håll. Lärcentrumverksamheten 
tror vi också är något diffus för våra informanter då de är för unga för att ännu tillhöra 
rätt målgrupp. 

 

6.2.4 Ingen mötesplats 

En annan åsikt som ungdomarna inte ställde sig eniga bakom är att digitala tjänster och 
kurser i informationssökning är viktiga inslag i verksamheten. Dessa tjänster för vi till 
bibliotekets roller som informationscenter respektive kunskapscenter (tabell 3). Vissa 
digitala tjänster får föras till Rabers sociala strategi, eftersom de framför allt syftar till 
att göra bibliotekets service mer tillgänglig för alla samhällsmedborgare, till att hitta nya 
vägar att nå användare och icke-användare. Våra informanter kan sägas vara en tänkt 
målgrupp för en del av bibliotekets digitala tjänster, i alla fall när det handlar om 
boktips via YouTube, bloggar och så vidare. Tanken från bibliotekets sida är ju att på 
detta vis släppa in användarna och öppna för mer tvåvägskommunikation. Trots det 
omfamnades inte dessa tjänster entydigt av ungdomarna vi talade med (tabell 4). 

Möjligen kan en del digitala tjänster ses som ett uttryck för en populistisk strategi, att 
folkbiblioteket för att bli en kostnadseffektiv organisation försöker att anpassa sig till 
marknaden, till vad som tros vara samtidens samhällsmedborgares behov – att via 
hemmadatorn sköta också sina biblioteksärenden. Genom att ta avstånd från tjänster 
som turistinformation och studievägledning samt genom att inte enhälligt uttrycka sitt 
stöd för en biblioteksverksamhet som omfattar fikamöjligheter och tillgång till 
dagstidningar och tidskrifter sluter vi oss till att ungdomarna vänder sig ifrån 
bibliotekets roll som informationscenter respektive den roll som socialt center som mer 
handlar om mötesplatsfunktionen än den demokratiska aspekten (tabell 3). 

Vi vill även beröra Rabers konservativa strategi och informanternas förhållande till 
denna. På flera sätt kan ungdomarna sägas ge uttryck för en i det stora sammanhanget 
konservativ syn på folkbiblioteket och dess uppdrag. Värdet av att förvalta sitt 
bokbestånd, att gamla böcker inte automatiskt skall gallras, att bibliotek bör handla om 
tryckta böcker och inte om ett stort antal nyare medietyper är några av de mer 
konservativa åsikter som våra informanter ger uttryck för. Å andra sidan läggs, som 
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diskuterats ovan, mycket tyngdvikt vid folkbibliotekets roll som demokratisk arena där 
en uppsökande verksamhet prioriteras och där arbetet för att verksamheten skall omfatta 
alla i samhället är det centrala. Detta gör att vi inte alls kan knyta ungdomarna särskilt 
tätt samman med Rabers konservativa strategi, som står för motsatta värderingar (tabell 
4).  

 

6.2.5 Mer av det traditionella 

När det gäller vad våra informanter saknar på folkbiblioteken idag är det intressant nog 
bibliotekets mer traditionella tjänster som ungdomarna vill se mer av: sagostunder, tysta 
studierum och fler tryckta böcker för hemlån. Detta korrelerar väl med de värderingar 
som ungdomarna uttryckt angående bibliotekets skilda tjänster och som vi ovan 
diskuterat.  

En av informanterna talar varmt om sagostunder och hur viktigt det är att barn från tidig 
ålder får en relation till böcker och bibliotek. Hon värderar bibliotekens barnverksamhet 
högt och också detta är en värdering som vi för till en social strategi. ”Bibliotek åt alla”, 
så att säga. Ytterligare en informant efterlyser särskilda bibliotekslokaler för studier, där 
tystnad ska råda och där det går att stänga dörren om sig. Detta är, till skillnad från 
bibliotekets roll som lärcenter med tillhörande studievägledning, en tjänst som våra 
informanter som högstadieelever känner att de kan ha nytta av rent praktiskt i den 
livsfas de befinner sig i just nu. En tredje elev framhöll åsikten, att han skulle vilja ha 
möjlighet att låna hem uppslagsverk och andra mer omfattande fackböcker. Dessa står 
traditionellt sett placerade på referenshyllan, vilket omöjliggör hemlån. Återigen, det 
våra informanter efterlyser på våra folkbibliotek idag är inte tillgång till fler och nyare 
medietyper och inte heller tillgång till fler digitala tjänster. Nej, det som frågas efter är 
mer av folkbibliotekets mer traditionella tjänster knutna till barnverksamhet och 
lässtimulans, studier och hemlån av tryckta böcker. 

 

6.2.6 Tryckta bokens överlevnad 

Vi valde även att, under intervjuerna, föra en diskussion om framtidens folkbibliotek 
och dess möjliga uppdrag. Alla var överens om att folkbiblioteket kommer att leva kvar 
i någon form, men att användningen av det troligen inte kommer att öka. På grund av ny 
teknik, Internet och den utbredda förekomsten av dator i hemmet kan användandet 
komma att minska (vilket flera av våra ungdomar är konkreta exempel på). Många av 
informanterna ger vidare uttryck för att den tryckta boken kommer att överleva, 
eftersom den till sin karaktär intar en särställning. De menar att det inte är samma sak 
att läsa på en skärm eller att på annat sätt än via den tryckta boken tillägna sig litteratur. 
Dock är informanterna överens om att den tryckta boken kommer att leva vidare i 
konkurrens av mycket annat och att ljudböcker och e-böcker kommer att bli mer vanligt 
förekommande i framtiden. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ungdomarnas åsikter ideologiskt sett väl 
överensstämmer med Rabers sociala strategi (tabell 4). När det gäller att föra över deras 
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tankar på Andersson och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets mer praktiska 
verksamhetsinriktning blir det svårare. Ingen av de olika biblioteksrollerna passar helt 
och hållet in i sammanhanget (tabell 3). Andersson och Skot-Hansen lyfter själva fram 
det faktum, att modellen över bibliotekets roller skall ses som en ram för diskussion, 
eftersom de olika biblioteksprofilerna delvis överlappar varandra (1994:245). Rollerna 
används parallellt och utesluter inte varandra.  

Den demokratiska aspekten med prioritering av tjänster som talböcker, uppsökande 
verksamhet, avgiftsfria lån och böcker på andra språk än svenska får ungdomarna att 
sluta an till biblioteksrollen som socialt center. Men, denna roll omfattar även 
funktionen mötesplats i lokalsamhället och den delen tar informanterna tydligt avstånd 
ifrån. Ungdomarna lyfter även fram bibliotekets kulturverksamhet som viktig och detta 
är i enlighet med Andersson och Skot-Hansens roll av biblioteket som kulturcenter. 
Gång på gång talar informanterna dessutom om det nära förhållandet mellan biblioteket 
och studier. Ändå tar de delvis avstånd från rollen som kunskapscenter (tabell 3). 

 

6.3 Koppling till tidigare forskning 
Vår andra huvudfråga som vi nedan besvarar är följande: Hur förhåller sig studiens 
resultat, gällande ungdomars uppfattningar om folkbibliotek, till tidigare forskning?  

Audunsons undersökning visar att respondenterna menade att bibliotekets huvuduppgift 
var att förmedla litteratur samt ge service till studenter. Detta stämmer väl överens med 
våra informanter som förde fram just dessa punkter som viktiga. Däremot ansåg 
ungdomarna som vi träffat att även andra tjänster var lika viktiga, som till exempel 
böcker på andra språk än svenska samt uppsökande verksamhet. Här skiljer sig våra 
informanters uppfattningar från uppfattningarna i Audunsons undersökning. Audunson 
talar även om att yngre är mer skeptiska till bibliotek än äldre. För att sätta detta i 
relation till vår undersökning skulle vi behöva intervjua även äldre användare för att 
sedan kunna se eventuella likheter eller skillnader mellan de yngre och äldre 
användargrupperna. Vårt intryck under intervjuerna var dock inte att ungdomarna var 
uttalat skeptiska till folkbiblioteket, inte heller informanten som inte längre använde sig 
av biblioteket gav uttryck för en negativ eller skeptisk inställning till folkbiblioteket. 

Rydsjö och Elf skriver att ungdomarna i deras undersökning själva uppger att de 
föredrar de traditionella verksamheterna, som exempel på traditionell verksamhet 
nämner de ett bra bokbestånd, bokprat och boktips. Detta stämmer överens med våra 
informanter som var eniga angående bokbeståndet, bokprat eller boktips. Rydsjö och 
Elfs undersökning visar även på ungdomars bristande tilltro till bibliotekets utbud av 
musik och film. Dessutom ser de inte biblioteket som en mötesplats. Detta 
överensstämmer med våra informanters uppfattningar. De såg inte heller biblioteket 
som en plats där man kan mötas med till exempel kompisar. En informant menade att 
biblioteket inte fungerar som mötesplats av den anledningen att det är en plats där man 
ska vara tyst. Genom att ta avstånd från bibliotekets roll som mötesplats vänder våra 
informanter även ryggen mot rollen som socialt center, i enlighet med Andersson och 
Skot-Hansens modell. Som socialt center är mötesplats ett nyckelord som beskriver 
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bibliotekets funktion (jfr Andersson & Skot-Hansen 1994:18f). På så vis är det tydligt 
att ungdomarna tar avstånd även från Andersson och Skot-Hansens åsikt, att 
folkbibliotekets funktion som mötesplats inte skall underskattas, att biblioteket kan 
fungera som en plats att ”hänga på” inte minst för barnen (jfr Andersson & Skot-Hansen 
1994:250). 

Rydsjö och Elf kan inte se något samband mellan hur man värderar biblioteket med hur 
ofta man besöker biblioteket. Det överensstämmer med våra informanter. Informanten 
som inte besökte biblioteket ansåg ändå att biblioteket var en tillgång i ett demokratiskt 
samhälle. Med tanke på detta är det en fördel att vår studie även omfattar icke-
användare. Hade vi uteslutit icke-användare i undersökningen, som det var tänkt från 
början, hade vi inte kunnat ta del av denna information.  

Den författare som finns representerad i kapitlet ”Tidigare forskning” och vars 
synpunkter på vad ett bibliotek bör vara bäst sammanfaller med våra informanters 
uppfattningar är, enligt vår mening, Göran Greider. Han framhåller att biblioteket ska 
vara en plats som aktivt arbetar för att demokratin i samhället ska fungera. I början av 
detta kapitel konstaterar vi att våra informanters uppfattningar genomsyras av 
ståndpunkterna i Rabers sociala strategi. Vi har även tidigare i uppsatsen konstaterat att 
Greiders ställningstagande för bibliotekets demokratiska uppdrag ligger nära Rabers 
sociala strategi och därmed blir Greider den författare vars synpunkter står närmast våra 
informanters åsikter. Dock bör kommenteras att Greider lyfter fram folkbibliotekets roll 
som ett nav för samhällsinformation på ett sätt som inte ungdomarna i vår studie gör. 

Våra informanter gav entydigt uttryck för att de inte ställde sig bakom ett folkbibliotek 
som rymmer en uppsjö olika medietyper. Varken musik, film eller skilda typer av spel 
var media som de prioriterade inom ramen för bibliotekets verksamhet. ”Jag tycker att 
det viktiga är att man har böckerna där i alla fall. Och kanske några datorer så att man 
kan söka information. Mer tycker inte jag, egentligen behövs det inte”, som en av 
informanterna uttryckte det. Dessa åsikter stödjer den som Jochumsen & Rasmussen för 
fram, att faktumet att folkbiblioteket idag rymmer så mycket kan komma att bli dess 
akilleshäl. De danska forskarna menar att den rådande situationen har en tendens att 
göra biblioteket osynligt i närsamhället, där kultur- och nöjesutbudet bara ökar 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006a:9). 

Att vårt samhälle, enligt Giddens, kännetecknas av en osäkerhet och riktningslöshet - i 
förlängningen applicerat på dagens folkbibliotek som erbjuder en uppsjö av tjänster - är 
inget som våra ungdomar anser bör eftersträvas. Tvärtom värderar de det traditionella 
folkbiblioteket, där verksamhetsinriktningen är tydlig, som betydelsefullt. 
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6.4 Avslutande reflektioner 
Tydligt, så här i efterhand, är att de mer tystlåtna av informanterna inte kom till tals så 
lätt under fokusgruppsamtalet. Det blev de mer talföra som kom att ta över. Detta är en 
av komplikationerna med en gruppintervju, enligt Jan Trost (2005:25f, 46). Han menar 
att enskilda intervjuer är att föredra, bland annat av denna anledning (ibid.). Ett annat 
problem med gruppintervjuer, som Jan Trost håller fram, är att deltagarna tenderar att 
enas om en i situationen lämplig åsikt. Grupptrycket kan få den enskilde att uttrycka 
andra åsikter än de genuint egna. Därför menar Trost att gruppintervjuer är mer 
lämpliga att använda för att få fram deltagarnas erfarenheter och för att föda idéer än för 
att komma åt attityder eller åsikter (Trost 2005:26). Jämför Wibeck ovan. 

Vi menar att vi genom att kombinera en gruppintervju med påföljande enskilda 
intervjuer inte låtit någon viktig aspekt gå förlorad. Snarare tror vi att vår metod, med 
två skilda typer av intervjuer som kompletterar varandra, gett oss ett rikare material på 
så sätt att gruppsamtalet gav deltagarna möjlighet att bygga vidare på varandras tankar 
och bryta sina egna funderingar mot andras. Vår förhoppning är att vårt 
tillvägagångssätt resulterade i mer insiktsfulla svar under de enskilda intervjuerna. Om 
så verkligen är fallet är naturligtvis omöjligt att objektivt mäta. 

Att använda både Rabers samt Andersson och Skot-Hansens respektive modeller har 
istället varit det som inneburit störst problem för vår undersökning. Generellt är det så 
att modeller sällan överensstämmer med verkligheten. Verkligheten är ju mer 
mångfacetterad än vad modellerna medger. I vårt fall har det inneburit att de båda 
modellerna överlappar varandra. Som exempel kan vi nämna att tanken att det är 
bibliotekariens uppgift att ge god service till användarna (eller kunderna enligt detta sätt 
att se), som hör hemma i Rabers populistiska strategi, kan innebära att användare kan ta 
en kopp kaffe på biblioteket. Detta innebär i förlängningen att biblioteket får rollen som 
mötesplats, vilket sammanfaller med Andersson och Skot-Hansens socialt center. Det är 
svårt att pressa in verkligheten i en modell och det blir inte enklare att använda sig av 
två modeller som har mycket gemensamt. Att välja bort en av modellerna lät sig inte 
heller göras eftersom vi menar att de ändå skiljer sig åt. Rabers modell tar hjälp av olika 
ideologier för att beskriva skilda sätt som biblioteket kan styras på. Andersson och 
Skot-Hansens modell visar på olika praktiska funktioner som ett bibliotek kan fungera 
efter. Även Andersson och Skot-Hansen betonar att deras modell ska ses som en ram för 
diskussion.  

Undersökningens resultat är som vi ser det väldigt intressanta, men vi är naturligtvis 
medvetna om vår undersöknings begränsade omfattning. I vilken mån är våra sex 
informanter representativa för svenska ungdomar? Svar på den frågan kan fortsatt 
forskning på området ge. Vi anser även att det skulle behövas ytterligare forskning 
kring andra användargruppers tankar kring folkbibliotekets tjänster och dess 
verksamhetsinriktning. Detta skulle kunna hjälpa folkbiblioteken i sökandet efter 
identitet och fast mark att stå på i en föränderlig omvärld. 
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7. SAMMANFATTNING 
Vi konstaterar inledningsvis med hjälp av flera olika författare att det svenska 
folkbiblioteket befinner sig i en omvälvande samtid som ställer biblioteken inför nya 
uppgifter och nya utmaningar. Vi beskriver att folkbiblioteken befinner sig i något av en 
identitetskris. I detta sammanhang frågar vi oss vad ungdomar anser vara 
folkbibliotekets uppdrag. Uppsatsens syfte är att med hjälp av intervjuer med ungdomar 
i 15–16 årsåldern granska deras aktuella uppfattningar om folkbibliotekets uppdrag 
samt att även blicka framåt och föra en diskussion kring framtidens folkbibliotek. Vår 
första huvudfråga är vad ett folkbibliotek är och vad det bör vara, enligt de intervjuade 
ungdomarna. Till den första huvudfrågan hör två underfrågor som stödjer huvudfrågan; 
Hur värderar svenska ungdomar idag de tjänster som erbjuds vid folkbibliotek? Vilka 
tjänster vid folkbiblioteken saknar svenska ungdomar idag? Vår andra huvudfråga 
handlar om hur de resultat som vi fått fram, angående svenska ungdomars uppfattning 
om folkbiblioteket, förhåller sig till tidigare forskning.  

Som teoretisk utgångspunkt använder vi oss av en forskare samt två forskarpar, Raber 
samt Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen respektive Andersson och Skot-Hansen, 
som samtliga gemensamt hävdar att vi lever i en omvälvande samtid. För 
folkbibliotekens del visar detta sig i en osäkerhet kring vilken riktning verksamheten 
skall ta. Vi tar hjälp av Rabers samt Andersson och Skot-Hansens respektive modeller 
när vi bearbetar vårt insamlade material. Eftersom vi är intresserade av ungdomarnas 
uppfattningar och föreställningar om folkbibliotekets uppdrag och uppgifter väljer vi att 
använda oss av en fokuserad gruppintervju och därefter sex stycken individuella 
kvalitativa intervjuer. Intervjuerna är inspelade och vi utgår från en intervjuguide när 
intervjuerna genomförs. En stor del av intervjuerna består av att informanterna får i 
uppgift att värdera olika tjänster som folkbibliotek kan tänkas erbjuda.  

Vid redovisningen av vårt insamlade material från intervjuerna sorterar vi svaren i tre 
grupper, tjänster som samtliga informanter ansåg vara mer viktiga, tjänster som det var 
delade meningar om, samt tjänster som samtliga informanter ansåg vara mindre viktiga. 
Vi sätter även folkbibliotekets tjänster i relation till Rabers respektive Andersson och 
Skot-Hansens modeller. 

När vi diskuterar vårt resultat återkopplar vi till vårt syfte och våra frågeställningar. Det 
blir tydligt vad ungdomarna uppfattar att ett folkbibliotek är och vad det bör vara samt 
vilken del av Rabers samt Andersson och Skot-Hansens modeller som stämmer mest 
överens med ungdomarnas uppfattningar. Vi kommer fram till att Rabers sociala 
strategi är den som bäst överensstämmer med ungdomarnas uppfattningar om vad ett 
bibliotek är men också vad det bör vara. Det är även tydligt att Rabers populistiska 
strategi korrelerar minst med ungdomarnas uppfattning. Andersson och Skot-Hansens 
modell är svårare när det gäller att upptäcka ett lika tydligt mönster. Varken 
informations-, kunskaps- eller kulturcenter passar helt och hållet med våra ungdomars 
tankar. Socialt center korrelerar när det handlar om bibliotekets demokratiska uppdrag 
men däremot stämmer den inte när det handlar om bibliotekets roll som mötesplats.  
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Vi diskuterar också hur ungdomarnas uppfattningar om folkbibliotekets uppdrag 
förhåller sig till tidigare forskning kring detta. Audunsons undersökning visar bland 
annat att bibliotekets huvuduppgift, enligt respondenterna, är att förmedla litteratur. 
Denna åsikt ger även våra informanter uttryck för. När Rydsjö och Elf framhåller att 
ungdomar i regel är av uppfattningen att biblioteken ska prioritera den traditionella 
verksamheten, ligger detta väl i linje med vad ungdomarna i vår studie menar. Vi 
konstaterar även att den författare vars synpunkter bäst stämmer med våra ungdomars 
uppfattningar är Göran Greider. Enligt honom ska biblioteket arbeta aktivt för 
demokratin. 

På frågan vad ungdomarna saknar på biblioteket efterlyser de sagostunder för barn, tyst 
studierum samt möjligheten att låna hem uppslagsverk och omfattande facklitteratur 
som idag återfinns på referenshyllan. 

Vi diskuterar avslutningsvis ungdomarnas uppfattning om framtidens bibliotek. 
Ungdomarna är eniga om att det även i framtiden kommer att finnas ett behov av någon 
form av bibliotek. Den tryckta boken kommer att finnas kvar för utlån på de svenska 
folkbiblioteken. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Fokusgrupp (ca 6-7 elever) 

Vilka tankar finns kring begreppet bibliotek? 

Vad är bra med bibliotek? 

Vad förväntar man sig av olika sorters bibliotek? 

Var går ni när ni går till biblioteket? 

Vad tror ni om framtiden för folkbiblioteket? Framtiden för den tryckta boken? 

 

Individuell intervju 

Sortera i vad som är viktigt på ett bibliotek i två kolumner. En för ”mindre viktigt” och 
en för ”mer viktigt”. Motivera dina val! 

 

utlån av tryckta böcker,  

böcker på andra språk än svenska 

utlån av ljudböcker 

utlån av talböcker, uppsökande verksamhet 

utlån av musik på cd, film på dvd, cd-rom-spel, TV-spel 

tillgång till tidskrifter, dagstidningar, kvällstidningar 

tillgång till datorer 

digitala tjänster - databaser, musikwebben, e-böcker, bloggar 

turistinformation, konsumentvägledning 

lärcentra för distansstudier, vuxenstuderande, studievägledning m.m. 

butiksförsäljning, möjlighet att fika 

sagostunder, boktips, föreläsningar, utställningar, visaftnar m.m. 

avgiftsfri service 

 

Vad saknar du på biblioteket? 

Frågor kring mediebeståndet, inköp, gallring. 

Frågor kring synen på biblioteket i framtiden, exempelvis om 10 år/20 år. Framtiden för 
den tryckta boken? 


