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Abstract: This Master’s thesis aims to study how the concept “youth” is 

understood and used in papers and publications about public 
libraries, written at The Swedish School of Library and 
Information Science from 1972 to 2002. It does this by answering 
three questions: Firstly, how is the concept “youth” formulated in 
papers and publications at SSLIS from 1972 - 2002? Secondly, has 
the concept “youth” changed in the analysed texts during the 
chosen time and, if that is the case, what constitutes this change? 
And, finally, what types of consequences for the understanding of 
the users can this have for the writers and readers of these texts? 

Discourse analysis is used to analyze how this concept is 
constituted, transformed and understood. Among the things studied 
in the discourse analysis is the interdiscursivity and intertextuality 
of the texts, as well as the meaning of the word, the wordings and 
modality of the analysed texts. This analysis has resulted in the 
identification of three different discursive perspectives: the general 
education perspective, the youth culture perspective and the 
market economy perspective. A change can be detected from the 
general education perspective in the 1970’s to the youth culture 
perspective in the end of the 1980´s and, with the beginning of the 
1990’s, to the market economy perspective of today. 
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1. Inledning 
På folkbibliotek råder en speciell arbetssituation, eftersom det försöker erbjuda 
biblioteksservice till landets hela befolkning. Detta innebär att olika fokus för folkbibliotekens 
arbete har utkristalliserats, där arbetsindelning och speciella satsningar riktar sig mot olika 
grupper av användare som t.ex. äldre, barn eller studerande. Bland de användargrupper som 
folkbiblioteket ger service är ungdomarna som ofta beskrivs som en problematisk och diffus 
gruppering. Arbetet med ungdomar anses vara viktigt, eftersom ungdomarnas värderingar och 
framträdande ofta går stick i stäv mot normen för en vanlig biblioteksbesökare. Samtidigt är 
ungdomarna också av vikt som representanter för hur framtiden kommer att se ut och att 
direkt kunna arbeta med framtidens biblioteksanvändare är givetvis intressant.  

Magisteruppsatsens problemställning tar sin utgångspunkt i min tidigare utförda B-uppsats1. 
B-uppsatsen undersökte hur ett par magisteruppsatser från Bibliotekshögskolan hade använt 
sig av ungdomsbegreppet (och dess synonymer, t.ex. unga vuxna) och uppsatsernas 
konsekvenser för praktisk verksamhet. Jag fann då att ämnet var intressant och omfattande, 
vilket har lett mig till att vilja fortsätta arbetet med begreppet under min magisteruppsats. 

Ungdomsbegreppet verkar ha gått igenom stora förändringar under de senaste trettio åren. 
Från att "ungdom" tidigare var ett ord som ofta betecknat en specifik fysisk och psykologisk 
fas i ett barns utveckling till vuxen individ, så sammankopplas nu ordet med ett socialt 
tillstånd. Denna eventuella betydelseförändring borde i sin tur ge återverkningar i hur 
satsningar på ungdomsgrupper görs eller inte görs inom folkbiblioteken och 
utbildningssektorn.  

Med detta menar jag att biblioteks- och informationsvetares och bibliotekariers syn på vilka 
som är ungdomar och vad som gör en individ till ungdom har betydelse för hur individerna 
behandlas inom skola och bibliotek. Till exempel ger det olika sorters arbetssätt om 
ungdomsbegreppet främst uppfattas som en biologisk fas eller som ett socialt tillstånd. Är det 
en service av fysisk art (som speciella ungdomshörnor) eller litteratur för speciella sociala 
undergrupper som ska erbjudas ungdomarna? Naturligtvis är inte det praktiska arbetet med 
ungdomar så generellt som det framställs i ovanstående fråga, men hur blivande bibliotekarier 
uttrycker sig om och föreställer sig ungdomsgruppen spelar möjligtvis roll för hur arbetet 
hanteras. 

En av denna magisteruppsats utgångspunkter är att språket kan ses som en social 
konstruktion. Språkliga begrepp har uppkommit för att göra omvärlden begriplig och 
användbar. Begrepp som "ungdom" eller "unga vuxna" är konstruerade av människor för att 
fungera som ett sätt att avgränsa en grupp människor från andra. Studier och ökad 
medvetenhet om hur dessa tämligen vaga begrepp förstås och används skulle kunna ge 
intressanta resultat för både teoretiskt och praktiskt arbete runt olika användargrupper på 
folkbibliotek. 

                                                           
1 Svensson, Markus. Ungdom - ett begrepp i förändring. Borås: B-uppsats i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, 2002. 
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2. Syfte och frågeställningar 
I början av mitt arbete med denna magisteruppsats ansåg jag att ett möjligt syfte skulle kunna 
vara: att undersöka hur de två begreppen "ungdom" och "unga vuxna" förstås och används i 
examensarbeten om folkbibliotek, skrivna på Bibliotekshögskolan i Borås mellan 1972 och 
2002. Jag hade dock några invändningar angående detta försök till problemställning. Under 
mitt tidigare B-uppsatsarbete fann jag att de båda begreppen befann sig i en sorts 
beroendeställning till varandra - antingen som motsatser eller som förutsättningar för 
varandra. I slutändan valde jag att enbart använda begreppet ”ungdom” som sökord för de 
uppsatser och arbeten som utgör min empiri, men uppsatsen behandlar även liknande ord som 
”tonåringar” och ”unga vuxna”, då dessa ord ofta sammanblandas med ungdomsbegreppet. 

En kombination av praktisk arbetsform vad gällande insamling och bedömning av texternas 
innehåll har bestämt den valda undersökningsperioden. Samtidigt är tidsperioden historiskt 
intressant, eftersom den sammanfattar den totala produktionen av examensarbeten på 
Bibliotekshögskolans i Borås första trettio år. Av den sammanlagda textproduktionen avsåg 
jag att både få ett hanterbart och intressant material att analysera. Jag avgränsade mig till 13 
examensarbeten, då det skulle kunna utgöra en tillräcklig textmängd för att få en bild av mitt 
uppsatsämne och för att kunna behandlas rättvist inom en magisteruppsats ramar. Mitt syfte 
med uppsatsen är: 

• Att undersöka hur begreppet ungdom förstås och används i specialarbeten och 
magisteruppsatser om folkbibliotek, skrivna på Bibliotekshögskolan från och med 1972 
till och med 2002. 

Frågeställningarna är: 

• Hur yttras ungdomsbegreppet i specialarbeten och magisteruppsatser på 
Bibliotekshögskolan från och med 1972 till och med 2002? 

• Har ungdomsbegreppet förändrats i de analyserade texterna under perioden från och med 
1972 till och med 2002 och, i så fall, hur ser denna förändring ut? 

• Vilka eventuella konsekvenser för förståelsen av användargruppen kan detta ha för 
författare och läsare av texterna, samt den berörda användargruppen? 

Jag planerar att utföra en diskursanalys av begreppet "ungdom" som det kommer till uttryck i 
magisteruppsatser och specialarbeten skrivna på Bibliotekshögskolan i Borås. Jag har valt att 
arbeta diskursanalytiskt, eftersom jag anser att analysens metod fångar in kopplingen mellan 
språkliga begrepp, begreppslig förändring och användning av dessa begrepp utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Jag hoppas att magisteruppsatsen kan ge en ökad 
förståelse för hur ett mångtydigt begrepp används och vad förståelsen av ungdomsbegreppet 
kan ge för konsekvenser i biblioteksverksamhet. 

Jag har valt att arbeta med en metod som använder sig av både textanalys, analys av genre 
(social praktik) och diskursiva formationer. En viktig distinktion är att jag undviker att 
diskutera diskurs och politik. Jag anser att det skulle göra uppsatsen för spekulativ och 
värderande. Uppsatsen syfte är att beskriva ett begrepps förändring på de tre ovannämnda 
nivåerna, inte att värdera arbetenas individuella forskningsresultat och praktiska 
konsekvenser. 
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2.1 Urval av empiriskt material 
Jag avgränsar mitt urval av uppsatser till texter skrivna om ungdomar och folkbibliotek. Detta 
gör jag för att undvika att ta med magisteruppsatser som handlar om skolverksamhet, p.g.a. att 
detta område, för det första, skulle kunna undersökas som ett enskilt ämne och, för det andra, 
att jag vill undvika sammanblandningar av uttrycken ”ungdomar” och ”elever” etc., vilket kan 
ge andra associationer än ”ungdom” enbart. Jag väljer att undersöka den tidigare nämnda 
tidsperioden genom ett urval som styrts av nedanstående innehållsliga principer och jag avstår 
således från att göra en totalundersökning av allt skrivet material under den aktuella 
tidsperioden. 

Mitt urval av specialarbeten och magisteruppsatser har utförts i tre steg. Först undersökte jag 
den totala mängden magisteruppsatser och specialarbeten som svarade mot min avgränsning. 
Eftersom mängden arbeten och uppsatser som behandlar användargruppen ungdomar har 
varierat markant under årens lopp var jag tvungen att göra ett strategiskt urval bland de texter 
jag funnit. Detta andra strategiska urval av den totala mängden uppsatser har också styrts 
något av texternas innehåll, exempelvis p.g.a. en mängd specialarbeten från 
Bibliotekshögskolans tidigare år som behandlar användargruppen, men endast implicit2. Jag 
sökte de uppsatser som främst behandlade ungdomar som en specifik användargrupp i sig och 
inte som passivt subjekt. Mitt tredje och slutgiltiga urval styrdes av att jag eftersträvade en 
god spridning över den valda tidsperioden och att texterna innehållsmässigt var representativa 
för hur arbeten om ungdomar författas på BHS. Detta förvissade jag mig om genom att välja 
arbeten som publicerats någorlunda jämnt fördelat mellan de olika årtiondena, samt att 
använda en fördelning mellan olika innehållsliga aspekter. 

För att åstadkomma detta tredje urval så valde jag ut fem uppsatser för varje årtionde och att 
dessa fem skulle vara någorlunda jämt fördelade under årtiondet. Detta gav dock en viss 
ojämn fördelning bland de tidigaste texterna, då en del av dem var rena listor på litteraturtips 
inom ett visst innehållsligt ämne. Dessa har jag dock tagit med i mitt valda analysmaterial, 
även om de inte givit mig så mycket analytiskt, för att de är ett vanligt inslag bland de första 
examensarbetena om ungdomar och folkbibliotek. Som hjälp för att få till stånd en jämn 
innehållsfördelning har jag använt mig av en forskningsöversikt av Kerstin Rydsjö, där hon 
kategoriserar författade uppsatser om ungdomar utifrån innehållsmässiga aspekter3. Rydsjö 
kategoriserar uppsatserna utifrån ämnesinnehåll, men medger att andra aspekter av 
uppsatserna (som metod, målgrupp, teoretisk ansats m.m.) är värda att studera. Kategorierna 
är Relationer ungdomar / bibliotek (I), Ungdomar som användare (II), Medier (III), 
Institutionen och yrket (IV) och Bibliotekshistoria (V). Rydsjö påpekar att dessa kategorier 
med nödvändighet blir oskarpa och att vissa uppsatser skulle kunna kategoriseras dubbelt. Jag 
har eftersträvat en jämn fördelning mellan dessa innehållskategorier. En invändning mot detta 
förfarande är att dessa indelningskategorier är användbara för att karaktärisera alla 
examensarbeten, speciellt med tanke på att de tidigaste arbetena är av en mer praktisk art 
(t.ex. att de examensarbeten som bara består av litteraturlistor inte direkt handlar om några av 
dessa kategorier). Jag tycker dock att kategorierna är tillräckligt breda för att kunna 
kategorisera både uppsatser av praktisk och teoretisk natur. 

En förteckning över de analyserade texterna finns i Bilaga A. Jag har även kodat varje uppsats 
med en siffra som fungerar som referens mellan citat och textavsnitt i analysen och respektive 
text. Kodningen har utförts för att avpersonalisera texterna så mycket som möjligt i analysen. 
                                                           
2 Exempelvis arbeten som ”Hästböcker för ungdomar”, ”Invandrarproblematik för ungdomar” o.s.v. 
3 Rydsjö, Kerstin. "Ungdomar & bibliotek - en studie av relationer utifrån ett urval uppsatser", online-dokument, 
Borås, Bibliotekshögskolan, ett bidrag till Nationell konferens kring teori och praktik inom biblioteks- och 
informationsområdet : Mötesplats inför Framtiden - 23-25 april 2001, hämtad 2002-05-07, URL: 
http://www.hb.se/bhs/B&I-konferens/pdfpaper/kerryd.pdf, s. 5. 
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Min analys behandlar texterna som ett uttryck av diskursiv art, vilket gör att upphov och 
författare har ringa betydelse för uppsatsen syfte och problemställningar. En analys av 
begreppets artikulation (d.v.s. hur ett språkligt begrepp får betydelse genom hur det uttrycks) 
och delaktighet i en social förändringsprocess syftar inte till att värdera individuella 
prestationer. Lika lite syftar min analys till att avtäcka enskilda avsikter och skäl bakom 
specifika texter, utan snarare att undersöka de diskursiva formationer (eller innehållsliga 
resurser i form av sätt att tänka) som kan delas inom texter, t.o.m. inom meningar. Därför har 
jag valt att behandla textmaterialet såsom anonymt i analysen, även om jag är medveten om 
att texterna relativt lätt kan identifieras4. 

2.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen börjar med ett inledningskapitel där jag beskriver uppsatsen och de personliga och 
objektiva ståndpunkter som motiverat arbetet med uppsatsen. I efterföljande kapitel, ”Syfte 
och frågeställningar”, presenterar jag uppsatsens syfte och frågeställningar, den metod som 
jag har valt för att genomföra mitt syfte, samt hur mitt urval av empiriskt material gått till. 
Avslutningsvis beskrivs hur uppsatsen disponeras. 

I avsnittet ”Teoretisk bakgrund” tar jag upp den teoretiska förankring, socialkonstruktivism, 
som ligger till grund för min syn på diskursanalys. En kort genomgång av 
ungdomsforskningens ämnesområde finns även med i detta kapitel. Efter detta avsnitt följer 
kapitlet ”Diskursanalys”, där jag mer utförligt beskriver min undersökningsmetod. Först 
beskriver jag min definition av diskursbegreppet och utifrån detta beskriver jag sedan den 
vetenskapliga diskursanalytiska debatten och hur jag förhåller mig till den. Detta följs upp 
med en kort beskrivning om hur den diskursanalytiska metoden har använts inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen. Avslutningsvis beskriver jag den diskursanalytiska modell som 
jag använder mig av i analysen av materialet. 

I kapitlet ”Analys” följer min redovisning för min analys av det empiriska materialet som 
utförts enligt den tidigare nämnda diskursanalytiska modellen. Analysen av 
ungdomsbegreppets mening redogörs först, då det är av stor vikt för mina frågeställningar. 
Sedan följer de övriga analysformer jag använt, samt de diskursiva formationerna. I det därpå 
följande kapitlet, ”Konklusion”, redogörs för de slutsatser jag dragit av analysen och jag 
jämför slutsatserna av analysen utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. I avsnittet 
”Diskussion” argumenterar och jämför jag sedan, utifrån undersökningens resultat, eventuella 
likheter och skillnader mot tidigare forskning. Jag reflekterar och utvärderar mitt eget arbete, 
samt ger förslag på ny forskning utifrån frågeställningar som aktualiserats. Uppsatsen avslutas 
med ett mindre stycke, ”Sammanfattning”, som sammanfattar uppsatsen som helhet och sist 
finns en källförteckning som redovisar uppsatsens källor och litteraturhänvisningar. 

                                                           
4 Textmaterialet skulle med lite detektivarbete relativt lätt kunna identifieras bland BHS publikationer. Därför är 
det en omöjlighet att helt avkoda texterna. Jag har således gjort texterna anonyma i uppsatsen, samt bifogat en 
lista över de använda texterna. 
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3. Teoretisk bakgrund 
Inom detta kapitel kommer jag att förklara min teoretiska och metodologiska utgångspunkt 
för uppsatsen. Inledningsvis beskriver jag den mer teoretiska delen av mitt arbete i avsnittet 
"Socialkonstruktivism". Avsnittet klargör den syn på verklighet och kunskap som detta 
perspektiv innebär, samt försöker beskriva dess historiska bakgrund. Efter detta följer ett 
avsnitt kallat "Diskursanalys", där jag introducerar diskursanalys och de olika synsätt på 
denna form av analys som företräds av olika vetenskapliga traditioner idag. 

3.1 Socialkonstruktivism 
En teoretisk utgångspunkt som jag använder mig av i denna uppsats är 
socialkonstruktivismen5. Det socialkonstruktivistiska perspektivets grundtanke är att sociala 
fenomen är just sociala konstruktioner. Inom detta perspektiv finns ett flertal teoretiska 
traditioner och en livlig debatt som diskuterar i vilken utsträckning dessa sociala 
konstruktioner existerar i sig själva eller inte, vilket givit upphov till olika epistemologiska 
(d.v.s. kunskapsfilosofiska) och ontologiska (d.v.s. teorier om verklighetens natur) positioner. 
Den teoretiska ansatsen har filosofihistoriskt rötter från 17- och 1800-talet, men fick sitt 
moderna vetenskapliga genombrott med Bergers och Luckmanns The Social Construction of 
Reality (1966), där vardagsförståelse av begrepp som ”kunskap” och ”verklighet” analyseras 
utifrån en kunskapssociologisk grund6. Efter detta genombrott har dock det teoretiska 
perspektivet använts i ett flertal vetenskapliga discipliner. 

Gemensamt för de flesta positioner inom socialkonstruktivismen är dock att perspektivet 
innebär en kritisk inställning till självklar kunskap7, d.v.s. att sociala konstruktioner och 
förgivettaganden bör belysas och undersökas. Det betyder att olika företeelser som vi håller 
för sanna och riktiga kan analyseras såsom de konstruktioner dessa företeelser är. Denna 
tanke har, enligt Berger och Luckmann, sin upprinnelse i Nietzsches radikala konstruktivism 
där hela verkligheten ses som en konstruktion – individen tvingas ständigt tolka och tro på 
skapade modeller av det ontologiska kaos som omger personen8. Utifrån denna tanke har de 
moderna socialkonstruktivisterna begränsat Nietzsches misstro mot begrepp till sociala 
fenomen och företeelser, för att slippa det totalt relativistiska perspektiv på världen som detta 
skulle kunna innebära9 - om verkligheten helt beror på den sociala konstruktion som individen 
byggt upp, vad är då verkligt? 

En vanligt förekommande tanke inom socialkonstruktionism är också att de sociala 
konstruktionerna har en historisk och kulturell specificitet10. Våra gemensamma uppfattningar 
och föreställningar är beroende av den tid, plats och kontext som vi befinner oss i. De sociala 

                                                           
5 Begreppet socialkonstruktionism används ofta synonymt med detta begrepp. För konsekvensens skull kommer 
jag att använda ovanstående begrepp genomgående i uppsatsen. 
6 Berger & Luckmann. The Social Construction of Reality – A treatise in the Sociology of Knowledge. London: 
Penguin Books, 1966. 
7 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, s. 11. 
8 Berger & Luckmann. The Social Construction of Reality – A treatise in the Sociology of Knowledge. London: 
Penguin Books, 1966, s. 19. 
9 Aspers, Patrik. ”Vad skulle det annars vara ? – Om socialkonstruktivism” i Sosiologi i dag, årg. 31, nr. 2/2001, 
s. 27f. 
10 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, s. 11f. 
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konstruktionerna är dynamiska och föränderliga, vilket leder till att analys av dessa 
konstruktioner måste beakta den historiska aspekten. Berger och Luckman ser ett släktskap i 
denna tankegång med den tyska historicismen11. Denna historievetenskapliga tradition, med 
företrädare som bl.a. Wilhelm Dilthey, tog sin början med att historieämnet fick en ny 
vetenskaplig status på de tyska läroverken under 17- och 1800tal och innebar, generellt sett, 
att historiska källor skulle analyseras som produkter skapade i tids- och rumsberoende 
sammanhang. I den samtida socialkonstruktivismen innebär detta att de sociala 
konstruktionernas dynamiska och kontextberoende karaktär betonas. 

En annan vanligt förekommande utgångspunkt är att det finns ett samband mellan kunskap 
och sociala processer12, d.v.s. att vår förståelse skapas och omskapas av konkreta sociala 
processer. Exakt hur detta samband ser ut diskuteras ofta inom den metodiska riktning som är 
diskursanalys, men en gemensam föreställning är dock att en förståelse för detta samband kan 
nås genom analys av sociala processer. Ett liknande samband finns även mellan kunskap och 
social handling13, vilket betyder att de sociala konstruktioner som ligger till grund för vår 
kunskap ger praktiska resultat i sociala handlingar. Vår förståelse av den historiska och 
kulturella kontexten ger oss en samling resurser eller en ”repertoar” av möjliga sociala 
handlingar att använda oss av. Berger och Luckmann ser dessa tankars filosofiska rötter i 
Marx ungdomsskrifter, där han för fram en teori om sambandet mellan produktionskrafter och 
samhällets konstruktion14. Författarna menar att denna tanke ofta missförstås p.g.a. senare 
marxistisk teori som alltför ofta tolkat begreppet ”produktionskraft” på ett enbart ekonomiskt 
sätt. Berger och Luckmann menar att begreppet kan förstås som produktion av sociala fakta 
och fenomen genom bildandet av begrepp och kategoriseringar medelst social interaktion. I så 
fall kan forskare analysera och skapa sig modeller av ”kunskap” utifrån sociala handlingar 
och processer. I den nutida socialkonstruktivismen ses ofta detta samband mellan sociala 
produktionskrafter och samhällelig förståelse som mindre statisk och förenklad än den 
framställts av Berger och Luckmann. Det som i tidigare sociologisk forskning har setts som 
ett relativt fast socialt beroende , med stor påverkan ”uppifrån-och-ner” eller dess motsats, har 
på senare tid analyserats som ett mer eller mindre ömsesidigt beroende. 

Sociologen Patrik Aspers argumenterar i en artikel för att vissa av de sociala konstruktionerna 
”är mer grundläggande än andra”15. Han menar att de sociala konstruktioner som analyserats 
av forskare ofta studerats på ett allt för ytligt och generaliserande sätt. De konstruktioner som 
är sociala produkter kan inte studeras på ett enda plan. Detta tolkar jag som att vissa begrepp 
som analyseras har mer drag av att vara definierade och fastlagda än andra. Konstruktionerna 
är olika sinsemellan och forskaren bör uppmärksamma detta – ”hur kan man tala om 
konstruktioner i relation till varandra?”16. Att i sin analys jämställa olika begrepp som har 
olika grad av mångtydighet och komplexitet kan leda till analyser utan större vikt eller 
intresse. Till detta sätt att se på socialkonstruktivismen finns en intressant parallell i lingvisten 
och diskursanalytikern Norman Faircloughs syn på diskursbegreppet. Han för fram en teori 
där olika grader av sociala konstruktioner kan skönjas, vilket leder bort från en, enligt mig, 
alltför relativ syn på diskurs. Detta återkommer jag till i kapitlet om diskursanalys. 

                                                           
11 Berger & Luckmann. The Social Construction of Reality – A treatise in the Sociology of Knowledge. London: 
Penguin Books, 1966, s. 19. 
12 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, s. 12. 
13 Ibid. 
14 Berger & Luckmann. The Social Construction of Reality – A treatise in the Sociology of Knowledge. London: 
Penguin Books, 1966, s. 17f. 
15 Aspers, Patrik. ”Vad skulle det annars vara ? – Om socialkonstruktivism” i Sosiologi i dag, årg. 31, nr. 2/2001, 
s. 23. 
16 Ibid., s. 24f. 
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Den norske sociologen Sören Barlebo Wenneberg ser socialkonstruktivismens fördelar som 
grund för vetenskapligt arbete i det att den är en uppgörelse med och problematisering av 
tidigare teoretiska ansatser som realism och positivism, samtidigt som den är en kritisk 
kraft17. Teorin avslöjar s.k. ”naturliga” sociala fenomen som de sociala konstruktioner de är. 
Kritikens syfte är att analysera våra förgivettaganden som sociala varelser för att se vad våra 
föreställningar och kunskaper om omvärlden baseras på. Men samtidigt påpekar Wenneberg 
att den sociologiska teori som används för att analysera dessa fenomen kan få oanade 
filosofiska konsekvenser. Bland socialkonstruktivisterna finns det stora skillnader i hur långt 
man sträcker sig i vad som betraktas som sociala konstruktioner. En viktig skiljelinje går 
mellan om de sociala konstruktionerna, förutom den sociala världen, även inkluderar och 
påverkar den fysiska verkligheten. Detta kan leda till epistemologiska och ontologiska 
slutsatser som kan vara svåra att försvara filosofiskt. Sammanfattningsvis kan sägas att mitt 
studium av ungdomsbegreppet i magisteruppsatser analyserar konstruktioner av social art 
inom biblioteks- och informationsvetenskapens begreppsvärld och den akademiska diskursen. 
Dessa kan dock ge, som vi sett ovan, konsekvenser för vårt sociala handlande. 

3.2 Ungdomsforskning 
Först och främst kan en distinktion göras mellan ungdom som ett biologiskt eller socialt 
fenomen. Att se ungdomen som ett biologiskt fenomen innebär att se begreppet som en livsfas 
mellan barnet och den vuxne som styrs av speciella fysiska och psykologiska förutsättningar. 
Det är en tid som innebär stora förändringar för människan, där bland annat puberteten inleds 
och avslutas och där barnets psyke omvandlas till den vuxnes. Forskning om ungdom som 
biologiskt fenomen har betonat ungdomars specifika biologiska och psykologiska villkor och 
hur dessa skiljer sig från barn och vuxnas. 
 
Dock betonas ungdom som ett socialt fenomen bland flera ungdomsforskare med sociologisk, 
eller pedagogisk inriktning med mera. Detta betyder att ungdomars sociala villkor, 
handlingsmönster och uppfattningar undersöks. Ungdomar har varit en grupp som ansetts 
handla och uppfatta världen på ett annorlunda sätt än barn och vuxna. Ungdomsforskning som 
rör sociala fenomen har försökt ta reda på vilka handlingssätt och föreställningar som gruppen 
omfattar och använder sig av. Denna uppsats behandlar mest ungdomsbegreppet som ett 
socialt fenomen, eftersom de uppsatser som skrivs inom Biblioteks- och 
Informationsvetenskap, i stort sett, oftast behandlar ungdomars relation till bibliotek som ett 
socialt eller kulturellt fenomen, snarare än ett biologiskt. 

Den svenska ungdomskultursforskningen har varit aktiv sedan 1970- och 1980-talet och 
representeras bland annat av FUS-programmet, Forskning om ungdom i Sverige, och projekt 
som "Ungdom i tidens gråzon". Bland de mer citerade svenska forskarna finner vi Johan 
Fornäs, Ove Sernhede, Erling Bjurström, Per Nilsson, Mats Trondman med flera. Bakgrunden 
till denna forskning kan ses som ett vitt spektrum från sociologi, psykologi, etnologi, 
subkultursforskning med mera. 

Inför en årligt förekommande nationell konferens kring teori och praktik inom biblioteks- och 
informationsområdet, Mötesplats inför Framtiden, skrev Kerstin Rydsjö 2001 en översikt av 
vilka uppsatser som skrivits på Institutionen Bibliotekshögskolan i Borås. Översikten handlar 
bland annat om förhållandet mellan ungdomar och folkbibliotek, samt hur detta beskrivs i 
uppsatserna18. Rydsjö definierar ungdomsbegreppet, i social mening, som "en lång 
                                                           
17 Wenneberg, Sören Barlebo. Socialkonstruktivisme – positioner, problemer og perspektiver. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur, 2000. 
18 Rydsjö, Kerstin. "Ungdomar & bibliotek - en studie av relationer utifrån ett urval uppsatser" i Nationell 
konferens kring teori och praktik inom biblioteks- och informationsområdet: Mötesplats inför Framtiden - 23-25 
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övergångsfas mellan barndom och vuxenliv" och att det, utifrån ett kulturellt perspektiv, inte 
endast är en fråga "om ålder utan om val av livsstil och kulturell tillhörighet"19. I texten gör 
Rydsjö en analys utifrån fem kategorier av huvudsakligt innehåll och sedan en djupare 
närläsning av de slutsatser som sex uppsatser framför20. I analysen framkommer 
grundläggande mönster för hur ungdomsforskningen har inkluderats i biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Denna översikt var en bra utgångspunkt när jag började undersöka 
hur ungdomsbegreppet använts i examensarbetena. 

                                                                                                                                                                                     
april 2001 (Bibliotekshögskolan: Borås, 2002) [hämtad 2002-05-07] URL http://www.hb.se/bhs/B&I-
konferens/pdfpaper/kerryd.pdf, s. 3. 
19 Ibid., s. 4. 
20 Ibid., s. 5. 
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4. Diskursanalys 
Den metod som jag använder för att genomföra mitt syfte och besvara mina frågeställningar 
är diskursanalys. Diskurs är ett luddigt och debatterat begrepp, främst på grund av att det 
utnyttjas i ett flertal vetenskapliga och teoretiska sammanhang. Enligt lexikon härstammar 
ordet ur latinets discursus, vilket betyder samtal eller dryftande av ämne21. Av denna 
definition så är det främst diskursens betydelse som dryftande av ämne som är intressant för 
denna uppsats. En generell och ytlig förklaring skulle således kunna vara att diskurs är ett sätt 
att uttrycka sig eller formulera ett ämne på något sätt. Men diskursanalys är mer än det. 
Diskursanalys är också en metod att studera språkets inverkan på hur vi föreställer oss 
begrepp och fenomen, speciellt sådana som är mångtydiga. Analysmetoden kan vara ett 
instrument för att skärskåda hur våra yttranden påverkas av språket och bakomliggande 
mönster i vårt tänkande. 

Således kan vi konstatera att jag i uppsatsen analyserar konkreta sätt att formulerar ämnet 
ungdomar. Inom forskning finns det dock ett flertal tillvägagångssätt som denna analys av 
diskurs kan genomföras på, beroende på hur man uppfattar begreppet diskurs och de 
vetenskapsteoretiska ramar forskaren arbetar utifrån. För att klart och tydligt förklara min 
position i dessa frågor kommer jag i detta kapitel först att ge en översikt av diskursbegreppet i 
sig och hur min arbetsdefinition ser ut. Sedan kommer jag att förklara hur jag tycker att 
analysen skall utföras för att bäst svara mot uppsatsens syfte. En arbetsmodell för 
diskursanalys kommer att presenteras och exemplifieras. 

4.1 Begreppet diskurs 
Bergström och Boréus delar upp den diskursanalytiska traditionen i två varianter, den 
kontinentala och den anglosaxiska22. En tredje, kritisk diskursanalytisk tradition tas också 
upp. Det är svårt att summera dessa traditioners likheter och olikheter här, men den viktigaste 
poängen för uppsatsens utförande gäller synen på diskursen. Den kontinentala analysen ser 
diskursen som en relativt statisk företeelse23. Diskursen bestämmer vad som får yppas och 
individer och organisationer ses som bestämda av sina subjektspositioner inom diskursen. 
Den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault betraktas av många som en av 
upphovsmännen till den kontinentala diskursanalysen. Han betonar det som är 
sammanhållande inom diskursen och begreppens beroendeförhållanden till varandra. 
Forskaren skulle, enligt denna tradition, vara intresserad av vad som får skrivas om ungdomar 
och vad som utelämnas. Den tysta kunskapen blir lika viktig som den uttalade och 
betydelseförändringar av begreppen och dess kontextuella bakgrund skulle hamna i analysens 
fokus. 

Den anglosaxiska diskursanalysen framhåller snarare konflikterna och det föränderliga 
förhållandet mellan diskurser24. Vissa begrepp kallas enligt detta synsätt för element, vilket 
innebär att de är förhållandevis mångtydliga begrepp som är utsatta för en diskursiv kamp där 
begreppets innebörd debatteras. Forskaren undersöker i vilka associationssammanhang eller 
ekvivalenskedjor som begreppet förekommer. Denna syn på diskurs förutsätter ständigt rörliga 
motsättningar och likheter mellan begrepp och hur dessa sammanhang konstrueras av olika 

                                                           
21 Compact´98 multimedialexikon. 
22 Bergström & Boreus. Textens mening. Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 225.   
23 Ibid., s. 225ff. 
24 Ibid., s. 228ff. 
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aktörer. Författarparet Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är exempel på uppmärksammade 
forskare i denna tradition och de baserar sin diskursanalytiska metod på bl.a. den 
poststrukturalistiska teoretikern Jacques Derridas teorier, samt post-marxisten Antonio 
Gramscis tankar om hegemoni. I min uppsats skulle forskaren utifrån dessa förutsättningar 
undersöka i vilka sammanhang begreppen befinner sig och vilka associationsrelationer 
texterna ger begreppen. Ungdomsbegreppet kan synas som ett element (eller ett nav) i ett 
större språkligt sammanhang. Jag har tagit intryck av Laclau & Mouffes diskursteoretiska 
synsätt vid den tredje delen av min analysmodell som jag kallar ”analys av diskursiva 
formationer”. Jag beskriver detta närmare i avsnittet om min diskursanalytiska modell. 

Den engelske lingvisten och diskursanalytikern Norman Fairclough kan ses som en 
företrädare för den tredje kritiska diskurstraditionen, "Critical Discourse Analysis", ofta 
förkortat CDA25. Han ser främst två grundläggande drag i definitionen av diskurs, vilka båda 
kan spåras i ovanstående trivialdefinition. Först och främst är diskurs "social action and 
interaction, people interacting together in real social situations"26. Detta tolkar jag som det 
samtal eller språkbruk som lexikonet redogjorde för (vare sig det sker i talad eller nedskriven 
form). Men diskurs innebär även en social konstruktion av verkligheten - en kunskapsform 27. 
Dessa båda sidor kan, enligt Fairclough, kombineras i ett gemensamt begrepp och kan således 
ses som en medelväg mellan de två tidigare nämnda traditionerna inom diskursanalysen. 
Diskurs är för Fairclough en form av social praktik som både konstituerar den sociala världen 
och konstitueras av andra sociala praktiker, som inte behöver vara diskursiva i sig. Kunskapen 
om ett ämne är en social konstruktion som skapas i någon form av social handling. På detta 
sätt är diskursen både handling och produkt, utförande och skapelse. Min uppsats intresserar 
sig, i enlighet med CDA, både för hur kunskap om ungdomar faktiskt formuleras och hur 
detta har betydelse för hur vi förstår begreppet ungdomar. 

En sammanfattande definition ger de danska sociologerna Winther Jörgensen och Phillips 
som definierar diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)”28. Fairclough förtydligar detta på två sätt. Dels är diskurs: 

ett ”språkbruk såsom social praktik”29, d.v.s. ett språkbruk (som substantiv) som går att 
avgränsa till ett visst område, som exempelvis sjukvårdens diskurs eller högskolans diskurs. 
Dels är det ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”30, 
d.v.s. ett dryftande av ett ämne som skapar begrepp av de upplevelser av något som åsyftas. 

De ovanstående definitionerna av begreppet baseras på ett sätt att tänka om diskursens 
beskaffenhet som jag redogör för i nästa underkapitel. Hädanefter är den senare av dessa två 
definitioner min egen arbetsdefinition på begreppet för uppsatsen, med en mindre, men viktig, 
förändring. Istället för att fastställa diskurs som ett sätt att tala utifrån ett bestämt perspektiv, 
menar jag att: 

diskurs är ett sätt att tala (och skriva) som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett eller flera 
perspektiv (eller diskursiva formationer). 

Denna förändring av definitionen utför jag för att utifrån en grund i Faircloughs ideologiska 
analys av diskurs närma mig Laclaus & Mouffes mer poststrukturalistiska syn på 

                                                           
25 Bergström & Boreus. Textens mening. Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 233. 
26 Fairclough citerad i Lindgren, Simon. Modernitetens markörer - ungdomsbilder i tid och rum. Umeå: Umeå 
universitet. Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå Universitet, nr. 28, 2002, s. 12. 
27 Ibid., s. 13ff. 
28 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, s. 7. 
29 Ibid., s. 72. 
30 Ibid. 
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diskursanalys. Jag tycker mig märka att Fairclough försöker rättfärdiga sitt politiska 
engagemang genom att identifiera en ideologi (eller ett synsätt) bakom diskursens uttryck. I 
likhet med den finska biblioteks- och informationsvetaren Sanna Talja ser jag att ett flertal 
diskursiva "repertoarer", i betydelsen ”sätt att tala”, kan existera inom samma kommunikativa 
händelse31. Laclau & Mouffe tycker att våra individuella yttranden inte är produkten av en 
bestämd social ordning eller ett givet ideologiskt perspektiv. Snarare pågår en ständig 
förhandling eller antagonism mellan olika diskursiva formationer, d.v.s. olika regler för hur 
diskursen yttrar sig32. Fairclough skriver att en bestämd ordning mellan diskurserna styr de 
faktiskt möjliga kommunikativa händelserna, vilket gör det yttrande subjektet till ett språkrör 
för den styrande diskursordningen33. Jag menar snarare att det yttrande subjektet är ett 
språkrör för den dynamiska diskursförhandlingen i den kontext som studeras. 

Jag utgår således i min arbetsdefinition av diskurs från Norman Faircloughs idéer, men låter 
mig också, till viss del, påverkas av författarparet Laclau & Mouffe som representanter för 
den s.k. anglosaxiska traditionen. Enligt Fairclough ska en diskurs analyseras utifrån ett 
studium av det han kallar text, diskursiv praktik (d.v.s. produktion och konsumtion av texter), 
samt social praktik (d.v.s. den sociala tolkningssfär som diskursen är del av). Istället för 
analys av social praktik kommer jag att analysera de diskursiva formationer (d.v.s. regler eller 
mönster som styr artikulationerna) som ges uttryck i texterna och den diskursiva praktiken. 
De sociala och kulturella processer som är värda att analyseras som diskurser, studeras bäst 
genom att beakta alla dessa tre beståndsdelar av diskursen. 

4.2 Den diskursanalytiska debatten 
Den diskursanalytiska debatten kartläggs av Margaret Wetherell i en artikel34, där hon genom 
en serie frågor försöker bena ut de likheter och skillnader som finns mellan olika perspektiv 
på diskursanalys. En av de frågor som kan förklara en diskursanalytikers perspektiv är frågan 
om huruvida denna bör vara politiskt engagerad i sitt arbete. När Wetherell försöker besvara 
frågan så uppdagas att det existerar mycket skiftande svar – från den kritiska diskursanalysen 
som ofta motiveras utifrån ett politiskt ställningstagande till konversationsanalytiker som tar 
avstånd från allt som kan störa texters empirisk oberoende. 

Mitt svar på Wetherells fråga är att min uppsats inte utger sig för att vara politiskt engagerad, 
om man därmed menar att uppsatsen är färgad av subjektiva uppfattningar som färgar empiri 
och analys. Däremot är uppsatsen kritisk utifrån ett grundläggande socialkonstruktivistiskt 
perspektiv, vilket innebär att jag närmare studerar förgivettagna begrepp, sätt att producera / 
konsumera text och vad detta kan ha för betydelse. Detta ska dock inte missförstås som en 
kritik av det empiriska materialet utifrån ett ideologiskt och värderande synsätt. Givetvis kan 
inte viss förförståelse från analytikerns perspektiv undvikas, men min huvudsakliga uppgift 
och avsikt är att i hög utsträckning låta det empiriska materialet tala för sig självt i analys- och 
resultatavsnittet. 

En annan intressant fråga som delar upp diskursanalytikerna sinsemellan är vad som ska 
räknas som relevant kontext till analysen. Wetherell skiljer här på konversationsanalytiker 
som endast utgår från det empiriska materialet och dess beståndsdelar och de 
diskursanalytiker som undersöker någon form av mening och representation i sin analys. I 
                                                           
31 Talja, Sanna. Music, culture and the library discourse: an analysis of discourses. Lanham: Scarecrow Press, 
2001, s. 46ff. 
32 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, s. 64. 
33 Ibid., s. 63f. 
34 Wetherell, Margaret "Debates in Discourse Research" i Discourse Theory and Practice (ed. Margaret 
Wetherell, Stephanie Taylor & Simeon J. Yates) (London: Sage Publications, 2001), s. 380-399. 
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grunden beror frågan om relevant kontext på hur bred analytikerns uppfattning om diskurs är. 
För Laclau & Mouffe kan, i stort sett, allt som har en social dimension analyseras utifrån ett 
diskursivt perspektiv. Detta leder till att deras forskning blir ambivalent beträffande var 
gränsen går för vilken typ av kontext som kan vara värd att studera med hjälp av 
diskursanalys. För min del följer jag Norman Faircloughs syn där sociala processer har en 
delvis diskursiv karaktär. I Faircloughs diskursanalyser är kontexten beroende av vad som 
studeras; text, diskursiv praktik eller social praktik. 

En av de mest omdebatterade frågorna inom den diskursanalytiska debatten är om det 
existerar någon egentlig skillnad mellan diskursiva praktiker och andra praktiker med socialt 
innehåll. Finns det någon gräns mellan det som kan analyseras som diskursivt och det som 
faller utanför diskursens ram? Hur en forskare svarar på denna fråga har klar koppling till den 
ontologiska och epistemologiska tradition han/hon sympatiserar med, d.v.s. vilket förhållande 
till verklighet och kunskap som föredras. Wetherell förklarar denna debatt genom att beskriva 
ytterlighetspositioner mellan kontinental diskursanalys och kritisk diskursanalys35. Laclau och 
Mouffe har en mycket bred syn på diskurs i detta fall och hävdar att alla sociala praktiker har 
diskursiva drag och, följaktligen, kan analyseras som diskurser. Detta sammanfaller med en 
syn där språket ses som en konstituerande del av verkligheten, vilket skulle kunna uppfattas 
som att verkligheten delvis skapas genom våra begrepp. En kontrasterande syn på skillnader 
mellan olika sociala praktiker representeras av Fairclough. Faircloughs inställning till denna 
fråga är mer realistisk och materialistisk, då han menar att det finns icke-diskursiva sociala 
praktiker. Alla sociala praktiker har förvisso diskursiva element, men Fairclough menar att en 
praktik kan vara mer eller mindre diskursiv till sin karaktär. Vissa företeelser, som exempelvis 
fotboll, har en relativt kraftig diskursiv karaktär (d.v.s. den förutsätter en gemensam 
referensram och kännedom om spelets begrepp med mera), medan andra, som exempelvis 
sömn, knappast skulle upphöra utan språket som sammanhållande medel. Jag tar i detta fall 
ställning mer för Faircloughs syn på de sociala praktikerna, även om jag har svårt att tänka 
mig liknande praktiker helt utan diskursiva drag. Kanske är det ett grundläggande drag hos 
den senmoderna människan att vi utökar vår benägenhet att yttra oss om våra sociala 
praktiker. 

Detta ställningstagande inför synen på de sociala och diskursiva praktikerna leder oss in på 
hur relationen mellan diskurs och den materiella världen ser ut. Vilka teorier om verklighetens 
beskaffenhet ligger bakom de diskursanalytiska traditionerna? Wetherell skriver att ett flertal 
positioner finns bland diskursanalytiker, men att de flesta placerar sig någonstans mellan en 
realistisk och en relativistisk hållning36. Detta är något som också förekommer inom 
socialkonstruktivismen, vilket framgått i tidigare avsnitt. Winther Jörgensen & Phillips 
åskådliggör detta som ett glidande perspektiv mellan huruvida diskurs är konstituerande 
(d.v.s. diskursen konstruerar verkligheten) eller konstituerad (d.v.s. diskursen skapas av andra 
sociala faktorer)37. Bland dem som anser att diskurs är konstituerande finner vi Laclau & 
Mouffe. Deras syn medger att språket och diskursen skapar den verklighet den behandlar. När 
detta kombineras med en mycket bred syn på vad diskurs kan vara, så befinner sig forskaren 
nära en relativistisk syn på verkligheten. Verkligheten ses som beroende av människans 
uppfattning om densamma. Fairclough representerar en syn på verkligheten som influerats av 
den filosofiska tradition som kallas realism. Denna tradition innebär en ontologi som 
förutsätter någon form av objektiv verklighet. Han ser på diskursen som både konstituerande 

                                                           
35 Wetherell, Margaret "Debates in Discourse Research" i Discourse Theory and Practice (ed. Margaret 
Wetherell, Stephanie Taylor & Simeon J. Yates) (London: Sage Publications, 2001), s. 390-392. 
36  Ibid., s. 392-394. 
37 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, s. 25-27. 
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och konstituerad och menar att diskursen är inbegripen i ett dialektiskt och dynamiskt samspel 
mellan dessa båda funktioner. Den diskursiva delen av vår sociala verklighet både påverkar 
och påverkas av den objektiva verklighet som den är en del av. Enligt Fairclough måste det 
finnas en gräns för var diskursen börjar och slutar, där den objektiva realistiska världen tar 
över. Jag är benägen att hålla med honom på den här punkten, men jag tror också att det är av 
vikt att undvika en alltför deterministisk hållning vad gäller diskursen som konstituerad. Att 
diskursens uttryck styrs något av vem som yttrar sig och i vilken situation detta sker, är för 
mig uppenbart, men det finns alltid möjligheter till innovativa yttranden och tolkningar (även 
misstolkningar) bland sociala aktörer. 

Mitt personliga ställningstagande i den ovannämnda debatten beror, i mångt och mycket, på 
vad jag ser som diskursanalysens främsta uppgift. Diskursanalytiker har ett flertal olika sätt 
att värdera sina resultat, vilka varierar från rent empirisk och positivistisk syn på resultat 
(konversationsanalytiker) till dem som ser framläggning av resultat som ett rent politiska 
ställningstagande (kritiska diskursanalytiker)38. Jag anser att denna uppsats diskursanalys 
varken är positivistisk (och därmed "objektiv") eller subjektivistisk. Jag hoppas att resultatet 
av analysen kan ge en större kritisk medvetenhet bland studenter i biblioteks- och 
informationsvetenskap om språkets funktion. En sådan medvetenhet kan leda till att 
framställningar av användargrupper, som exempelvis ungdomar, blir mer självreflexivt och att 
forskarrollen som sådan blir mer synlig för framtida uppsatsförfattare och deras läsare. En 
intressant bieffekt av detta är att sambandet mellan produktionen av forskning och hur detta 
emottas av läsare, blir synligt och värdefullt att studera. På grund av denna syn på 
diskursanalysens resultat är jag endast intresserad av diskurs som en del av den verkliga 
världen som kommer till uttryck genom yttranden i tal och skrift. Jag avser därför inte att 
uppehålla mig vid om huruvida de diskursiva formationer som existerar innanför det 
empiriska material jag undersöker (d.v.s. skriftspråk) också kan uttänjas till att omfatta andra 
icke-språkliga delar av vår sociala verklighet. 

4.3 Diskursanalys och biblioteks- och informationsvetenskap 
Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är diskursanalys en relativt ny företeelse. 
Innan 1990-talet har inte begreppen "diskurs" och "diskursanalys" använts som möjlig teori 
eller metod inom ämnet. Dock har det publicerats intressanta artiklar, avhandlingar och 
forskningsredovisningar under de senaste 10-15 åren som tyder på en förändring. 

Biblioteks- och informationsvetaren Berndt Frohmann är en av dem som tidigast 
uppmärksammade diskursanalysen som teori och metod inom LIS (Library- and Information 
Science). I en artikel från 1992 framför han tanken att diskursanalys som metod kan fungera 
som en form av diagnos för att etablera vilka regler som styr framställandet av vetenskap 
inom den egna ämnesdisciplinen, Library- and Information Science39. Frohmann 
argumenterar för en förändring av synen på debatter inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen - från debatter om vad som är sant eller falskt till hur debatten förs 
och vilka argument som hänger samman. En sådan förändring "would involve pursuing 
implications of the fact that theory itself is a social practice"40. Detta skulle även kunna 
inkludera en analys av hur biblioteks- och informationsvetare uttalar sig om olika typer av 

                                                           
38 Wetherell, Margaret "Debates in Discourse Research" i Discourse Thory and Practice (ed. Margaret 
Wetherell, Stephanie Taylor & Simeon J. Yates) (London: Sage Publications, 2001), s. 395-397. 
39 Frohmann, Bernd. "The Power of Images: A Discourse Analysis of the Cognitive Viewpoint" i The Journal of 
Documentation, vol. 48, # 4, 1992. 
40 Ibid., s. 367. 
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användare. Detta blir ännu tydligare i en något senare artikel av Frohmann41, där han menar 
att den diskursanalytiska metoden "permits analysis of the ways in which information, its 
uses, and its users are discursively constructed (…)"42. Hans diskursanalytiska position tar 
avstamp i Foucaults teorier, då han finner det intressant att visa hur makt utövas och även att 
belysa det som inte yttras inom ämnet. 

John M. Budd och Douglas Raber har också uttryckt intresse för diskursanalys som en 
lämplig metod och teori för att utreda hur diskurser påverkar begreppssystemen inom ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap43. De undersöker hur begreppet ”information” kopplas 
samman med olika betydelser inom olika diskurser och hur användandet av begreppet får 
konsekvenser för teori och praktik. Deras forskningsmaterial är, likt Frohmanns, 
forskningsartiklar av främst teoretisk art, men de menar att diskursanalys även är fruktbart att 
använda på talat språk som intervjuer och liknande. Budd & Raber menar att en större bredd 
av undersökningsmaterial kan ge fler perspektiv på det begrepp som undersöks. 

Sanna Talja är ytterligare en biblioteks- och informationsforskare som arbetat intensivt för att 
införa diskursanalytisk metod inom ämnet. Hon har tidigare kritiserat det s.k. kognitiva 
perspektivet inom biblioteks- och informationsvetenskap och argumenterat för en tolkande 
och socialkonstruktivistisk syn på användare och deras behov, snarare än ett objektiverande 
och kognitivt synsätt44. Hon har vidgat Frohmanns argumentation för diskursanalys som en 
metod att undersöka vetenskaplig teori till en metod som undersöker yttranden som rör 
biblioteks- och informationsvetenskap överlag45. I Taljas doktorsavhandling visar hon hur 
intervjumaterial och officiella skrifter, som policydokument, kan användas för att analysera 
musikbibliotekens syn på sina användare, funktion och kultur46. För att göra detta använder 
hon sig av en diskursanalys som är öppen för att flera diskurser kan verka i samma yttrande 
och hennes intresse för antagonier mellan diskurser tyder på att hon är influerad av den 
anglosaxiska traditionen. 

På Bibliotekshögskolan i Borås har en licentiatavhandling och flera magisteruppsatser skrivits 
som uttryckligen använder sig av diskursanalys som en del av arbetet. Joacim Hanssons Om 
folkbibliotekens ideologiska identitet - En diskursstudie är ett pionjärarbete där teorier om 
diskurs fungerar som en bakgrund till en textanalys av dokument från de tidiga 
folkbibliotekens texter47. Utgångspunkten till studien är Foucaults syn på diskurs i 
kombination med Paul Ricoeurs metoder för textstudier. Inom de senaste åren har det även 
skrivits magisteruppsatser med diskursanalytiskt innehåll, som exempelvis Åse Hedemarks & 
Jenny Hedmans Vad sägs om användare? - Folkbibliotekens användardiskurser i tre 
bibliotekstidskrifter och Mats Sjölins Bibliotekariens kunskap - En diskursanalys. 

                                                           
41 Frohmann, Bernd. "Discourse Analysis as a Research Method in Library and Information Science" i Library & 
Information Science Research 16, 1994. 
42 Ibid., s. 119. 
43 Budd, John M. & Raber, Douglas. “Discourse Analysis: Method and Application in the Study of Information” 
i Information Processing & Management, vol. 32, # 2, 1996. 
44 Talja, Sanna, Keso, Heidi & Pietiläinen, Tarja. "The production of 'context' in information seeking research: a 
metatheoretical view" i Information Processing and Management #35, 1999. 
45 Talja, Sanna. "Analyzing Qualitative Interview Data: The Discourse Analytic Method" i Library & 
Information Science Research, vol. 21, # 4, 1999. 
46 Talja, Sanna. Music, culture and the library discourse: an analysis of discourses. Doktorsavhandling. Lanham: 
Scarecrow Press, 2001. 
47 Hansson, Joacim. Om folkbibliotekens ideologiska identitet - En diskursstudie. Licentiatavhandling vid 
avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Skrifter från Valfrid 17. Borås: 
Valfrid, 1998. 
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4.4 Modell för diskursanalys 
Faircloughs analysmodell, som är hämtad från Discourse and Social Change, är tredelad och 
består av analys av diskursiv praktik, text och social praktik. Gränserna för dessa tre 
analysmoment är i realiteten flytande och delas upp på detta sätt av författaren för att ge 
struktur åt analysmomenten, samt visa på deras ömsesidiga beroende. Han menar att om 
analytikern skall kunna fånga helheten hos en diskurs, så måste alla tre delarna finnas med i 
analysen. Den analysmodell som redogörs för är en något förenklad variant av den mycket 
detaljerade modell som beskrivs i boken. Det är dock omöjligt för mig att använda alla de 
begrepp och analysverktyg som Fairclough tillhandahåller, speciellt då många av de 
textanalyserande verktygen baseras på lingvistiska vetenskapliga grunder som jag inte 
studerat. Att ett urval av analysverktygen måste göras bekräftas av Winther Jörgensen & 
Phillips som förordar att uppsatsens syfte ska leda urvalet. 

Faircloughs analysmodell är indelad i följande tre delar: 

4.4.1 Analys av texternas diskursiva praktiker48 
Inom denna kategori analyseras de språkbruk och genrer som artikuleras i produktionen och 
konsumtionen av texten. Fairclough menar att diskursiv praktik innebär "processes of text 
production, distribution, and consumption "49. Dessa processer varierar mellan olika 
diskursiva situationer efter olika sociala faktorer. För att förstå det material jag analyserar på 
rätt sätt, måste jag skapa mig en förståelse av den kommunikativa händelsen utifrån dess 
genre och språkbruk. I uppsatsens fall betyder det att magisteruppsatsen och specialarbetet 
som genre och språkbruk kommer att analyseras. Detta utförs först med en genomgång av vad 
som kännetecknar examensarbetena utbildningshistoriskt och sedan de enskilda texterna med 
följande analysbegrepp: 

Interdiskursivitet – Målet är här att fastställa vilka genrer som materialet använder sig av. 
Denna analys skiljer sig från följande begrepp genom att främst beakta språkbrukets form, 
snarare än innehåll. Fairclough använder här ordet diskurs i betydelsen "språkbruk". Detta 
leder till att analys av interdiskursivitet kan översättas som analys av förhållandet mellan olika 
former av språkbruk. Frågor som jag försöker besvara är: Vilken eller vilka genrer eller 
språkbruk finns i materialet? Delar materialet flera genrer i sig? Förändrar sig genren över 
tiden ? 

Intertextualitet – Målet är här att klargöra vilka texter som används som resurser för 
skapandet av det analyserade textmaterialet och hur dessa textresurser används. Att analysera 
intertextualitet kan förklaras som analys av förhållandet mellan texter som citeras och 
används i skapandet av det analyserade materialet. Frågor som besvaras är: Finns det direkta 
textuella referenser till andra texter i materialet? Kan dessa texter spåras och skillnader 
upptäckas? Kan intertextuella kedjor upptäckas? Om så, har textmaterialet förändrats på något 
sätt? 

Jag har valt att exemplifiera min analys med utdrag ur några av de examensarbeten som ingår 
i mitt empiriska material. Jag kallar dessa texter för a, b och c. Denna kodning är fristående 
från min numeriska kodning av det samlade materialet och syftet med detta är endast att visa 
på att exemplen kommer från fristående texter. Först vill jag exemplifiera vad jag menar med 
en interdiskursiv syn på texten. Exempeltexten (a) är ett specialarbete, vilket leder mig till att 
förvänta mig en viss utformning av texten. Texten är på 13 sidor, maskinskriven och författad 
i första person och tempus i imperfekt. Språkbruket är relativt direkt och personligt och syftar 
                                                           
48 Fairclough, Norman. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992, s. 231f. 
49 Ibid., s. 78. 
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till att vara både en part i en debatt om användargruppen, samt en praktisk vägledning vid 
arbete med ungdomsverksamhet. I jämförelse med andra texter bland mitt totala material kan 
textens utformning och genrebundenhet analyseras. Har texten en mer personlig hållning 
jämfört med andra texter? Är arbetet ett typiskt specialarbete eller skiljer den sig från de 
andra? Finns det brott mot genren i själva texten? Den sammanlagda närläsningen av texterna 
kommer att svara på dessa frågor.  

I mitt analysexempel finns många exempel på implicit intertextualitet, där författaren 
signalerar att partier av föreliggande text är hämtat från andra texter, exempelvis referat av 
författare som Helja Jacobsson, Maj Klasson och Margaret Scoggin. För exemplet gäller dock 
att direkta citat eller blockcitat helt saknas och att det därför är svårt att skarpt avgränsa vilka 
delar av texten som är referat eller författarens egen produkt. Detta kan jämföras med andra 
texter i empirimaterialet som i högre utsträckning använder sig av explicit intertextualitet. 

Litteraturreferenser till den text som analyseras, undersöks och kartläggs för att jämföras med 
de andra texterna i det empiriska materialet. På detta sätt kan jag studera om de utnyttjade 
textresurserna är lika/olika, samt hur de möjligtvis förändras under perioden. Är texter av 
författare som Scoggin eller Jacobsson använda överlag eller under vissa tider av perioden. På 
så sätt kan en analys av intertextuella kedjor analyseras.  

4.4.2 Analys av text50 
Inom denna kategori analyseras de kommunikativa händelser (texter) som uppsatsen 
fokuserar på. Med begreppet "text" menar Fairclough de faktiska byggstenar diskursen som 
helhet byggs upp av - som exempelvis ord, meningar, metaforer och sammanhang. Texten 
består, i min uppsats, av de magisteruppsatser och specialarbeten som är resultatet av den 
diskursiva praktik som utbildningens examensarbete innebär. Här analyserar jag hur de 
faktiska meningarna och orden ser ut i de uppsatser och arbeten som beskriver det undersökta 
begreppet. Detta analyseras med följande begrepp: 

Mening – Hur bildar de undersökta orden mening i texten? Hur artikuleras och definieras 
ordet ”ungdom” och ”ungdomar” i texten? 

I mitt exempel gäller det att se vilka ord som definierar ungdomsbegreppets mening i texterna. 
I text (b) definieras ungdomar som en av bibliotekens "målgrupper". Dessa målgrupper består 
i sin tur av "grupper med speciella svårigheter". I text (a) problematiseras om ungdomar 
överhuvudtaget är en "grupp", men använder sig ändå av ordet implicit i texten. Inom text a 
finns en övergripande åldersmässig definition som "åldern 14-20 år". I text (c) definieras 
ungdomar åldersmässigt som mellan "9-24 år". Jag kommer att kartlägga så konkret som 
möjligt hur användargruppen definieras meningsmässigt i texterna.  

Ordbildning – Finns det några nya ordbildningar runt ungdomsbegreppet i materialet? Finns 
det eventuell intertextualitet i så fall ? 

Några av texterna som analyseras använder sig ibland av nya ordbildningar som "unga vuxna" 
och liknande, både synonymt och som kompletterande begrepp. Jag kartlägger även dessa ord 
och dess mening för att få en heltäckande bild av begreppet "ungdom". Kan nya ordbildningar 
som "unga vuxna" bindas till att nya källor används intertextuellt och vad innebär, i så fall, 
detta ? 

Modalitet – Hur skriver författaren meningar om ungdomsbegreppet? Hur instämmande är 
författaren med textens satser? 

                                                           
50 Fairclough, Norman. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992, s. 234f. 
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Författarens sätt att instämma med den skrivna texten kan vara intressant att undersöka för att 
skapa en förståelse av hur ungdomsbegreppet artikuleras. Jag använder mig genomgående av 
begreppen preskriptiv, deskriptiv och explorativ modalitet. Med preskriptiv modalitet menar 
jag ett sätt att uttrycka sig om begreppet som ger förslag och råd för att handskas med 
begreppet. Deskriptiv modalitet är ett sätt att skriva som tar fasta på ett beskrivande av vad 
som utgör begreppet. Med en explorativ modalitet menar jag ett sätt att uttrycka sig om 
begreppet där begreppet upptäcks eller upplevs. I mitt analysexempel kan vi se att text a 
betraktar ungdomar som "dem" och "dom" och därför håller en märkbar distans till gruppen. 
Vi märker även att texten erbjuder många satser av typen "ungdomar är" och p.g.a. detta får 
texten en deskriptiv modalitet. I text b har distansen minskats något och innehåller därför fler 
satser av typen "ungdomar tycker", "önskar" etcetera. Här har modaliteten skiftat till en mer 
explorativ modalitet. På detta sätt ämnar jag att kartlägga texternas hållning till begreppet. 

Tema – Finns det något märkbart strukturellt mönster, en viss förförståelse eller ett tema i 
texten ? 

Under denna del av analysen ämnar jag att undersöka om texterna styrs av något 
underliggande tema (d.v.s. ett innehållsligt tema, utöver uppsatsens avsedda syfte) som kan 
avläsas i texten. I ett flertal texter, exempelvis text a och text c, består en merpart av 
textmassan av ett försök att besvara frågan: "På vilket sätt kan vi anpassa biblioteket för att nå 
ungdomar?". Andra texter, som text b, syftar till att utforska ungdomars behov av bibliotek. 
På detta sätt kan en analys av texten skönja märkbara mönster eller teman för texterna som 
kommer att ingå i  den kompletta analysen. 

Metafor – Vad karaktäriserar metaforerna runt ungdomsbegreppet i materialet? Kan 
metaforerna kategoriseras ? 

Jag ämnar också undersöka hur texterna karaktäriserar begreppet medelst metaforer. Text a 
lyder ”ungdomar uppträder gärna i flock, för att de är osäkra en och en". Liknande ordval gör 
att en associativ (metaforisk) koppling leder till andra varelser som uppträder på liknande sätt. 
Finns liknande metaforik i texterna kartläggs och systematiseras detta inom analysen av 
texten. 

4.4.3 Analys av diskursiva formationer51 
Inom denna kategori analyseras de diskursiva formationer som påverkar texternas diskursiva 
praktik och texternas språkliga kvalitéer. Inom denna analyskategori frångår jag Faircloughs 
något vaga och ideologiskt inspirerade analys av allmän karaktär. Jag vill här istället 
analysera vilka diskursiva formationer som kommer till uttryck i den diskursiva praktiken och 
texterna. Diskursiva formationer är ett av Foucaults vaga begrepp som beskrivs av Fairclough 
som: 

 
’rules of formation’ for the particular set of statements which belong to it, and more specifically 
rules for the formation of ’objects’, rules for the formation of ’enunciative modalities’ and ’subject 
positions’, rules for the formation of ’concepts’ and rules for the formation of ’strategies’52 

 

De diskursiva formationerna är således de regler eller mönster som ramar in den diskursiva 
verksamheten. Dessa formationer är inte statiska, utan snarare dynamiska och föränderliga 
ramar som sinsemellan kan verka paradoxala och t.o.m. helt antagonistiska. Laclau & Mouffe 

                                                           
51 Fairclough, Norman. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992, s. 237f. 
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förutsätter att diskursiva formationer (eller ”diskurser” enligt deras språkbruk) kan bli 
inbegripna i förhandling eller konflikt runt speciellt intressanta begrepp, s.k. element. Samma 
mening eller text kan exemplifiera denna antagonism mellan diskursiva formationer genom att 
sammanföra rent motsägande och paradoxala påståenden eller definitioner av ord med mera. 
Det intressanta för analytikern är att skärskåda dessa ”sprickor” i det analyserade materialet 
för att undersöka vilken förändring som sker (eller inte sker) på de diskursiva formationernas 
nivå. 

På denna nivå av analysen undersöker jag om de diskursivt praktiska och textuella elementen 
styrs av några grundläggande mönster, vilket ger ramar för hur författarna yttrar sig om 
ungdomsbegreppet. Exempelvis finns det texter som främst ser ungdomsbegreppet som ett 
fysiologiskt utvecklingstillstånd, medan andra texter utgår från att "ungdom" snarare är ett 
socialt tillstånd. Jag kommer att under denna del av analysen undersöka om jag ser olika sätt 
att gruppera yttranden i texterna och om dessa kan kopplas till specifika varianter av 
diskursiva praktiker eller textuella element. Exempel på denna typ av analys finner vi hos 
Hedemark & Hedman som finner fyra diskursiva formationer (Folkbildningsdiskurs, 
Pedagogisk diskurs, Informationsteknologisk diskurs och Marknadsekonomisk diskurs) i sin 
analys av användarbegreppet i tre bibliotekstidskrifter53. 

                                                           
53 Hedemark, Åse & Hedman, Jenny. Vad sägs om användare? - Folkbibliotekens användardiskurser i tre 
bibliotekstidskrifter. Borås: Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, 
2002:61, s. 37f. 
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5. Analys 
Här följer min redogörelse för analysen utifrån det ovan beskrivna förfarandet. Analysen 
presenteras i tre underkapitel som totalt innehåller alla de ovan redovisade analyssätten. Dock 
har jag valt att presentera den analys som hade störst betydelse för mina frågeställningar först 
(kapitel 5.1). Det efterföljande underkapitlet (kapitel 5.2) presenterar övriga utförda 
analysformer enligt den modell för diskursanalys som jag tidigare presenterat (kapitel 4.4). I 
det sista underkapitlet (kapitel 5.3) redogör jag för de diskursiva formationer som jag 
analyserat i det empiriska textmaterialet. 

Mitt empiriska material citeras noggrant för att läsaren skall kunna följa mina tolkningar av 
texterna. Inom detta kapitel kallas det empiriska materialet konsekvent för texter, medan de 
uppsatsgenrer som texterna tillhör kallas för specialarbete eller magisteruppsats. I varje 
underkapitels inledning beskrivs vilka texter som ingår i analysen. De textexempel som valts 
ut för att vara representerade i detta kapitel har valts, då de ansetts som mest intressanta för 
analysen som helhet. Flera textexempel kunde ha tagits med i detta kapitel bland de 20 texter 
som lästs för min uppsats räkning, men hade gjort analysen mer omfattande och 
svåröverskådlig. Alla underkapitel avslutas med en sammanfattning som fokuserar på de 
mönster jag funnit vid analysen av texterna. 

5.1 Analys av ungdomsbegreppets mening 
Under denna rubrik ska jag redovisa exempel på hur ungdomsbegreppets mening bildas och 
tilldelas mening i ett par av de uppsatser jag undersökt. Denna form av analys visade sig 
under arbetets gång vara av stor vikt för besvarandet av mina frågeställningar. På grund av 
detta presenteras denna analys först och tar ett relativt stort utrymme. De efterföljande 
underkapitlen kommer att komplettera denna form av textanalys med de övriga analysformer 
som beskrivits i modellen för diskursanalys (kapitel 4.4). 
 
Vid en närläsning av de berörda texterna har jag samlat citat från de tillfällen då 
ungdomsbegreppet berörts och utifrån det försökt att skapa ett mönster för hur olika aspekter 
och artikulationer av ordet ”ungdom” har tilldelats positiva och negativa värden. Detta har 
resulterat i en uppställning av mer eller mindre uttalade motsatspar som strukturerar 
uppsatsens innehåll och hur begreppet uttrycks. Mönstren ska inte ses som en för alla läsare 
självklar kondensering av texternas innehåll, utan som en av mig framtolkad diskursiv axel 
kring vilken begreppet ”ungdom” ges struktur. Uppställningarna redogörs för i möjligaste 
mån mot slutet av varje texts närläsning. När jag tolkat ett yttrande som ett motsatspar, men 
där det citerade ordets motsats ej varit bokstavligt uttryckt, så har jag satt min förmodade 
tolkning inom parentes. Vid de situationer där ett ord tilldelas stor vikt för ungdomsbegreppet, 
men där inget motsatspar kunde framtolkas, har jag lämnat ordet ensamt på en egen rad. 
Dessa ord har dock fortfarande en inverkan på analysen. I analysen finns exempel från text 1-
10. 
 
Ungdomsgruppen definieras både explicit och implicit i text 1´s empiriska material och den 
mening som ges till begreppet är därför mångtydig. I inledningen får läsaren reda på att 
ungdomsgruppen ”står mellan barn och vuxna”, d.v.s. att det är i en utvecklingsfas emellan 
två väldefinierade användargrupper. Ett annat utmärkande drag för gruppen är att den 
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”försummats av biblioteken”. Detta tar sig uttryck i att det ”inte finnas något större intresse 
för denna grupp”. 
 
I nästa stycke ges en förklaring till detta ointresse. Ungdomar upplevs på bibliotek ”som just 
problem, som man inte orkar med”. Detta leder till åsikten ”att ’dom’ ska väl ungdomsgårdar 
ta hand om”. När problem uppstår (d.v.s. när ungdomar konfronteras) kan bibliotekarien agera 
på olika sätt. Författaren redovisar att vakter använts och ger detta en negativ klang. Däremot 
kan olika typer av ”aktiviteter” förebygga att problem uppstår. Om detta innebär att 
aktiviteterna som föreslås neutraliserar de problematiska sidorna i den berörda 
utvecklingsfasen eller om det handlar om gruppen som sådan nämns inte. 
 
I den historiska genomgången beskrivs hur ungdomsbegreppet inledningsvis användes i 
folkbibliotekssammanhang. De första amerikanska folkbibliotekens intresse för 
ungdomsgruppen grundar sig i att det under den ekonomiska krisens Amerika på 1920- och 
1930-talen fanns behov av bildning hos en grupp unga ”som började arbeta tidigt och hade 
fritidsproblem”. I Sverige under 1900-talets mitt syftar dock ungdomsbegreppet till att vara en 
förbindande länk mellan barn och vuxen. Ungdomsbibliotek ska verka för ”medmänsklig 
förståelse” och ska fungera som en välkomnande bro mellan barn- och vuxenbibliotek. 
 
I arbetsskrivarens samtid beskrivs dock gruppen som en eftersatt användargrupp. Barn och 
ungdomar ”använder biblioteket mest”, men ungdomsavdelningen består ”av upp till 5%(!) 
eller bara av ett par hyllor”. Detta menar författaren är ett talande exempel på det intresse som 
biblioteken lägger på sina användare. Samtidigt definieras denna grupp åldersmässigt till 
”åldern 14-20 år”. Ungdomarna anges samtidigt inte vara någon ”homogen massa, utan olika 
p.g.a. vilket samhällsskikt de tillhör”. Gruppidentiteten sägs bildas för att 
 

(…) de hänvisats till speciella platser och aktiviteter och på att de utsätts hårdast för utbud och 
reklam om mode, musik och annat som tillhör den s.k. ’ungdomskulturen’ och som de ofta 
behöver för att accepteras som ’inne’. 
 

Detta citat ökar möjligheten för läsaren att uppfatta ungdomsbegreppets problematiska del 
som beroende av de aktiviteter som gruppen utför. Aktiviteterna bör intressera gruppen ”men 
att man för den skull inte bör särskilja och isolera dem alltför hårt till enbart vissa sådana, 
utan hålla gränserna öppna”. Problemen skulle lätt kunna undvikas ”om de just sysselsattes 
med lämpliga aktiviteter”. En del ungdomar diagnosticeras dock som ohjälpliga ”och denna 
grupp klarar varken biblioteket eller någon annan institution av effektivt”. Vilka aktiviteter 
som skulle kunna gälla för denna undergrupp nämns inte. Bibliotekarierna måste ta itu med 
sin ”rädsla över att biblioteket ska bli barnstuga eller ’ännu värre’ fritidsgård och genom 
detta förlora sin primära funktion och kanske försumma andra låntagare”.  
 
Vidare beskrivs ungdom i distanserade termer. Bibliotekarien bör ”lära känna” gruppen och 
individerna och deras behov och läsförmåga. Ungdomarna skiljer sig från de vuxna ”genom 
att de är i större behov av vägledning, samtidigt som de är misstänksamma och mindre 
benägna att be om hjälp”. En del av dem ”uppträder gärna i flock, för att de är osäkrare en 
och en och de är bullersamma ofta för att de känner sig rastlösa och inte ’hemmastadda’”. 
 
För att ge så bra service som möjligt till användargruppen så måste man ta hänsyn till 
ungdomars behov. Dessa behov delar författaren upp i kapitel fokuserade på lokaler, bestånd 
och aktiviteter. Här framgår att ungdomar trivs bäst i informell miljö, gärna av 
”klubbkaraktär”, som tål ”ett inte alltför varsamt behandlande”. Vad gäller beståndet skriver 
den bakgrundslitteratur som författaren använder sig av att ungdomar intresserar sig för 
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”biografier, motorsport, anekdoter, populärvetenskap, världens länder, historia, 
personlighetsutveckling, dramatik – lyrik, rymdlitteratur, sport, yrkeslitteratur, krig och 
äventyr”. Detta vänder sig uppsatsförfattaren något emot och tycker i stället att ”man kan 
försöka väcka intresse för till exempel böcker som tar upp aktuell (sic) händelser i samhället 
och även sociala och andra problem liksom debatter och inte nöja sig med att framhålla 
litteratur som det redan finns intresse för”. Innehållsmässigt tycks bilden av ungdomen i 
författarens bakgrundslitteratur vara en vetgirig pojke, men något genusperspektiv på denna 
framställning finns inte i texten. 
 
När det gäller de aktiviteter som ungdomar sysslar med på biblioteket, så är ”musik och film 
(…) de aktiviteter som lockar ungdom mest”, medan det ”som var minst frekventa var att låna 
böcker(!)”. I arbetets text framstår aktiviteterna runt musik och film som något 
passiviserande. Bibliotekets uppgift kan ses som en motvikt till en samhällstendens som 
ogillas av författaren. Hon skriver att ”jag upplever det som viktigt att biblioteket inte bara 
tillhandahåller aktiviteter till konsumtion utan att det också bör ges utrymme till att aktivera 
tonåringarna själva”. För läsaren framstår det som om det är just dessa passiva och 
konsumerande aktiviteter som leder till att ”problem uppstår”. Aktiviteter som bör förordas 
inom biblioteket är snarare sådana som väcker debatt, producerar eller använder sig av 
bibliotekens tidigare bestånd. Istället för musiklyssning ska biblioteket tillhandahålla en 
musikverkstad, filmvisning ersätts med teater eller teaterutbildning med mera. Ungdomarnas 
negativa aktiviteter ska diagnosticeras i diskussion och ökad självmedvetenhet och kureras 
med produktiva aktiviteter. 
 
En annan problematisk aspekt med ungdomar är den uppfattade distansen mellan ungdomar 
och vuxna. Arbetet diskuterar olika sätt att nå ut till ungdomarna från biblioteket. För denna 
uppfattade brist krävs ”bibliotekspropaganda bland ungdom”. Denna propaganda, som 
förmodas konkurrera med andra typer av propaganda, består av ”att göra biblioteket 
tonårsvänligt”, samt ”att söka upp ungdomar aktivt på fritidsgårdar”. Ännu en gång upprepas 
att ungdomarnas plats i samhället är fritidsgårdarna, som tydligen ses som en konkurrerande 
institution. Tidigare har nämnts att ungdomarna varit hänvisade till ”speciella platser” och att 
man från bibliotekariehåll fruktar att biblioteket just ska omvandlas till en sådan negativt 
värdeladdad plats. En obesvarad fråga från läsarens sida blir om det är just där de utsätts för 
den negativa propaganda som består av det ”utbud av mode, musik och annat” som tidigare 
nämnts som passiviserande. Hur som helst bör den modige bibliotekarien söka upp dessa 
platser för att locka invånarna till en positiv institution, biblioteket. 
 
Ett samarbete mellan dessa institutioner skulle, enligt författaren, vara ett steg mot en lösning 
av de problem som ungdomarna utgör. Trots detta är ett liknande samarbete ovanligt, medan 
biblioteket och skolväsendet har en mer traditionellt och naturligt samarbete. Trots detta, 
menar författaren, finns stora vinster på samarbete mellan bibliotek och fritidsförvaltning, inte 
minst ekonomiska. Problemet med bibliotekets personal är att de ”inte är utbildade för att 
pedagogiskt ta hand om ungdomar och inte heller på att sysselsätta dem”. Detta är naturligtvis 
en fråga om vilken mening och självbild som tilldelas bibliotekarien. Dock påverkar 
självbilden den uppfattade skiljelinjen mellan bibliotekarie och användare. Den motsatta 
bilden till den fruktade fritidsgården som författaren presenterar är bibliotekets ”primära roll 
som bokpalats”. Ett palats behöver vakter och en av de negativa åtgärder som bibliotekarier 
har använt sig av för att reda upp ungdomsproblemet var just biblioteksvakter. Således kan två 
karikatyrer av ungdomarna dras upp från arbetets text, vilket används retoriskt av författaren. 
Grovt förenklat är ungdomarna i arbetet: 
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 Passiva   Aktiva 
 Osäkra   Hemmastadda 
 Konsumerande  Producerande 
 På fritidsgården  På biblioteket
 Bullersamma   (Förmodligen lugna) 
 Okända   Kända 
 Musik, film, mode  Teater, debatt, samhällsproblem 
 
Genom ett positivt användande av bibliotekets lokal, resurser och personal, kan de negativa 
ungdomsproblemen vändas till de positivt uppfattade ungdomarna. 
 
I text 2´s inledning diskuteras bibliotekens demokratiska värde och i samband med detta 
uppkommer de första stegen mot att bestämma ungdomsbegreppets mening.  Utan att direkt 
utnämna ungdomar som en användargrupp nämns att biblioteket uppmärksammat ”vissa 
grupper med speciella svårigheter”. Deras behov måste ligga till grund för ett demokratiskt 
bibliotek. En av dessa målgrupper ”borde utgöras av de arbetslösa i samhället” och 
biblioteken borde kunna erbjuda dem något ”i deras svåra situation”. Huruvida det är speciellt 
svårt att både vara ungdom och arbetslös nämns inte i inledningen, men en tendens till detta 
anas av läsaren. Strax därefter diskuteras arbetslöshetens sociala effekter i författarens samtid. 
Författaren slår fast ”att det är ungdomen som drabbas hårdast”. Ungdomsgruppen är de ”som 
löper störst risk att utsättas för olika negativa effekter”.  Sammanfattningsvis kan sägas att 
arbetslösa ungdomar ses som en av bibliotekets målgrupper. Denna målgrupp befinner sig, i 
författarens samtid, i en problematisk situation och deras tillstånd som ”unga” gör dem 
speciellt sårbara. 
 
Även i den här texten definieras gruppen utifrån de aktiviteter de utför och det är bibliotekens 
roll att förbättra dessa. Biblioteken ”har alla möjligheter att skapa förutsättningar för 
aktiviteter av olika slag”. Dessa aktiviteter ska upplevas som ”meningsfullt och berikande”. 
Arbetet vill hjälpa till för ”att öka förståelsen för dem och deras speciella svårigheter”, teckna 
enskilda personporträtt av de intervjuade, samt ”ge uppslag till alternativa verksamheter inom 
biblioteken”. 
 
Arbetets ungdomsbegrepp begränsas till personer ”mellan 16 och 19 år gamla” och att de ”var 
arbetslösa eller under någon period hade varit det”. I sammanfattningen beskrivs 
användargruppen implicit som innehavare ”till en känsla av osäkerhet och vilsenhet” och de 
beskrivs som ovana biblioteksutnyttjare. För dem kan biblioteket uppfattas ”som en stor och 
opersonlig och något skrämmande institution”. För att undvika detta rekommenderar 
författaren mindre enheter, samt samverkan med fritidsgårdar. Meningen är ”att integrera den 
’rena’ biblioteksverksamheten med andra aktiviteter som är naturliga för dessa människor”. 
För att nå dessa människor måste bibliotekarien ”ta ett rejält kliv ut ur sitt bibliotek och i 
stället vara där ungdomarna själva finns och visa att det där med bibliotek inte alls är så tokigt 
som det kan verka”. 
 
Det som arbetet undersöker för att få en bild av ungdomarna består av mer eller mindre lösa 
intervjuteman. Dessa intervjuteman förväntas ge en klar bild av de faktorer som är viktiga för 
de arbetslösa ungdomarna. Förutom bakgrundsinformation som namn och ålder frågas 
individerna om hemmet (”för att få veta något om personens bakgrund och om det har varit en 
lässtimulerande miljö”), skolan (om den har ”lyckats förmedla något läsintresse eller kunnat 
uppmuntra till andra intressen”), arbetslösheten, intressen, samt läs- och biblioteksvanor och 
om dessa påverkats av arbetslösheten. 



 26

 
Utifrån dessa faktorer skapas den bild av den typiska arbetslösa ungdomen som författaren 
vill presentera. Av detta framstår läsvanor och uppmuntran till läsning central. Hemmet 
värderas som ”lässtimulerande miljö” och skolan som förmedlare av läsintressen eller andra 
intressen. En nutida läsare kan ifrågasätta huruvida skolan och hemmet kan utvärderas som 
sådana. Frågan om vilken typ av läsning som stimuleras i hemmet eller hur hemmaläsningen 
uppfattas ställs inte, men däremot ”hur många (meter)” böcker som finns i föräldrahemmet.  
Om skolans roll är att förmedla läsintresse och huruvida detta hänger samman med förmågan 
att läsa kommer inte fram, men däremot ifråga om individen trivdes i skolan och hur pass 
intressant svenskundervisningen var. Att läsning ingår som ett ofrånkomligt moment i de 
flesta ämnen diskuteras inte. 
 
Förutom att läs- och biblioteksvanor antogs existerar hos intervjupersonerna, så finns även en 
tendens till antagonism mellan läsintressen och andra intressen. Läsaren kan fråga sig 
huruvida dessa typer av intressen konkurrerar mot varandra eller om de kan stödja varandra. 
Detta skrivs något om i arbetet, men utvecklas inte i någon större omfattning. Slutligen ses 
tydligen ungdomar som mottagare och behållare av intressen som kan tilldelas dem. 
Ungdomar ”förmedlas” intresse för läsning och om inte detta intresse förmedlades skulle i så 
fall läsningen som kunskap eller förmåga se annorlunda ut? En syn på utbildning som utgår 
från att information tilldelas eller förmedlas till ungdomarna verkar ligga som bakgrund till 
det sätt som intervjuerna är utformade. 
 
 Målgrupp   Icke-användare 
 Sårbara   Klarar sig själva 
 Osäkra, vilsna  Självgående anv. 
 På fritidsgården  Inte på biblioteket 
 Hem & Skola  Andra verksamheter 
 Läsintresse   Andra intressen 
 Behållare av kunskap  Tom på kunskap 
 
Ett av de första stycken som ger mening till begreppet ungdomar i text 3 frågar provocerande: 
”Går ungdomar till biblioteket”, d.v.s. om ungdomar överhuvudtaget är en användargrupp. 
Svaret, som baseras på statistiskt material, är att besöken minskar kraftigt ju äldre 
ungdomarna är. Författarnas föreställningar om ungdomsgruppen kommer här upp till ytan. 
Är det för att biblioteket inte är utformat för den utvecklingsfas som ungdomarna tillhör? 
Läser de inte böcker och vistas de hellre på platser där det finns likasinnade? Frågorna 
utmynnar i en rannsakande syn på den ”egna” institutionen: ”Är det kanske så att biblioteken 
är en institution för speciellt utvalda?”. Vilka dessa speciellt utvalda är och varför 
ungdomarna skulle vara exkluderade från dem är inte tydligt i texten. 
 
När intervjuerna värderas fortsätter bilden av ungdomarna att målas upp. Författarna uttrycker 
förvåning över ”det gensvar och det stora allvar” de möter hos ungdomarna. Förväntningar på 
tigande eller bortskämtande gruppmedlemmar visar sig osanna. Men ungdomarnas status som 
enhetlig grupp visar sig stämma till viss del, då ”de flesta ungdomar visade sig ha ungefär 
samma åsikt om hur ett bibliotek bör se ut”. Detta förstärks även av att de åsikter ungdomar 
som besöker mässutställningen har ”visades sig överensstämma med de åsikter vi fått fram 
vid våra tidigare intervjuer”.  Misstankar om att biblioteket inte är anpassat för 
ungdomsgruppen visar sig stämma: 
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De känner sig inte välkomna, tycker att miljön är ovänlig, anser att bibliotekarierna har en negativ 
inställning till dem, är osäkra inför uppställningssystemet och att biblioteket helt enkelt inte är till 
för dem. 

 
Tanken om ungdomars behov av en speciell plats dyker här upp igen. Ännu en gång spenderar 
ungdomarna sin tid på speciella platser för att de samhälleliga institutionerna inte är till för 
dem. En ungdomsavdelning skulle kunna fungera som en fristad i den ogästvänliga plats som 
biblioteken är för ungdomarna. Författarna skriver att ”alla var överns (sic) om att om 
biblioteken hade en speciell ungdomsavdelning så skulle ungdomar finna vägen tillbaka till 
biblioteken”. Tydligen har ungdomarna i förfluten tid varit en naturlig del av biblioteket, men 
blivit bortledda eller gått vilse. 
 
Ungdomarna framställs både som sociala varelser och i behov av stillhet. Detta leder till att 
ungdomsbiblioteket både måste utrustas med café / träffpunkt och ”en lugn vrå” och 
inredningsdetaljer ”som ger en atmosfär av lugn och ro”. Bokuppställningen ska anpassas och 
omvandlas till uppställningssystem som ungdomarna känner sig hemma med. Eftersom 
”musik är mycket viktigt i ungdomars liv”, så ska böckerna göras tillgängliga som vid ”ett 
besök i en skivaffär där man bläddrar bland skivomslagen”. Vad gäller utbudet av böcker, så 
får författarna en viktig föreställning ändrad, när de ”förstod av intervjuerna att det inte är så 
att ungdomar slutar läsa böcker när de blir tonåringar, de slutar bara att gå till biblioteket för 
att få tag på sin lektyr”. Kanske är det som uppfattats som uppsatsens inledande problem ett 
steg i utvecklingsfasen från barn till tonåring. 
 
Ett markerande drag i arbetet är att ungdomarna sägs ha en egen kultur. De böcker som finns 
medtagna i litteraturförteckningen finns även med i den broschyr som framställts för 
utställningsmontern. I broschyrens beskrivning kallas förteckningen för ”en litteraturlista över 
böcker/tidskrifter om ungdomskultur”. Således uppmanas bibliotekarier, politiker och andra 
att läsa sig till information om denna ungdomskultur och vad den innebär. 
 
 Ungdomar   Användare 
 Speciell miljö  Ovänlig miljö 
 Bra bemötande  Ovänligt bemötande 
 Sociala mötesplatser  (Osocial plats) 
 Lugn och ro   (Stressande) 
 Anpassad uppställning  Nuvarande uppställning 
 Ungdomskultur  Vuxen kultur 
 
Ett viktigt konstaterande i början av text 4 är att ungdomsverksamhet uppfattas som något 
som ”har stagnerat”. Efter en uppfattad storsatsning på barn- och ungdomsverksamhet under 
1970-talet, så har bibliotekets fokus på dessa användargrupper minskat. Efter denna nedgång 
verkar dock en förändring ha kommit till stånd under uppsatsens tillkommelse. Denna 
förändring består av ”att biblioteken skall pröva nya vägar för att få ungdomar till 
biblioteken”. Biblioteksdiskussionen runt ungdomar har ”återkommit” och författaren 
upplever det som viktigt att understödja diskussionen för ”om inte alla i personalgruppen är 
med, dör förändringen ganska snart”. Projektet att få ungdomar till biblioteken verkar svagt 
och har behov av stöd, annars verkar det dömt till undergång på grund av konkurrens från 
andra satsningar inom bibliotekssfären. 
 
Ungdomsgruppen förstås i första hand utifrån sin frånvaro. Bibliotekarierna berättar i 
intervjuerna att de ”har inte intrycket av att ungdomarna kommer till biblioteket på sin fritid i 
någon större utsträckning”. De har till och med svårt att förklara vilken grupp som avses, 
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eftersom ”de märks i alla fall inte”. Arbetets fortsätter sedan med att ge mening åt 
ungdomsgruppen genom att ställa ungdomarnas utsagor i kontrast mot den bild som 
bibliotekspersonalen tecknar upp. Trots att ungdomarna inte finns eller syns på biblioteket, så 
beskriver uppsatsens undertitel att arbetet är ”en jämförelse mellan det ungdomar önskar sig 
av biblioteken och det ett bibliotek erbjuder”. De saknade ungdomarna ”önskar sig” något av 
institutionen som de sannolikt inte får i uppsatsens samtid. På annat håll i uppsatsen beskrivs 
det som att ”ungdomar vill ha”. 
 
Samtidigt som detta ger ungdomarna en bild av att behöva något de inte får, så ger det 
samtidigt bilden av biblioteket som en institution som bör erbjuda något som det inte 
tillhandahåller. Det är intressant att se att bibliotekets uppgift är att ”erbjuda”, vilket ger skäl 
till att fundera på om inte biblioteket som institution i texten har kommersialiserats. Det 
biblioteket ”erbjuder” beskrivs dock endast som ”det som redan finns”. Detta som redan finns 
kan undersökas genom att se på ett biblioteks ”bokbestånd, miljö” och ”andra medier”. 
 
Författaren redovisar ett visst förgivettagande angående ungdomarnas eventuella brist på 
läsning. I texten står att ”frågan om ungdomar läser överhuvudtaget har studerats av många”. 
Detta är en uppfattning som delas av viss bibliotekspersonal. Uppfattningen att ”många lägger 
av i tonåren” verkar inte helt ovanlig. Dock tillbakavisar de statistiska siffrorna detta och en 
15-åring säger i en intervju att ”det är ju inte mer utbrett bland ungdomar än bland alla andra”. 
Det konstateras, till och med, ”att böckerna är tjocka avskräcker inte ungdomar”. Huvudsaken 
verkar vara att det uppfattas som en brist just hos ungdomsgruppen. Ungdomar beskrivs dock 
som speciella i jämförelse med vuxna. Författaren skriver att ”många ungdomar är 
intresserade av att läsa böcker som handlar om fantasy och spänning”. Detta kan bero på ”att 
det som skrivs för ungdomar ofta är för menlöst välmenande”. En bild frammanas här av att 
ungdomarna söker sig till det extrema eller exotiska på grund av liknande välmenande 
litteratur. 
 
Författaren gör en jämförelse mellan ungdomars favoritförfattare och deras placering i 
biblioteket. Det är intressant att se att de böcker som läses av ungdomar och som ändå inte 
placeras på ungdomsavdelningen är skönlitteratur vars innehåll kritiserats. Bland dessa 
författare hittar vi exempelvis Jackie Collins, Colleen McCullough, Agatha Christie och 
Stephen King. Författare som är ”s. k. tantsnuskförfattare” eller skriver ”våldsförhärligande 
böcker” når således inte ungdomarna lika lätt. Arbetets författare tar ett genusperspektiv på 
denna fråga och en av de intervjuade konstaterar ”att flickorna är mest utsatta när det gäller att 
inte finna sina favoritförfattare på biblioteket”. Detta har lett till protester från ungdomar och 
”en klass på ett gymnasium i närheten av biblioteket har sänt ett brev till biblioteket och bett 
att de skall köpa in Sandemos böcker” utifrån en brist på böcker för flickor. Författaren 
sammanfattar detta med att hennes ”böcker kanske skulle kunna locka ungdomar till 
biblioteket”. 
 
Ungdomarna beskrivs ofta i uppsatserna som ovana vidden skyltning som är vanligast 
förekommande på biblioteket. Författaren skriver att biblioteken borde skylta mer med 
böckerna, och exponera böckernas framsidor mer och att det är ett ständigt återkommande 
önskemål från ungdomarna. Detta kopplas samman med ett intervjucitat där det hävdas att 
”det bli mycket lättare att välja en bok att läsa om man ser framsidan på den”, vilket skulle 
likna ”så som dom brukar ställa skivor i backar i skivaffärerna”. En intressant sak att notera är 
att ungdomarna framställs som mer tillfreds med en uppställning av affärstyp, än den 
traditionella skyltningen. På ungdomarnas önskelista står även ”ett enklare 
uppställningssystem”, samt att böckerna kan ”vara sorterade efter teman”. Om detta betyder 
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att ungdomar inte är vana vid de traditionella teman som uppställning enligt SAB förmedlar 
eller om alfabetisk uppställning på något sätt är mer anpassat för ungdom går ej att utläsa av 
texten. De teman som används och som anses mer ungdomliga är bl.a. djur-, häst-, indian-, 
mysterieböcker, science fiction och lättlästa böcker. Det är tydligt att de teman som används 
kan ses, enligt författaren, som starkt genusbundna. 
 
Andra medier som anses intressanta för ungdomar är musik, video och spel av olika slag. 
Författaren skriver att ”musik är en viktig del i ungdomars liv” och biblioteket skulle kunna 
erbjuda ”avlyssning på biblioteket”. Det är en stor del av bibliotekets användare som är 
ungdomar och författaren skriver att på det undersökta biblioteket är det ”i stort sett enbart 
ungdomar som utnyttjar möjligheten att sitta på biblioteket och lyssna på skivor”. Dock är 
bibliotekspersonalen oense om detta är en bra verksamhet. Exempelvis diskuteras det om 
musik i en eventuell tonårshörna är lämpligt p.g.a. ljudnivå. Vad gäller video och TV skriver 
författaren att ”video och tv nämns ofta som ungdomars främsta media”. Trots detta finns det 
inga önskemål från ungdomarnas sida om detta, men personalen uppfattar det som ”ett bra 
media att ha”. Författaren skriver att ”några ungdomar önskar spel på biblioteken”. Dock 
verkar denna företeelse vara problematiskt och ”efter bråk runt spelen togs de bort” 
Författaren berättar att ”nu finns det endast schack” till utlåning på biblioteket. Kanske anses 
detta spel mer vuxet än andra. 
 
Ungdomarna verkar ha behov av att biblioteket blir ett utvidgat socialt forum eller mötesplats 
mellan människor. Författaren skriver att ”flera ungdomar skulle vilja ha ett fik i närheten av 
ungdomsavdelningen där man kunde sitta och läsa tidningar och böcker”. Detta är något som 
personalen tycker skulle vara intressant. Ett argument som framförs för denna verksamhet är 
att läsning av tidningar till kaffet skulle kunna leda till att läsning känns mer naturlig i det 
långa loppet. 
 
Författaren beskriver också hur ”många av ungdomarna efterlyser vänligare personal på 
biblioteken”. En av de intervjuade ungdomarna säger att ”en del bibliotekarier är så snorkiga 
men jag vet inte om de är det för att vi är ungdomar”. Av detta uttalande kan vi avläsa att det 
finns en självmedvetenhet hos intervjuobjektet om att han/hon är delaktig i en användargrupp 
som får ett visst bemötande av bibliotekspersonalen. Personalen på biblioteket förstår att 
bemötandet är mycket viktigt för kontakten med ungdomarna. De säger i intervjuavsnitten att 
de måste ”acceptera dom som dom är” och att personalen brister i att ge ”rätt bemötande”. 
Utformningen av verksamheten har en mindre uppgift att fylla, om besökaren känner sig 
dåligt bemött. Då hjälper det inte ”hur pyssligt och trivsamt själva biblioteket ser ut”. Trots 
detta tyder citaten på en viss distans till användargruppen. Personalen säger bland annat att 
”om vi ser dom som vanliga människor så känner de sig hemma” och att ”de pratar högt 
medan vi tycker att de har väldigt hög ljudnivå”. Det sätt som ”dom är” på fyller tydligen inte 
normen på normal ljudnivå eller hur ”vanliga människor” är. 
 
En vanligt förekommande fråga runt ungdomar och bibliotek är institutionens fysiska miljö. 
Författaren skriver ”att miljön är ovänlig, stel och tråkig är ungdomarna överens om”. Exakt 
vad som utgör denna hemska miljö nämns inte i texten, men en ideal ungdomshörna innebär 
bland annat ”mysigare miljö”, ”mjuka möbler”, ”växter”, ”stora sköna soffor och ”gladare 
färger”. Ungdomarna önskar sig ”en lugn plats där man kan få krypa upp i en soffa” och 
större möbler än barnavdelningarna, eftersom ”det är synd om de långa killarna”. 
Ungdomarna sägs gilla mer lösa inredningar, ”inte så strikt” som annars. En i personalen 
säger att ungdomar vill ha ”det vi inte vill ha: myshörnor så att de inte syns”. Vad man kan 
utläsa av detta är att ungdomarna vill ha en plats som är dimensionerade efter dem, men som 
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fortfarande har de krav på inredning som de mindre barnen har, samt en plats i biblioteket 
som innebär mindre kontroll som traditionellt tilldelas dem. 
 
I arbetets slutsats skriver författaren att ”på flera områden står personalen och ungdomarna på 
samma sida”, men att de verksamheter där åsikterna, trots allt, skiljer sig också präglas av en 
oenighet bland bibliotekspersonalen. Kanske har ungdomsproblemen en djupare rot i 
oenigheter runt bibliotekets verksamhet? Slutsatsen blir att den ”avgrund emellan ungdomar 
och bibliotek” som arbetets titel utlovat existerar, men att den kan avhjälpas genom att 
bibliotekarierna ökade sin förståelse för ungdomar som användargrupp, prioriterade skyltning 
som verksamhet, samt skapade en ungdomshörna. Den sista meningen i arbetet är signifikativ 
för det problem som uppsatsen skildrar: ”Frågan bibliotekspersonalen måste ställa sig är om 
biblioteken är till för personalen eller för låntagarna”. Ett sätt att läsa texten är att se hur 
författaren vänder på syftet att se på biblioteket ur ungdomars synvinkel till en självrannsakan 
av bibliotekarierollen. Samtidigt som bilden av ungdomarna på biblioteket skapas i texten, så 
skapas också en karikatyr av hur bibliotekspersonal ser på ungdomar. Arbetet visar på två 
bilder av ungdomarna: Den ena utifrån de citat som lånats från en tidigare 
intervjuundersökning av ungdomars åsikter och den andra utifrån bibliotekspersonalens syn 
på ungdomar. 
 
Uppsatsen avslutas med två längre citat där det sägs att ”ungdomar och läsning har alltid varit 
bibliotekens trauma. (…) Varför måste alla vara på biblioteken? (…) Det behöver inte vara ett 
misslyckande från bibliotekens sida”. Detta följs med att ”det är bibliotekens skuld att det 
blivit som det blivit och inte ungdomarnas (…) Istället är det biblioteket som arbetar på ett 
felaktigt sätt utifrån falska antaganden”. 
 
 På biblioteket  Inte på biblioteket 
 Bibliotekspersonal  Ungdomar (låntagare) 
 Ovänlig miljö  Behov av mysig ungdomshörna 
 Ovänlig personal  Behov av trevligt bemötande 
 ”Vanliga människor”  Ungdomar 
    Behov av socialt forum 
 Böcker   Andra mediesorter (musik, tv, spel) 
 Traditionell uppställning  Affärsuppställning 
 Normala läsvanor  Speciella läsvanor (genre, typer) 
 (Utbildning?), arbete  ”Erbjuda”, ”önskar sig”, fritid 
 Stagnation   Förändring 
 
I text 5´s inledning beskriver författaren, utifrån sig själv och sin bror som exempel, att 
ungdomar associerar bibliotek ”med något mossigt och trist”. Detta fenomen antas gälla de 
flesta ungdomar – ”denna attityd verkar vara vanlig hos många ungdomar”. För att bevisa 
detta skriver författaren att ”när jag var i de yngre tonåren gick jag sällan till något bibliotek”. 
Hennes ungdomlige bror ”går än mer sällan till bibliotek” och skriver att ”både jag och 
flertalet av mina kamrater har åtskilliga gånger stött på detta förhållningssätt bland just unga 
människor”.  
 
De intervjuade ungdomarna skiljer sig åt från tillfälle till tillfälle. När de besöker det 
undersökte biblioteket vid lunchtid kommer de ”skockvis” och ”då letade de efter böcker”, 
samt ”använde sig mycket av bibliotekspersonalen”. De var då ”allmänt jäktade och rastlösa”. 
Om det är dessa ungdomar ”som kände sig tvingade av skolan att besöka bibliotek, eller 
knappast aldrig gick till denna institution i vanliga fall” är svårt att veta. På fritiden ”var det 
däremot lugnare”. Dessa olika roller sätter ramar för hur författaren uppfattar ungdomarna. 
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Författaren använder sig av en tämligen snäv definition åldersmässigt för sina 
intervjupersoner, nämligen mellan 13 – 16 vårs ålder. Detta beror på att författaren ”tror att 
det är lätt att tonåringar hamnar i en klyfta mellan barn- och vuxenavdelningen”. Författaren 
berättar att hon försökt avgöra ungdomarnas ålder innan hon frågat om en möjlig intervju och 
berättar svårigheterna med att avgöra vilka individer som tillhör den eftersträvade 
åldersgruppen ifråga. Istället har utseende och beteende avgjort vilka som varit intressanta att 
intervjua – ”kriterier i urvalet av intervjuoffer var grundat på ålder, nivå på deras ljudvolym i 
biblioteket, beteende och signaler som t.ex. kläder gav”. Trots en viss ironi i beskrivningen av 
användargruppen så erkänns att ungdomar är tämligen heterogena som grupp betraktat. 
Gruppen består av ”hip-hoppare, hårdrockare, gaphalsar, personer tysta som möss, unga som 
uppförde sig oklanderligt och andra som jagade varann runt hyllorna”. Författaren konstaterar 
att ”alla kategorier finns med i mitt intervjuunderlag”. 
 
Detta förtydligas i det efterföljande kapitlet om ungdomskultur. Författaren konstaterar att 
”ungdomarnas kultur är inte homogen, utan olikheter existerar som en följd av att ungdomar 
formas och måste handskas med olika existensbetingelser”. För att förklara de inneboende 
skillnaderna inom ungdomsgruppen hänvisas till ”faktorer som klass, kön, segregation i 
boendet, etnicitet, generation och ålder”. Senare i forskningsöversikten skriver dock 
författaren att ”ungdomars livsstilar inte är beroende av ekonomisk status och utbildning”. 
Ungdomarnas kultur är ”mer personligt och mindre klassbundet”. Denna i grunden paradoxala 
beskrivning av ungdomsgruppens förutsättning förklaras inte, men läsaren kan förstå det hela 
som en redogörelse av olika positioner inom forskning runt ungdom. Vilka positioner dessa är 
förklaras inte närmare. Dock kan dessa positioner möjligen identifieras löst mellan, å ena 
sidan, den statistiska sociologiska forskningen och, å andra sidan, den kulturanalys som 
Thomas Ziehe framför. 
 
Ziehe menar att ”ungdomsperioden är en socialt, psykologiskt och kulturellt särpräglad fas i 
människors liv, samt en period av rörelse”. Det är ”en inre psykisk rörelse som prövar olika 
förhållningssätt och identiteter på väg mot ’en något stabilare vuxenhet’”. Ungdomarna 
befinner sig i ett ”speciellt psykiskt tillstånd (…) som öppna dörrar mot det egna inre reviret”. 
Ungdomarna äger ”en slags naturlig självupptagenhet och kontakt med det inre livet”, vilket 
kan uttryckas i  ”känslor av isolering och ensamhet, någon gång t.o.m. ångest och panik”. Det 
uttrycks att ”alla ungdomar genomgår mer eller mindre psykiska konflikter med intensivt 
identitetssökande och frigörelse från föräldrar”. Ungdomarna sägs vara mindre beroende av 
rutiner, samt att de har ”en tendens att reagera snabbare”. En annan viktig psykologisk 
egenskap med ungdomar är att de erfar ”upplevelser och erfarenheter som (…) bidrar till att 
forma jaget”. 
 
Förutom denna psykologiska karaktär så befinner sig ungdomar ”i en motsägelsefull och 
kravfylld situation”. De utsätts för en press på att vara ”rationella och målmedvetna”, 
samtidigt som många har en uppfattning av att ”framtiden känns osäker”. Författaren menar 
att ”identitetsarbetet för unga idag är alltmer komplicerat”. 
 
En intressant slutsats som författaren redogör är att ”begreppet ungdom kan avgränsas fysiskt, 
psykiskt, socialt och kulturellt och att dessa behöver inte nödvändigtvis sammanfalla”. Detta 
är första gången en viktig egenskap hos ungdomsbegreppet synliggörs, nämligen dess 
grundläggande mångtydighet och att det gäller att vara tydlig med hur begreppet används. 
Detta förenklas dock i den följande argumenteringen till två kontrasterande perspektiv på 
ungdomen som utvecklingsfas, adolescensen och puberteten. Det föregående begreppet står 
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får ungdomen som psykologisk utvecklingsfas, medan den senare innebär den biologiska 
utvecklingen. 
 
Det nämns dock att ungdomen kan ses ”som en social kategori”, vilket betyder att ungdomen 
”har särskilda beteendemönster i förhållande till andra”. Detta är dock en mycket svårtydd 
kategori att betrakta ungdomar i. Här blir gränsen mellan ”ungdom” och ”vuxna” mycket svår 
att se. Författaren skriver att ”gränsen för att vara socialt vuxen har flyttats allt högre upp i 
åldrarna”, samt att ”synen på vuxenhet som en färdig och given social roll är på väg att 
upplösas”. Förutom detta kan ungdomsbegreppet ”även avgränsas kulturellt”. Detta betyder 
”att människor som ser unga ut och/eller sysslar med något som kulturellt uppfattas som 
ungdomligt i kulturell mening anses vara, åtminstone delvis, ung”. 
 
Slutsatsen runt de olika sätten att definiera ungdomsbegreppet är ”att gränsen för begreppet 
ungdom har flyttats ner i åldrarna”. Detta är oberoende vilken typ av ungdomsbegrepp man 
använder och författaren avslutar med att konstatera att ”nuförtiden går man tidigare in i 
ungdomstiden och lämnar den senare”. Denna ungdomstid är en ”marginalposition”, eftersom 
ungdomarna ”befinner sig mellan två grupper utan riktigt fäste i någon av dem”. Denna 
position ”är perifer och kan betecknas som en ansvarslös mellanställning”. 
 
Enligt Ziehe är ungdomar ”känsliga mätare” och de berörs lättare av den modernisering som 
pågår i samhället eftersom de ”saknar minnen från en annan tid, minnen som kan skapa 
buffertar mot det framträngande och det nya”. Samtidigt är de unga mer känsliga för den 
kulturella friställning som Ziehe skriver om. Det gör att ungdomarna ”befrias från traditionens 
formande kraft, vilket ökar deras möjligheter att skapa sitt eget liv och sin egen identitet”. 
Utöver detta, menar Ziehe, har ungdomar av idag ”ett utförligare manus jämfört med deras 
föräldrar, vilket gör att det blir svårare för barn och ungdomar att göra genuina 
förstahandserfarenheter i livet”. Författaren skriver att ”ungdomar blir brådmogna i en för 
dem kanske avmystifierad värld, men tillgängligheten till de vuxnas erfarenheter ökar deras 
förmåga till kritik”. 
 
Den statistiska sociologiska forskningen runt ungdomsgruppen som redogörs ger en 
annorlunda bild. Här slås det fast att ”ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden i 
uppväxtmiljön är avgörande för vilka erfarenheter ungdomar får (…)”. Dessa faktorer kan 
kartläggas med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer. En jämförelse mellan de 
aktiviteter som utförs av de undersökta individerna och deras sociala, ekonomiska och 
kulturella bakgrund kan teckna en bild av hur ungdomars värld ser ut. Detta kan jämföras med 
den forskning som Pierre Bourdieu presenterat som kritisk sociologi. Generellt uttrycker den 
redovisade forskningen inom detta område att ungas aktiviteter är att ”idrotta, umgås med 
vänner, lyssna på musik eller att bara slöa och inte göra någonting särskilt”. Dessutom 
konstateras att ”ungdomar gör ofta flera olika saker samtidigt och tillsammans med kamrater”. 
Ett klassperspektiv på det statistiska materialet ger att de lägre klassernas ungdomar ofta 
besöker fritidsgårdar och har mindre organiserade fritidssysselsättningar, jämfört med 
ungdomar från högre samhällsklasser. 
 
Förutom det klassbaserade perspektivet gör också den statistiska forskningen en undersökning 
av ungdomar ur ett genusperspektiv. Flickorna ”gillade att läsa böcker, gå på bio, teater och 
konserter, medan pojkarna föredrog datorer, rollspel och motorer”. Detta innebär, enligt 
texten, att flickor är ”mer kulturellt intresserade än det andra könet”. Att ungdomar skulle 
vara essentiellt passiva tillbakavisas, medan samhällets behov av styrning av individer 
accentueras. Texten skriver att ”statligt och kommunalt stöd är en strävan efter kontroll i 
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betydelsen styrning”, vilket ungdomar ofta reagerar emot. Detta visar historien, eftersom ”alla 
generationer har klagat och klagar på de unga, eftersom det oftast är de som bryter sig loss 
från etablissemanget och är djärvast”. 
 
Mediakonsumption kan för ungdomarna, enligt textens redogörelse av Ziehes teorier, vara en 
frizon ”fritt från samhälls- och föräldrarinflytande”, där ett ”möte mellan kommersialism och 
ungdomskultur” kan ske. De kommersiella produkterna som erbjuds till ungdomar behöver 
inte vara enbart negativa, utan kan ”användas som redskap när ungdomarna reflekterar över 
sig själva och handskas med den nya livssituationen”. Media erbjuder ”ett mångfacetterat 
råmaterial för (…) sökande efter en egen identitet”. Författaren skriver att ”medierna 
tillhandahåller stilar, tankemönster, livsutkast och identiteter som kan utprövas, stiliseras, 
sättas samman, användas och överges”. Ungdomarna ses, enligt detta synsätt, som aktiva 
aktörer, snarare än passiva mottagare av passiviserande media. 
 
 Går p.g.a. skolarbete  Går sällan på bibliotek  
 Stressade / jäktade  Lugna 
 Högljudda   Tysta 
 Ungdomsstilar  Anonyma, ingen egen kultur 
 Heterogen grupp  Homogen grupp 
 Speciellt mentalt tillstånd  Biologisk utvecklingsfas 
 Social och kulturell marginalpos. Social och kulturell norm 
 Känsliga trendmätare  Okänsliga och otrendiga 
 Beroende av genus och klass Oberoende av genus och klass 
 Aktiva aktörer runt media  Passiva mottagare av media 
 
I inledningen till text 6 ger författaren en förklaring till det valda ämnet för uppsatsen. Där 
säger hon sig vilja skriva om ”folkbibliotek, barn och ungdomar samt informationsteknik 
(IT)”. Dessa begrepp anser hon vara ”självklara i kommunala sammanhang”, d.v.s. alla 
kommuner har verksamheter som rör dessa begrepp. Alltså anses det som en självklarhet för 
författaren att varje kommun engagerar sig i ungdomsverksamhet. Efter att inledningsvis 
funnit det svårt att hitta material som berörde dessa begrepp, så valde hon att fokusera på 
informationssökning. Hon skriver att ”det som kom att intressera mig var de folkbibliotek 
som arbetade med att undervisa barn och ungdomar i hur man kan använda IT för att söka 
information”. Inom redovisad litteratur från den pedagogiska forskningen omformuleras den 
fråga till ”Hur undervisar man om sökning, urval och strukturering för barn och unga och hur 
skapar man i dialog med dem de kunskaper som är nödvändiga för att värdera information och 
informationskällor?”. 
 
Denna typ av verksamhet visar sig dock vara ”i uppbyggnadsstadiet, dels genom att det är en 
ny uppgift för biblioteken och ännu inte så vanligt förekommande”. Det viktigaste med 
liknande verksamhet sägs vara ”att bibliotek samarbetar” samt att ”bibliotekarien har fått en 
pedagogisk roll i kunskapssökandet”. Detta tolkar jag som om bibliotekets förhållande till 
ungdomarna ska efterlikna det som finns i de olika undervisningsinstitutionerna. Denna 
liknelse mellan bibliotek och skola förstärks då författaren skriver att barn och ungdomars 
”skol- och fritidsintressen ofta flyter in i varandra”. 
 
Utöver detta sägs också att ”nästa steg är att lära sig behärska informationsflödet genom 
kunskap i informationssökningsprocessen”. Uppsatsens författare skriver att ”jag tror att inom 
en snar framtid kommer den här kunskapen att ges till förhoppningsvis alla barn och 
ungdomar i Sverige, och den kommer att organiseras på olika sätt beroende på olika 
kommuners förutsättningar”. Detta verkar betyda att denna kunskap är något som 
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ungdomarna inte för närvarande äger. Detta förstärks av att en av författarens informanter 
redogör för att personen upplever ”att eleverna var dåliga på att söka och värdera 
information”. Denna kunskap varierar dessutom från plats till plats. I övrigt är det svårt att 
hitta någon klar definition av vad detta behärskande av informationsflödet innebär. Är det en 
teknisk, pedagogisk eller filosofisk kunskap? 
 
Uppsatsens författare skriver att ”tidigare har bibliotekarier som arbetat med barn och 
ungdomar främst inriktat sig på läsfrämjande arbete”. I det kommande informationssamhället 
krävs dock andra kunskaper vid mötet med de unga; ”dels kunskapen om hur de nya medierna 
fungerar och även kunskapen att lära ut, kunskapen att vara pedagog”. Denna typ av kunskap 
förordas av författaren som ett bra ämne att studera i utbildningen i informations- och 
biblioteksvetenskap. 
 
Med ”barn och ungdomar” avser författaren ”åldersgruppen 7 – 16 år, eftersom det statistiska 
material som finns med i min text innefattar barn och ungdomar i den här åldersgruppen”. 
Anledningen till att denna åldersgrupp härrör från deras förgivettagna relation till IT-tekniken. 
Författaren skriver att ”de yngre barnen inte har tillräckligt med kunskap och förmåga att 
utnyttja olika typer av media (ej tillräcklig kognitiv kunskap) medan hos de äldre tonåringarna 
fanns ’datafreaken’ (oftast killar) eller flickor med främmande inställning till mediet (visad 
okunskap)”. De verksamheter som författaren har studerat har dock vänt sig till ”åldern 6 – 12 
år”. 
 
Författaren skriver att de statistiska undersökningarna ”visade att yngre svenska tonåringar 
använder Internet på en mängd olika platser”. Generellt är det dock vanligare att använda 
Internet om ens familj har en högre socioekonomisk status och/eller om man bor i en större 
stad. Ungdomarna tycker ”att surfa och bläddra på Internet” är roligast, men även chatgrupper 
och spel nämns. Vid informationssökning är Internet förstahandsvalet. Författaren skriver att 
”böcker favoriserades p.g.a. att det var lättare att hitta vad man sökte där” och att ”på nätet 
upplevdes det som mycket att läsa igenom”. För många av de yngre ungdomarna är datorer 
och liknande media inte alls så främmande och konstigt som det stundtals framställs.  
 
Författaren redogör för forskning som visar på att det finns ett positivt samband mellan 
biblioteksbesök och Internetanvändning. Detta faktum ”kan bero på att i gruppen ungdomar 
och medelålders med hög utbildning är det vanligt med biblioteksbesök och 
Internetanvändning”. Texten visar alltså att ungdomar är en relativ stark användargrupp av 
både bibliotek och Internet och löper således inte någon risk att hamna utanför den snabba 
utvecklingen av informationsteknologin. Däremot skriver författaren att ”de yngre ser nätet 
som ett nytt huvudmedium, där övriga medier har fått stå tillbaka för Internet”. Av denna 
anledning är det ”viktigt att följa de yngres Internetvanor eftersom det är de som i framtiden 
kommer att påverka Internets roll på sikt”. Att yngre ungdomar skulle vara speciellt känsliga 
för webbens medieverkan står som en paradox mot hur de tidigare undersökta ungdomarna 
bedömer källor vid informationssökning. Denna position tillbakavisas dock av den 
bibliotekspersonal som intervjuats i uppsatsen. 
 
Verksamhet för barn- och ungdomsgruppen har historiska rötter, då ”folkbibliotekens 
basfunktion vidgades under 1960- och 1970-talen till att bland annat innehålla uppsökande 
verksamhet, allmänkulturella program och verksamhet för barn och ungdomar”. Under denna 
tid blev barn och ungdomar ”en prioriterad grupp av biblioteksbesökare”. Detta kopplas i 
texten samman med biblioteksbyggandets epok. I och med den ekonomiska krisen under 
början av 1990-talet avbröts dock dessa projekt. Författaren skriver att ”under 1990-talet 
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drabbades många bibliotek av stora nedskärningar i och med de besparingar som genomdrevs 
i kommunerna”. Under den nuvarande samtiden ses bibliotekets roll vara ”som informations- 
och kunskapscentra”. 
 
Vid författarens genomgång av politiska dokument runt uppsatsens ämne ger författaren en 
mening åt det ungdomsbegrepp som används i dessa texter. I texten kan vi läsa att ”i 
kulturpropositionen är det främst barn och ungas minskade läsvanor som oroar”. Författaren 
utgår från 1997 års bibliotekslag när hon skriver att ”lagen säger vidare att folk- och 
skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda 
böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov”. Regeringen gav 
1995 Ungdomens IT-råd uppgiften att rådet skulle ”samla och förmedla kunskap om hur barn 
och ungdomar kan utnyttja modern informationsteknik i skolan och på fritiden”. En av de 
uppgifter som rådet gjorde var att enas runt ett nytt begrepp för det kommande framtida 
samhället. Rådet valde att kalla det ”glokalsamhället”, vilket ”förenar det globala med det 
lokala genom globala nätverk för mänsklig samexistens”. Samtidigt poängterar också rådet att 
det är lika viktigt med ”den fysiska tillgången” som ”den mentala tillgången” för att det ska 
skapas en jämlik utveckling för ungdomar inom IT-området. 
 
Denna bild av ungdomars förhållande till IT-teknik fortsätter med att uppsatsens författare 
redogör för regeringspropositionen På ungdomars villkor. Författarens skriver att ”regeringen 
föreslår att stöd bör ges till de ungdomsgrupper som inte har informationsteknik i hemmet, 
prioriterade grupper bör vara flickor och ungdomar med annan etnisk och kulturell bakgrund 
liksom ungdomar med funktionshinder”. Tydligen är dessa undergrupper till det stora 
begreppet ungdomar mest i fara att åsidosättas av det nya informationssamhället. Detta nämns 
även när författaren skriver ”att tillgången till modern informationsteknik har ökat i andra 
miljöer, t.ex. på fritidsgårdar och bibliotek och att ett problem kan vara att pojkarna tränger ut 
flickorna när det gäller användandet av den nya tekniken”. 
 
Författaren citerar från den amerikanska statsvetaren Benjamin Barber som skriver att det 
viktiga för ungdomens förhållande till Internet är att kvantitet inte förväxlas med kvalitet – 
vilken hjälp kan informationskvantitet ”vara för ungdomar som saknar förmåga att söka, som 
inte kan läsa och som inte kan skilja mellan sant och falskt”. Om inte dessa förmågor övas 
upp hos ungdomarna, så tjänar den nya tekniken inte mycket till. Denna kunskap förklarar 
författaren vara att ”lära sig att söka och att skilja mellan vad som är falskt och sant”. Det 
gäller att lära sig att se tekniken för vad den är. 
 
Författaren redogör också vad internationella politiska dokument säger om ungdomars 
förhållande till det nya informationssamhället. Hon skriver att rapporter ”tar upp den tekniska 
utvecklingen i samband med barn och ungdomars liv”. Igen är det fråga om ”klyftor mellan 
den elit som tar till sig teknologin och den utestängda majoriteten”. Ur ett globalt perspektiv 
kan till och med ”de utestängda” vara i majoritet. Vidare uttrycks ”att ungdomar i dag är 
bättre rustade än sina föräldrar för att kunna ta till sig mångfalden av kulturella värderingar 
och uttrycksformer” och att ungdomar som kunnat utnyttja det nya samhällets frukter ”är mer 
toleranta mot annorlunda uttryckssätt och öppnare för kulturella olikheter”. Den följande 
texten förklarar dock inte uttryckligen vad som menas med denna mångfald och annorlunda 
uttryckssätt. Tanken på att tekniken och medierna i sig skapar denna öppenhet hos 
ungdomarna kan dock anas. 
 
 Dåliga på att värdera info.  Bra på att hantera nya medier 
 Använder Internet olika  Använder Internet lika 
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 Surfar mest på Internet  Söker sällan info. medvetet
 Starka användare  Ej utanför info. samhället 
 Invandrare och flickor  Datafreaks, pojkar, högre klasser 
 Informationssökning  Läsvanor 
 Informationskvalitet  Informationskvantitet 
 Kulturell mångfald  Kulturell trångsynthet 
 Mental tillgång  Fysisk tillgång 
 
I text 7 tilldelas ungdomsgruppen meningar som härrör ur dess förhållande till den nya 
informationstekniken. Författaren skriver att ”först och främst är ungdomar positivt inställda 
till nättidningar och de är den grupp i samhället som mest läser nättidningar” 
Således är mediet och användargruppen tätt ihopkopplade. Men de är också individer som 
driver fram utvecklingen inom området. I texten står det att ”de främsta anledningarna till att 
dagstidningarna också publicerar sig på nätet är att de vill hänga med i utvecklingen och 
skapa ett komplement till papperstidningen, men också för att de vill nå ungdomarna som är 
flitiga Internetanvändare”. För att nå användargruppen krävs speciella handlingar och nya 
metoder, p.g.a. ungdomarnas smak och inställning gentemot Internet. 
 
Detta förstärks ytterligare i uppsatsen, där det slås fast ”att ungdomar också utmärker sig 
genom att vara flitiga Internetanvändare och genom deras uppfattningar och framtidstro om 
Internet”. Ungdomarna ses här som en typ av seismograf för den kommande tidsandan och 
detta är något som ofta uttrycks i, exempelvis, Thomas Ziehes texter. Detta känns igen från 
uppsatsens syfte och problemställning, vilken förklarar att ”ungdomar är den grupp i 
samhället som utgör vår framtid och därför känns det extra relevant att studera ungdomar för 
att ta reda på hur nättidningsläsningen på sikt kan komma att se ut”. 
 
Författaren ser nya tendenser i ungdomars sätt att kommunicera – ”ungdomarna ersätter till 
exempel traditionell brevskrivning med chatt och e-post, samtidigt som vanor runt tryckta 
medier, såsom morgontidningsläsning, fortsätter att ha en stark ställning”. Dock uttrycks även 
ett tvivel över ungdomskulturens allvar och funktion som hänvisare mot framtiden. Det är 
viktigt att studera ungdomar ”för att se om de kommer att ta med sig Internet i vuxenlivet och 
att det inte bara är en del av ungdomskulturen”. Att ungdomskulturen bara är ungdomskultur 
är tydligen viktigt att påpeka. 
 
Författaren diskuterar begreppet ”ungdom” som förknippat med ”ungdomstiden”, vilket är 
”en period då man ännu inte är vuxen, men heller inte barn”. Denna period kännetecknas av 
”ständiga förändringar och identitetssökande”, vilket kan vara ett skäl till att ungdomar ses 
som seismografer för tidsandan. Samtidigt finns det även en viss stabilitet bland dessa 
”ständiga förändringar” vilket kan studeras som ”kulturmönster, uttryckta både i ungdomars 
handlingar och mediala sammanhang, som ungdomar delar just därför att de är unga”. Dessa 
kulturmönster kan med fördel studeras bland de nya medierna. Författaren skriver ”att 
ungdomskulturen utmärks av de stilar, värden och ideal som yttrycks (sic) i medier”. 
 
Ungdomarnas självklara egenskap av att vara yngre ses av författaren som en garanti för att 
ett speciellt förhållande utvecklats mellan IT-tekniken och ungdomarna, då ”ungdomar” är 
”den första generationen att växa upp omgivna av digitala medier och har därför fått 
möjligheten att tidigt utveckla en datorvana, till exempel i användningen av nättidningar och 
läsning på skärm”. Det redogörs till och med för teorier som uttrycker att ”det är ungdomars 
användning av interaktiva digitala medier som utgör roten till den nya ungdomskulturen”. 
 



 37

De undersökta ungdomarna i uppsatsen ses av författaren som utgörande ett homogent urval 
ungdomar. Det de har gemensamt och som är intressant för uppsatsen är ”deras ålder och att 
de är nättidningsläsare”. Räcker det för författaren att intervjupersonerna är i en viss 
ålderskategori och är intresserade av ett visst media för att kunna representera 
ungdomsgruppen i uppsatsen? Författaren skriver att ”bakgrundsfaktorer som till exempel 
kön, social bakgrund och övriga mediavanor ser jag som utan teoretisk betydelse för mitt 
urval”. Om författaren menar att dessa bakgrundsfaktorer var för svåra att analysera inom 
uppsatsens ram eller om ungdomar i mötet med Internet inte är beroende av dessa faktorer 
sägs inte, men det är en intressant frågeställning. 
 
Webbarometern har utfört en redovisad undersökning. Den visar på att vid nätläsning så väljer 
”ungdomar (…) gärna sport, TV-guide, City-guide, chatt och insändare”. Totalt menar 
undersökningen att ”de preferenser i val av ämne, som de olika grupperna har, följer det 
läsmönster som finns i de traditionella dagstidningarna, konstaterar i undersökningen och 
därmed skiljer sig inte nättidningsläsningen så värst mycket från vanlig dagstidningsläsning”. 
Vanligast förekommande funktion för ungdomsgruppen, definierad som mellan 16 - 25 års 
ålder är att läsa rubrikerna 75%, nyhetsartiklar 43%, sport 26%, nöje/cityguide 25%, TV-
guide 24%. Detta skulle således representera vad ungdomar läser i tidsskrifter både i fysiska 
tidningar och på nätet. 
 
Författaren menar att ”åldersmässigt är skillnaderna stora” på hur individers inställning är till 
nättidningar och att ”ju yngre man är desto mindre motstånd till att läsa nättidningar”. Texten 
redogör att ”de grupper i samhället som är mest positiva till nättidningar är unga, 
högutbildade och högre tjänstemän”, samt att ”till åldern sett är ungdomar den grupp som 
mest läser nättidningar eller någon annan nyhetstjänst på nätet”. Vid en jämförelse mellan 
olika användare av nättidningar så ”har klyftan ökat”. Författaren visar att vid en jämförelse 
mellan ”åldersgruppen 15-29 år mot de över 50 år”, så är ”tillväxten för de yngre (…) dubbelt 
så stor”. Dessutom visar de citerade undersökningarna att ”ungdomarna är den grupp som 
använder de interaktiva tjänsterna mest, samt ägnar sig mer åt nöjesnyheter än övriga 
åldersgrupper”. 
 
Enligt rapporten Ungdomar, IT och medier, som författaren utgår ifrån, definieras 
ungdomsgruppen till ”åldrarna 16 till 25 år”. För dessa ungdomar är media ”de svenska 
ungdomarnas guide genom den snåriga tonåren in i vuxenvärlden och ungdomar kan idag ta 
del av en enormt stor mängd media”. Författaren skriver att ”genom att kunna välja bland 
olika medier har svenska ungdomar möjlighet att hitta sin smak och sina preferenser”. Dessa 
mediepreferenser uttrycker ungdomarnas egna kultur ”inte bara till vuxna, som de signalerar 
om vem de är och står för, utan också till andra unga” (min kommatering). Författaren 
erkänner att ”det finns många skillnader och likheter i ungdomars medieintag” och att ”det 
finns en tydlig gräns mellan de ungdomar som läser morgontidningar och de som läser 
kvällstidningar, nämligen familjebakgrund”. Detta uttalande kan te sig kontrasterande mot det 
faktum att författaren tidigare hävdat att hon inte ser någon betydelse hos bakgrundsfaktorer 
av social art. 
 
Författaren hävdar att ”bland ungdomars mediefavoriter ligger Internet”. Trots detta är det 
bara en tredjedel ´som ”uppger att de mer eller mindre frekvent läser morgon- och 
kvällstidningar på nätet”. Denna grupp ungdomar är allt annat än heterogen eftersom ”killar 
läser oftare än tjejer och det är mycket vanligare att besöka en nättidning bland ungdomarna 
över 20 år och bland trendledare”. Om dessa trendledare i tjugoårsåldern verkligen stämmer 
med en allmän definition av ungdomsgruppen är osagt. 
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Enligt den teori av Bo Reimer, som författaren använder sig av, så präglas ungdomstiden av 
tre olika kännetecken. Författaren skriver att ”den första och ett av de absolut viktigaste 
kännetecknen för ungdomsfasen är identitetsskapande”.  Detta betyder att ungdomarna ”i sitt 
letande efter en identitet provar (…) på olika identiteter för att se vilken som passar bäst för 
den man vill vara eller för den man för tillfället vill vara”. Detta prövande av den egna 
identiteten leder till att ”ungdomarna är (…) lyhörda och mottagliga för impulser från en 
mängd olika håll”. Även om detta är ”ett av de absolut viktigaste kännetecknen för 
ungdomsfasen”, så skriver författaren att ”processen inte tar slut i och med att man är vuxen, 
utan vi utvecklar och omarbetar ständigt vår identitet”. 
 
Författaren fortsätter med att hävda att ”det andra särdraget (…) är skapandet av en 
meningsfull bild av omvärlden”. Med detta menar hon att ”det som är viktigt” för ungdomar  
”är att skapa sig en bild av hur de situationer man själv dagligen är inblandade i, förhåller sig 
till händelser som är utanför ens fysiska räckhåll”. Författaren menar att ”för att man ska 
kunna fungera som en social varelse måste man veta hur man ska bete sig i konkreta dagliga 
situationer och detta görs genom att lära sig de spelregler som gäller i vardagslivet”. Huruvida 
detta är något specifikt för ungdomsgruppen ska jag låta vara osagt, men läsaren kan ana att 
det antas vara speciellt viktigt för användargruppen. Författaren skriver att ”slutligen handlar 
ungdomstiden också om att ha kul”. Med detta menas ”att man som ung vet att det är innan 
man träder in i vuxenlivet som möjligheterna till ett underhållande liv finns och denna tanke 
genomsyrar ungdomarnas vardag”. Vad detta har för konsekvenser för den vuxna självbilden 
är intressant och överhuvudtaget tycker jag att Bo Reimers tre särdrag är avslöjande för den 
bild som den vuxne har av sig själv. Dessa tre moment ska ses som avklarade innan man blir 
vuxen. 
 
Förutom att dessa tre särdrag sägs definiera ungdomsgruppen, så är de dessutom gångbara 
universellt. Författaren hävdar att ”dessa tre karaktäristiska för ungdomstiden passar in i 
vilken kultur som helst, men skillnaden är att de tar sig olika utryck i olika kulturer och i olika 
tidsperioder”. Förutom ett något relativiserande tillägg, så anses detta utgöra ungdomars 
situation globalt. En kritisk läsare kan naturligtvis fråga sig om det att ha kul är något som tas 
förgivet av alla ungdomar i världen eller ens av våra förfäder i sin ungdomstid. Dock skiljer 
sig vår samtida ungdomskultur, eftersom ”att vara ung i dagens västerländska samhälle 
innebär en ’kulturell friställning’ från den kulturella tradition som är analog med den av Marx 
beskrivna socioekonomiska friställningsprocessen”. Författaren ansluter sig här till Thomas 
Ziehes tanke om kulturell friställning, vilket innebär att ”vad som skiljer ungdomarnas 
situation från tidigare generationer är att gamla traditioner har förlorat sin giltighet”. 
Författaren skriver att den kulturella friställningen är så total att ”man kan inte räkna med att 
bo kvar på samma ställe och föräldrarnas livserfarenhet har inte samma betydelse eftersom 
samhället ändrats så radikalt”. 
 
Enligt författaren så spelar medier en stor roll för ”ungdomars identitetsskapande, förståelse 
av omvärlden och underhållning”. Medierna fungerar som ställföreträdande uppfostrare, då ”i 
takt med en ökad grad av friställning – i takt med att föräldrarnas erfarenheter blir mindre 
giltiga för ungdomars identitetsarbete – ökar massmediernas roll”. Av dessa medier, hävdar 
författaren är ”det framför allt (…) de elektroniska medierna som är av betydelse för 
ungdomars identitetsskapande”. Men medier är idag av stor betydelse för alla ”eftersom 
utbudet är så stort”. Författaren menar att det ”krävs ett val av sådant som känns meningsfullt 
för en själv och anpassat till den situation man befinner sig i, därför används medier på olika 
sätt för olika grupper i samhället”. 
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I uppsatsen sammanfattning redogör författaren för sina intervju- och undersökningsresultat. 
Där hävdar hon att ”ungdomar läser främst de stora nyheterna som presenteras på 
nättidningens första sida”, att ”ungdomarna har generellt en positiv syn på nättidningar”, och 
att ”detta leder till att ungdomarna slipper gå ned till affären och spar på så vis både tid, ork 
och pengar”. Summeringen av ungdomars förhållande till nättidningsläsande utmynnar i att 
”jag vill påstå att nättidningsläsandet har fått en naturlig plats i deras liv, tillhörande deras 
livsstil”. 
 
Författaren markerar att ”ungdomarnas åsikter är delade huruvida de tycker det är svårt eller 
lätt att läsa på skärm”, men hävdar att ”när det handlar om nättidningarnas struktur ligger det 
intressanta i att flera ungdomar visar sig positiva till nättidningens struktur”. De upplevs 
”lättare att hitta, de fick ut mer av dem och de kunde välja det som de är intresserade av”. 
Dock finns det en tvetydighet i val av media. Ungdomarnas teknikvana är god, men ”trots 
detta föredrar de att bläddra och att fysiskt kunna hålla i en tidning” och texten konstaterar att 
”detta talar för att papperstidningar redan är rotad hos ungdomar”. 
 
Textens forskningsfokus är, enligt texten, viktig då ”ungdomar är intressanta att studera 
eftersom de utgör vår framtid och kan visa hur nättidningsläsning kan komma att se ut på 
sikt”. Dock avslutas sammanfattningen med det lite märkliga konstaterandet att ”jag ser ingen 
klar tendens i ungdomars nättidningsläsning som talar för en fortsatt nättidningsläsning i 
framtiden” 
 
 Positiva till och använder nya medier (Misstanke mot nya medier?) 
 Känsliga för trender  (Okänsliga?) 
 Ungdomskultur  Vuxen kultur 
 Nättidningar   Papperstidningar 
 Identitetsskapande användande (Har fast identitet?) 
 Kulturellt friställda  Kulturellt fastlåsta 
 Uppfostrade av media  Uppfostrade av samhället 
 Kräver meningsfull omvärld (Behöver inte det?) 
 Har kul   (Har inte kul?) 
 
I text 8´s inledning etableras en syn på litteratur som är starkt uppdelad mellan 
ungdomslitteratur och vuxenlitteratur. Författarna skriver att ”i dagens läge har vi ett stort 
utbud av ungdomsromaner, vilket inte existerade i någon större utsträckning före sextiotalet”. 
Dessa böcker är ”tillrättalagda för sin läsekrets”, eftersom ”det är oftast unga människor som 
agerar i böckerna och det är deras situation som tas upp”. Författarna fortsätter med att 
”placeringen av ungdomsböcker sker vanligen på speciella hyllor (…) vilket markerar att det 
är en speciell typ av böcker, för en speciell åldersgrupp”. Ungdomsgruppen är härmed 
etablerad som ”en speciell åldersgrupp” eller ett undantagstillstånd. Vidare fortsätter texten 
med en värdering av ungdomsboken som sådan, då det står att ”innehållet i vuxenlitteraturen 
kanske är mera intressant, vidgar perspektivet och ger en djupare bild av tillvaron även för 
ungdomar”. 
 
Uppsatsen syftar, efter denna värdering, till ”att hitta lämplig övergångslitteratur” mot den 
mera intressanta vuxenlitteraturen. En sådan övergång skulle syfta till att ”då kan ungdomarna 
på ett mjukt sätt bli bekanta med vuxenlitteraturen och inse att den även går att läsa i yngre 
åldrar med behållning”. Anledningen till detta är ännu en värdering, då vuxenlitteraturen 
skulle kunna vara ”ett komplement och alternativ till den stora floran av kiosklitteratur, som 
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man har lättare att komma i kontakt med än böcker son endast finns i bokhandeln”. Således 
finns det en fara att läsa ungdomslitteratur av kommersiell art och att bibliotekarien ser sig 
som tvungen att etablera bättre kontakt med viktiga böcker för ungdomarna. 
 
De ungdomar som undersökts i uppsatsen går i årskurs nio. Dessa valdes ut av författarna 
”eftersom vi inte anser att det är meningsfullt att introducera vuxenlitteratur på ett tidigare 
stadium”. Detta tolkar jag som att författarna ändå ser en gräns där vuxenlitteratur inte 
fungerar som stimulerande läsning. Främst kan detta bero på språkkunskapen, då de skriver 
att ”vi ville inte förstöra första kontakten med vuxenlitteraturen genom att välja alltför 
omfångsrika romaner”. De yngre ungdomarna har också, enligt författarna, svårt att 
koncentrera sig på böcker. De skriver att ”något som är viktigt att tänka på till hänsyn för 
åhörarna är att vi anpassade bokpratet efter den tid som vi fick till förfogande”. De skriver 
också att ”det är svårt för många att lyssna och koncentrera sig” och detta markerar tydligt en 
skillnad mellan vuxna åhörare och ungdomar. 
 
För att få en klar bild av ungdomsgruppen utför författarna en mindre användarundersökning. 
Det de ville ha reda på ”var hur ofta eleverna läser en bok, men vi tog också reda på hur de får 
lästips och vilken typ av böcker de läser”. De kunde observera att ”de flesta (…) läser en bok i 
månaden”. Detta överraskar författarna mycket och efter deras bokprat kunde de ”konstatera 
att så gott som alla elever, med något undantag i varje klass, lånade och läste av de böcker 
som vi hade presenterat”. Att de finns ett starkt intresse för läsning bland ungdomarna 
kommer som en positiv överraskning för författarna av specialarbetet. 
 
Vidare förklarar författarna att ”av enkätsvaren kan man se att kamraterna har ett stort 
inflytande när det gäller bokval”. Dessutom har ”biblioteket (…) en lika stor roll som 
tipsgivare som kamraterna”. Denna höga värdering av bibliotekets roll som boktipsare kan ses 
i relation till skolan som ”visar sig ha en mera blygsam roll när det gäller att rekommendera 
böcker, som eleverna vill läsa”. Detta är, enligt författarna, ”ett beklagligt faktum”och de 
hävdar att ”ett större samarbete med biblioteket skulle gagna båda parter”. Författarna menar 
att medium som ”radio och i synnerhet TV (…) satsar mycket dåligt på bokinformation, men 
det märks att de har mycket stor slagkraft när de någon gång tar upp böcker”. Detta tolkar jag 
som att dessa medier ses som inflytelserika över ungdomsgruppen och att de p.g.a. detta 
borde spendera mer medel på information om böcker för att stimulera läsningen. Författarna 
avslutar avsnittet om ungdomens boktipsare att ”det är naturligtvis viktigt att även föräldrar 
håller sig informerade om lämpliga böcker för ungdom”. Föräldrarnas inflytande är så 
självklart att deras intresse tas förgivet. 
 
Författarna skriver att ”på frågan ’hur får du tag i boken’ har många svarat att de lånar på 
biblioteket”. Det är därför ”relativt få elever som skaffar sig litteratur genom att köpa den i 
bokhandeln”. Av detta kan den implicita slutsatsen vara att det inte finns någon direkt 
konkurrens mellan bokhandeln och biblioteket vad gäller ungdomslitteratur. Men vad gillar 
ungdomar att läsa om? Vad innebär egentligen begreppet ”ungdomsboken”? Författarna 
skriver att ungdomarna önskar att ”det ska vara spännande handling i böckerna”. Denna 
spännande handling värderas utifrån vuxenlitteraturen och den spännande handlingens 
betydelse ”kan förklaras med att det går fortare att läsa en bok som har fängslande handling 
och detta är mycket betydelfullt (sic) just i denna åldern, när man många gånger har svårt att 
koncentrera sig”. Ännu en gång yttras påståendet att ungdomar har svårare att koncentrera sig 
än vuxna läsare.  
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Ungdomsboken är ofta genrebetonad och författarna räknar upp ett par av dessa, exempelvis 
beskrivs kärleksromanerna. Författarna menar att dess läsare ”mest är (…) flickor”, men 
hävdar att ett par pojkar läser även detta. En annan populär genre är ”sience (sic) fiction”, som 
”för många ungdomar är svår att avgränsa och det har visat sig i de svar som vi fått”. För 
många läsare är science fiction det som menas med ”spännande litteratur” och detta har visat 
sig förvirrande för bibliotekarierna. Författarna saknar ett intresse för lyrik bland ungdomarna 
och ”detta tyckte vi var underligt för det verkar så populärt bland ungdomar att skriva dikter i 
pressen”. Möjligtvis är det stor skillnad mellan att läsa och att skriva poesi och att detta inte 
stämmer in på den bild av ungdomar som författarna ursprungligen tagit för given. 
 
Ungdomarnas sätt att ta till sig litteratur stämmer inte helt överens med den syn på litteratur 
som den vuxna normen föreskriver. Exempelvis så upptäcker författarna att upphovet till 
böckerna inte är lika viktigt som läsupplevelsen. De skriver att ”om eleverna kommer ihåg en 
titel på en bok så kommer de knappast ihåg författarens namn”. När de ber ungdomarna att 
räkna upp sina favoriter inom litteraturen så blev det ”en salig röra titlar”. Den litterära 
kanonen är också oupptäckt av flera av ungdomarna. Författarna skriver att ”det är många 
som läser ’klassiker’ men det är då oftast de förkortade upplagorna, de s.k. 
ungdomsklassikerna”. På vilket sätt dessa är sämre än originalupplagan nämns inte, men det 
kan tolkas som att anpassade ”ungdomsklassiker” innebär ett sämre språkbruk. 
 
Andra egenskaper som ungdomsgruppen har uttrycks också i negativa termer eller som en 
avsaknad av något. Exempelvis skriver författarna att texter ”som behandlade politik hade 
läsarna svårt att förstå”. Ungdomarna tyckte om en bok att ”den är inte kronologisk och detta 
var mycket störande för en del elever och det gjorde handlingen svårfångad” eller att ”några 
tyckte också att den engelska humorn var svår att förstå”. Ungdomars läsning innebär också 
en förkärlek för speciella ämnen i litteraturen. Författarna skriver att ”vi tyckte det var värt att 
notera, att det var så många som påpekade, att de tyckte det var intressant att läsa böcker som 
tog upp ett historiskt ämne” och att en annan text ”tar upp ett ämne som har ett speciellt 
intresse för unga människor, som håller på att skapa sig en identitet”, d.v.s. ”att om man är 
misstänksam mot alla människor förstör man bara för sig själv”.  
 
Sammanfattningsvis skriver författarna att ”vår undersökning visade på att ungdomar kan och 
vill gärna läsa vuxen skönlitteratur” och att ungdomarna också tycker att vuxenlitteraturen 
”var intressantare och gav mer än ungdomslitteraturen”. Författarna menar att ”språket blev 
inte det hinder som vi trodde att det skulle bli”, men att ”något som var viktigt för förståelsen 
av boken var att det blev en viss kronologi i händelserna, att handlingen inte hoppade”. De 
mest valda böckerna var inte de som bibliotekarierna hade tagit för givet och ”detta är 
intressant därför att böckerna sinsemellan är mycket olika, både innehållsmässigt och 
språkligt”. Den homogena och stereotypa läsning som författarna förväntat sig infriades 
således inte. Dessutom visade ”eleverna (...) ett stort intresse för vårt arbete, vilket gjorde att 
det blev både roligt och stimulerande att genomföra denna undersökning”. 
 
 Speciell åldersgrupp  Normerande åldersgrupp 
 För vuxenlitteratur  (Mot dålig ungdomslitteratur?) 
 Historiska, spännande ämnen Läser ej politik 
 Kronologisk handling  Icke-kronologisk handling 
 Spännande handling   

Upphov ej viktigt 
 Ungdomsklassiker  Klassiker 
 Genrelitteratur  Lyrik 
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 Kamrater & bibliotek  Media & föräldrar 
 Läser ofta   (Läser sällan?) 
 
I text 9 definieras ungdomar som mellan 15 – 25 år och undersöker både män och kvinnor. 
Texten beskriver hur valet av definition på ungdomsbegreppet framkom genom att ”jag har 
sett att de oftast använder sig av denna indelning i tidigare studier av ungdomar”. Vilka 
studier som menas är oklart, men kan tänkas härröra från Erling Bjurströms forskning som 
använts flitigt som källa till uppsatsen. Författaren hade också kunnat tänka sig en annan 
indelning, men blivit avrådd av handledare, då detta kunde ha gjort uppsatsen för stor. 
Ungdomar är både nöjda och missnöjda med sitt biblioteks film- och musikutbud, vilket 
varierar med stadsstorlek, könstillhörighet och efterfrågad mediesort. Ungdomar verkar tycka 
att biblioteken har ett bra, om inte så varierat, utbud. Bibliotekarierna är medvetna om 
ungdomarnas smak, men att verksamheten kan förbättras. Det framgår ”klart och tydligt att 
ungdomarnas syn på musik och film skiljer sig åt”. Författaren finner att könsvariabeln är den 
som mest styr valet av stil av medietypen och att detta bekräftas via den egna undersökningen 
och tidigare litteratur, som exempelvis Bjurströms avhandling. 
 
 Åldersmässig indelning  Andra indelningsfaktorer 
 Intresserade av andra medier Intresserade endast av böcker 
 Bibliotek har bra utbud  Missnöjda besökare 
 Bra medvetenhet  Verksamhet kan bättras 
 Heterogen smak  Homogen smak 
 Påverkas av genus 
 
Definitionen i text 10 ansluter sig “till det statistiska sättet att definiera begreppet ungdomar, i 
mitt fall 13-17 åringar”. För författarens egen undersökning var det bäst att avgränsa 
ungdomarna till den åldersgrupp som besökte den fritidsgård, där intervjuerna utfördes – 13 
års ålder eller över. Författaren redogör inte för hur de intervjuade fördelas efter genus. 
Författaren nämner att ”alla ungdomsinformanter utom två” hade ”flykting- eller 
invandrarbakgrund”. Texten beskriver att ”bibliotekariernas utsagor i olika frågor skiljde sig 
en hel del från vad ungdomarna sade”. Förutom detta fastslås att ”generationsskillnader verkar 
ha en stor inverkan på arbetet med ungdomarna”. Fortsatta studier av biblioteket som 
institution är viktiga och intressanta. ”Ungdomskulturen måste få en plats i biblioteket”, 
resonerar författaren, ”det är (…) viktigt att biblioteket släpper på sina fasta, disciplinära 
ramar”. Detta kräver att bibliotekarierna måste bry sig om ungdomskulturen mer ”om man 
vill fortsätta att hålla kontakten med ungdomarna i vuxen ålder”. 
 
 Statistisk definition  Efter platsen (fritidsgård) 
 Invandrarbakgrund  (Ingen genusfördelning?) 
 Ungdomar   Bibliotekarier 
 Yngre gen.   Äldre gen. 
 Ungdomskultur  Fasta, disciplinära ramar 
 

5.1.1 Diskussion om ungdomsbegreppets mening 
 
Sammanfattningsvis så kan en serie motsatspar etableras som guidar hur examensarbetena 
artikulerar och uttrycker ungdomsbegreppet. Dessa är löst strukturerade runt olika teman som 
är tätt förknippade med de diskursiva formationer som arbetena använder sig av. Jag kommer 
här att räkna upp och diskutera de teman som förekommer oftast och som därför kan ses som 
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av största vikt för hur diskurser bildas runt ungdomsbegreppet. Dessa teman går till viss del 
naturligtvis in i varandra och är sammankopplade på flera sätt meningsmässigt, så min analys 
blir något generaliserande. Det finns inga extrema fall av de teman som räknas upp, utan de 
ska ses som grundläggande innehållsresurser som löper genom texterna i olika hög grad. 
 
Ett av dessa mönster eller teman gäller hur ungdomar förhåller sig till nya sorters media. Med 
detta menar jag sådan media som inte traditionellt räknas som bibliotekets viktigaste bestånd. 
Bland dessa finns musik, film, datortjänster och annat. Detta tema dyker bland annat upp 
främst i texterna 4, 5, 6, 7, och 9. Till de påståenden som hör hit är bland annat att ungdomar 
är positiva till och använder nya medier på ett bra sätt och att de är intresserade av andra 
medier än böcker (som musik, tv, spel och datorer). Ungdomar framställs som aktiva aktörer i 
sitt förhållande till nya sorters media, att de använder Internet på ett flertal olika sätt och att de 
ej står utanför informationssamhället. De ses som uppfostrade av media på ett helt annat sätt 
än vuxna individer och står som starka användare mitt i den stora förändring som övergången 
till informationssamhället innebär. Dock väcks varningssignaler för att ungdomar är dåliga på 
att värdera information och att de sällan söker den medvetet. 
 
Ett annat mönster som är genomgående i många uppsatser är en motsättning mellan 
ungdomsgruppen och dess kultur och andra samhällsgrupper, främst vuxna och äldre. Flera 
gånger framhävs det speciella med ungdomsgruppen och olika slutsatser dras av dess sociala 
situation. De texter som främst sysselsätter sig med denna problematik är nummer 3, 4, 5, 7, 
8, och 10. Det tyder på att detta meningsskapande mönster är tämligen ihållande under den 
undersökta tiden och att en stor del av examensarbetena har arbetat med likartade 
tankegångar. Enligt det tema som framkommer i dessa texter så finns det en ungdomskultur 
som avviker från den ”vanliga” vuxna kulturen. Med detta menas att ungdomsgruppen är en 
speciell åldersgrupp med ett eget mentalt tillstånd som avviker från andra normerande 
grupper. Den sociala och kulturella norm som bibliotekets övriga användare har är annorlunda 
än ungdomarnas och de spränger ofta denna norms fasta och disciplinära ramar. Ungdomar är 
inte ”vanliga människor”, eftersom de genomgår ett identitetsskapande arbete, vilket redan är 
en fas som den äldre generationen redan genomgått. Detta identitetsskapande uttrycker sig i 
speciella ungdomsstilar som i sin tur skapar speciella behov som eventuellt kan uppfyllas av 
biblioteken. 
 
Vid en genomgång av vad ungdomsgruppen består av framträder en skillnad i synen på 
ungdomarna mellan de tidigare och de senare arbetena. De tidigare texterna tycks oftare 
beskriva gruppen som homogen och sammanhållen, gärna i kombination med en syn på 
ungdomstiden som ett biologiskt utvecklingsstadium. I många av dessa fall skrivs det om 
”barn och ungdom” som en gemensam kategori och många generaliseringar om gruppens 
gemensamma behov uttrycks. Senare uppsatser ser snarare en mängd olika faktorer som delar 
upp ungdomsgruppen i ett flertal underkategorier. Exempel på sådana texter är nummer 5, 6, 9 
och 10. I dessa fall uttrycks främst invandrargrupper och flickor som avvikare från den 
normerande synen på ungdomar. Ungdomsgruppen själv framställs som innehavare av en 
positiv syn på kulturell mångfald, vilket de övriga grupperna saknar. Den smak som tidigare 
har setts som talande för ungdomar ses i senare texter som uttryck för vetgiriga pojkar, 
ungdomar ur högre samhällsklasser, samt på teknikens område av ”datafreaks”. En varning 
utfärdas dock för skillnaden mellan ungdomar som uttrycker eget tycke och smak och 
ungdomar som uttrycker det som skolan och andra institutioner påverkat dem till. 
 
Denna skillnad leder oss in på en annan intressant motsats mellan de tidiga och de senare 
uppsatserna, nämligen de indelningskriterier författarna har haft för sin definition av 
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ungdomsgruppen. Bland en del uppsatser märks en statistisk definition av ungdomar, där en 
åldersgrundad indelning av gruppen har valts för att enkelt och klart avgränsa den grupp som 
undersöks. Dock problematiseras detta stundtals och ett par uppsatser ser problem med att 
bara välja en ålder, exempelvis text 10, när även genus, klass och undergrupper till den totala 
användargruppen lika gärna skulle kunna användas. En av författarna blev avrådd av sin 
handledare att använda sig av andra faktorer vid indelningen av undersökningsgruppen, då det 
kunde orsaka ett för stort arbete. Tydligen ses åldersdefinitionen vara en gängse metod att 
undvika ungdomsbegreppets ambivalenta karaktär och det är kanske detta som avgjort att en 
betydande majoritet av de undersökta texterna använder sig av en liknande definition. 
 
Ungdomar kategoriseras av flertalet examensarbeten som ett speciellt mentalt tillstånd eller en 
speciell utvecklingsfas. Detta påverkar deras framtoning och humör och detta har tagits upp 
av ungefär hälften av de analyserade uppsatserna. Det är främst texterna 1, 2, 3 och 5 som 
tagit upp detta meningsbyggande mönster, vilket möjligtvis kan förklaras med att de tidigare 
uppsatserna har ett mer distanserat förhållande till den beskrivna användargruppen. 
Ungdomarna beskrivs i de nämnda uppsatserna som osäkra och vilsna, bullersamma och 
högljudda, sårbara och i behov av lugn och ro. Denna framtoning förstärks i kombination med 
det mönster som belyste skillnaden mellan ungdomsgruppen och andra samhällsgrupper och 
leder en författare att beskriva situationen som en avgrund mellan ungdomar och bibliotek 
(som företrädare av den vuxna kulturen). Anledningen till att ungdomarna karaktäriseras på 
detta sätt kan bero på att författarna har en vilja att diagnosticera ungdomarna som ett speciellt 
tillstånd som de kan ha ett botemedel för. Många av de tidiga texterna har en vilja att inlemma 
ungdomsgruppen i det vuxna samhället och utarbetar planer för att lyckas med detta. 
 
Ett annat mycket vanligt förekommande tema i den biblioteksvetenskapliga framställningen 
av ungdomsgruppen beror på vilken miljö och plats som anses vara den riktiga för 
ungdomarna. Detta tema dyker upp i text 1, 2, 3, och 4, men förekommer också i andra 
uppsatsers periferi. De tidiga examensarbeten som refereras här betonar starkt en bild av att 
ungdomarna uppfattar biblioteket som en ovänlig miljö. Ungdomar vistas vanligast på skolan 
under arbetstid och fritidsgård eller liknande på sin fritid, enligt texterna, och författarna vill 
locka ungdomarna till biblioteket, så att denna institution känns lika ”naturlig” som skolan 
och fritidsgården. En uppsats hävdar t.o.m. att ungdomar nästan är okända för en intervjuad 
bibliotekarie. Även om det ”naturliga” med skolan och fritidsgårdarna för ungdomarna kan 
ifrågasättas, så hävdar flera av arbetena att ungdomar har behov av sociala mötesplatser. Detta 
behov tillgodoser tydligen inte biblioteket och många lösningar på det uppfattade 
ungdomsproblemet består av att omforma biblioteket till en mer social plats. För detta 
ändamål skriver flera uppsatser om inrättandet av speciella ungdomshörnor på biblioteket med 
speciellt anpassad inredning, bokuppställning, medier och annat. Tankar på att kombinera 
bibliotek och café eller musikavlyssning ingår bland annat. Dessa ungdomshörnor skulle 
således fungera som lockbete och anpassning för den speciella ungdomsperioden. 
 
Det finns ett genomgående mönster som gäller ungdomars förhållande till läsning och böckers 
innehåll i synnerhet. Detta mönster framträder främst i text 8. Enligt detta så artikuleras 
ungdomars läsvanor som bestämda av genrelitteratur där ungdomens könstillhörighet är 
mycket viktig. Ungdomar vill framförallt läsa spännande litteratur med kronologisk handling 
och innehållet ska stå i centrum, vare sig det är historia eller science fiction för pojkar eller 
kärleks- eller hästböcker för flickorna. Enligt detta mönster står ungdomarnas intresse för 
genrebaserad litteratur i kontrast med vuxna, ”normala” läsvanor. Ungdomar beskrivs sällan 
som intresserade av politiska ämnen (även om flickor framställs som intresserade av 
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samhällsfrågor) och lyrik och läser sällan klassiker, om de inte är förkortade till 
specialanpassade versioner. 
 
Detta förhållande till böckers innehåll är nära förknippat med de artikulationer runt ungdomar 
och läsvanor som examensarbetena uttrycker. Flera författare uttrycker förvåning över att 
ungdomar har ett stort läsintresse och läser ofta, även om de kanske inte alltid tillfredsställer 
detta intresse genom biblioteket. Detta gör enstaka författare rädda för att ungdomarnas 
läsning är av ett ytligare slag och de försöker erbjuda bibliotekets tjänster som en väg mot 
fördjupade läsupplevelser. De ser gärna andra ungdomliga intressen som konkurrenter till 
läsintresset och försöker att få ungdomarna att se biblioteket som en alternativ sysselsättning 
till dessa andra intressen. Oftast motiveras en liknande tanke med att dessa andra intressen är 
av en kommersiell art. En annan skillnad som noteras av författarna är att ungdomarnas 
läsvanor kan motiveras av olika anledningar, främst mellan påtvingat skolarbete och egna 
fritidsintressen. För några författare är det viktigt att särskilja på olika typer av behov hos 
ungdomarna, medan andra författare inte ser denna skillnad. 
 
Underförstått skapas en intressant parallell till bilden av ungdomsgruppen och det är 
bibliotekariens självbild och hur författarna upplever ungdomsverksamheten. Ofta bygger 
denna självreflektion på kontrasten mellan ungdomarnas speciella tillstånd och 
bibliotekariernas självupplevda normalitet. Text 4, 5 och 10 uttrycker klarast denna skillnad. 
En annan parallell till detta mönster består av bilden av biblioteket som en ogästvänlig plats 
för ungdomarna. Relationen till bibliotekarien beskrivs i dessa texter ofta som ansträngd eller 
direkt otrevlig, som exempelvis text 3, 4 och 9. Detta ställs i samband med ungdomars 
uttryckta behov av ett vänligt och jämlikt bemötande. Några författare beskriver en 
grundläggande skillnad där ungdomar får stå för förändring och framtid, medan biblioteket 
samtidigt får en mening som karaktäriseras av stagnation och statiskhet. Men alla delar inte 
denna bild av biblioteket som en hopplöst eftersatt institution. Undersökta ungdomar uttrycker 
i texter att biblioteket har ett bra utbud, men kanske inte är så duktiga på att presentera detta. 
Det gäller för bibliotekarierna att skaffa sig en personlig feedback från ungdomarna och att 
kunna anpassa beståndet till ungdomarna så att det finns en jämvikt mellan fysisk och mental 
tillgång, samt en jämvikt mellan kvalitet och kvantitet i beståndet. 
 
Teoretikern Thomas Ziehes syn på ungdomsgruppen har en egen och märkbar karaktär så 
hans tankegångar går klart att följa i de uppsatser som influerats av hans tänkande. Framförallt 
är det hans syn på ungdomar som extremt känsliga för trender och tidsanda som förekommer i 
texterna, bland annat i uppsats 5 och 7. Ungdomar beskrivs av Ziehe som seismografer för 
tidsandan och detta bildar gärna meningssammanhang med en syn på ungdomar som 
förbundna med förändring och framtiden. En annan av Ziehes tankar som fått genomslag 
bland examensarbetena är tanken på ungdomar som kulturellt friställda, till exempel i text 7. 
Eftersom ungdomar, enligt honom, växer upp i en brytningstid mellan det gamla 
industrisamhället och det kommande informationssamhället, så är de inte lika djupt rotade i de 
normerande traditioner som exempelvis deras föräldrar eller bibliotekarier är. Detta är både 
positivt och negativt för ungdomarna, menar Ziehe, eftersom de kan bli både starkare och 
accepterande i sin världsbild, men också utveckla rädsla, osäkerhet och ångest. Att 
ungdomarnas identitetsskapande arbete och behov av en meningsfull omvärld blir allt 
viktigare i vår samtid är en av de slutsatser som dras i texterna av Ziehes perspektiv på 
ungdomar. 
 
Ett flertal andra meningsbyggande teman har också framkommit vid sidan av de här 
uppräknande mönstren som varit de vanligast förekommande bland texterna. Jag ska nämna 
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två exempel här som jag tycker är intressanta att belysa. För det första har ett av de allra 
tidigaste specialarbetena, text 1, en klar skillnad i mening mellan konsumerande och 
producerande ungdom. I detta fall karaktäriseras den konsumerande ungdomen som lättlurad 
och utnyttjad av kommersiella krafter som det är bibliotekets uppgift att bekämpa. Biblioteket 
ska föregå med gott exempel och tillhandahålla verksamheter som istället ses som 
producerande, som exempelvis diskussionskvällar, musikaftnar eller liknande. Ett andra 
intressant påstående kommer från text 2 och behandlar pedagogiska aspekter på 
ungdomsgruppen. Där beskrivs ungdomar som kunskapsbehållare som måste tilldelas 
läsintresse för att bli goda läsare. Detta kan sammankopplas med en pedagogik som betonar 
vikten av att lära ut och ställer läraren i centrum, istället för eleverna. 

5.2. Analys av diskursiv praktik och övrig textanalys 

5.2.1 Interdiskursivitet 
Inom min analys har jag försökt att fokusera på form- eller genrebundna egenskaper hos 
texterna för att se hur texter om ungdomar kan karaktäriseras formmässigt och om detta, i 
förlängningen, kan sättas i samband med innehållsliga och diskursiva aspekter. Under denna 
rubrik kommer jag att presentera analysexempel på framträdande egenskaper bland 
undersökta texter, samt sammanfatta de vanligaste formella eller genremässiga mönster som 
jag funnit bland texterna. Kapitlet innehåller analyser av text 1-2, 4-5, 7-9, samt 11-12.  
 
Text 1 är ett specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap och slutfördes under vårterminen 
1974. Texten ger i övrigt få hänvisningar till de krav som ställts på arbetets resultat, till 
exempel finns det inga redovisningar till litteratur som stöd för skrivandet av 
forskningsrapporter eller liknande. I textens inledning finns dock hänvisningar till textens 
genre i de avgränsningar som gjorts för arbetet. Där står att ”för att ämnet inte skulle bli 
alltför stort, omfattande så har jag valt att huvudsakligen begränsa mig till Sveriges 
biblioteksverksamhet för ungdomar”. Författaren har också begränsat sig till ”de aktiviteter 
biblioteken kan ha för ungdomar”, snarare än den litteratur som erbjuds. Hennes metod har 
bestått av en litteraturgenomgång, intervjuer med bibliotekspersonal samt egna ”reflektioner”. 
Författaren saknar dock att hon inte hann med ”en undersökning som söker kartlägga 
ungdomarnas behov och önskemål i förhållande till biblioteken”. 
 
Texten avviker från den traditionella tredelade uppsatsstrukturen (med inledning, avhandling 
och sammanfattning) och delar istället upp texten i olika innehållsmässigt fokuserade kapitel. 
Efter en historisk och en samtida beskrivning av ämnet följer kapitel om ”lokaler”, 
”aktiviteter”, ”kontaktarbete”, samt ”samarbete”. Detta ger läsaren en föreställning om att 
texten är en sammanfattande översikt av vad som kan göras inom en ungdomsverksamhet. 
 
Texten är skriven utan notsystem eller liknande explicit referenssystem. Det enda som hjälper 
läsaren till någon typ av kontroll av fakta är en litteraturförteckning, vars poster är begränsade 
till författare, titel, tryckår, samt ibland tryckplats. När författaren refererar till annan litteratur 
sker det ofta implicit. Fakta som årtal eller statistiska procentsatser ingår i texten ofta utan 
hänvisning till de undersökningar eller redogörelser som de är hämtade ifrån. I texten hittar 
jag endast två explicita citat (av Brita Olson och Greta Rehnborg, båda utan hänvisning i 
litteraturförteckningen), men misstänker starkt att annan litteratur citeras implicit i texten. 
Med hjälp av språkbildningar som ”enligt Forsell - Kraft”, ”Maj Klasson har fått fram” eller  
”Margaret Scoggin har skrivit en del om” så används en del annan litteratur och resultat av 
undersökningar på ett sätt som syftar till förtecknade sekundärlitteratur, men så pass vagt att 
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det är svårt att verifiera fakta Det är dessutom svårt att skapa sig en uppfattning om sekundär 
litteratur använts på ett tendensiöst sätt med liknande texthänvisningar. 
 
Text 2 är ett specialarbete som slutfördes under 1982. I textens inledning skrivs det att texten 
är en ”undersökning” som består av ”tio intervjuer med arbetslösa ungdomar”. Detta bekräftas 
även med den enda hänvisade bok som använts som referensverk till skrivandet och 
utförandet av undersökningen, E. Dahlströms Intervju- och enkätteknik. Texten är strukturerad 
efter det grundläggande uppsatsmönstret, där en inledning, syfte samt metodgenomgång följs 
av intervjuernas redovisning, vilket summeras med en sammanfattning och avslutning. Varje 
intervju redovisas i detalj och svaren på frågorna redovisas i ett kapitel för varje individuell 
intervju. 
 
Texten använder sig av en notapparat som redovisar enskilda dokument, men utan 
sidhänvisningar. Dock verkar dessa noter endast användas vid direkta referat eller citat av 
text. En mängd litteratur som finns i litteraturförteckningen redovisas inte och antas ingå i 
texten på ett implicit sätt. 
 
Text 4 är ett specialarbete i form av en dokumentation av tillverkningen och genomförandet 
av en utställning på Bok&Biblioteksmässan i Göteborg 1988. Utställningen tillverkades 
genom att studenterna intervjuade ungdomar om synen på bibliotek och hur de skulle vilja 
utforma sitt idealbibliotek. Efter dessa önskemål försökte studenterna tillverka en dylik 
ungdomsavdelning. Texten följer inledningsvis det traditionella uppsatsmönstret med syfte 
och metod. Efter det följer en längre och mindre strikt hållen resultatredovisning av 
intervjuerna, samt dagarna på Biblioteksmässan. Texten avslutas med att redovisa de 
sammanfattade resultaten av utställningen. 
 
Denna text skiljer sig från andra analyserade texter inom min uppsats ram, är den stora mängd 
bilagor som tillhör texten. De är, med största säkerhet, en så stor del av texten för att flera av 
bilagorna är artiklar om själva utställningsarbetet och därav intressant för studiet av den 
feedback som utställningen skapade. Det är därför passande att texten kallas, av författarna, 
för en ”dokumentation”. 
 
Text 5 är ett specialarbete som publicerades 1990 på Bibliotekshögskolan i Borås. I textens 
undertitel står det att texten är ”en jämförelse mellan det ungdomar önskar sig av biblioteken 
och det ett bibliotek erbjuder”. Texten är således en komparativ studie, snarare en explorativ 
undersökning, d.v.s. jämförelsen står i fokus. Vid jämförelsen, som är indelad i grupperingar 
som sammantaget beskriver bibliotekets verksamhet, inleds komparationen med ”ungdomars 
åsikter i ämnet” och efterföljs av intervjuer med bibliotekspersonal och observerade 
förhållande på ett specifikt bibliotek. 
 
Texten följer i princip den traditionella uppsatsmodellen med en inledning (med syfte och 
metod), ett bakgrundskapitel, ett kapitel som redovisar undersökningen, samt en 
sammanfattning och kommentar som avslutning. 
 
Text 7 är en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan 
i Borås och färdigställd år 2002. Textens ämne är relaterat till denna studie då den behandlar 
ungdomar och folkbibliotek med fokus på informationssökning. Texten är upplagd efter det 
traditionella uppsatsmönstret med en inledning och bakgrund följt av en beskrivning av 
tidigare studier, samt en genomgång av synen på IT och politiska dokument. Efter detta följer 
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en redovisning och analys av textens fallstudier. Texten avslutas med en diskussion, en 
redovisning av uppsatsens slutsatser, samt en sammanfattning av texten. 
 
Författaren använder sig av kvalitativ metod och i synnerhet fallstudieanalys. Varje fallstudie 
innebar en observation av biblioteket och dess verksamhet, samt intervju med bibliotekarie, 
politiker och lärare på orten. Någon intervju med användargruppen har inte utförts, p.g.a. att 
”det hade blivit ett för omfattande arbete” och att ”det inte är användarens åsikter jag vill 
undersöka i den här uppsatsen”. Denna undersökning görs inte för att ge någon helhetsbild av 
dagsläget, ”utan mer en nulägesrapport från några biblioteksverksamheter som jag tyckte 
verkade vara intressanta”. 
 
Text 8 är en magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap slutförd under år 2002 
och skriven inom kollegium 3. Textens struktur följer det traditionella mönstret för uppsatser 
med en inledning med syfte, ett metodkapitel samt en redovisning av tidigare forskning. Efter 
detta följer en resultatredovisning och efter det kapitlet följer en analys och en diskussion. 
Texten avslutas med slutsatser och en sammanfattning av arbetet. 
 
I titeln kallas texten för ”en kvalitativ studie”, vilket kan tolkas som att författaren har tagit 
ställning mellan att göra kvantitativ eller kvalitativ forskning. Författaren skriver att hon vill 
”ge ett djup åt statistiken”. Detta utvecklar hon med att beskriva textens huvudsyfte som ”att 
beskriva ungdomars förhållande till nättidningar och nättidningsläsning”. 
 
Författaren menar att det studerade är ett relevant uppsatsämne för biblioteks och 
informationsvetenskapen ”eftersom biblioteken besöks av användare med olika 
mediepreferenser”. Därför är det ”viktigt att studera människors förhållande till olika medier 
för att utveckla och berika vår kunskap”. På detta sätt kan texten ses som en användarstudie, 
fast med fokus på ny teknisk kunskap. Syftet är ”att beskriva ungdomars förhållande till 
nättidningar och nättidningsläsning med fokus på varför ungdomarna är positivt inställda till 
nättidningar, vilken plats nättidningar har i ungdomars liv, samt hur nättidningsläsningen kan 
komma att se ut i framtiden”. Texten har sålunda en deskriptiv karaktär. För att nå denna 
beskrivning har författaren använt sig av en löst tematiserad kvalitativ intervjumetod. 
 
Textens intervjupersoner anses tillhöra en homogen urvalsgrupp, d.v.s. ”att man väljer 
personer med samma karaktäristiska (sic) som är av teoretisk betydelse för undersökningen”. 
Dock har detta konsekvenser för författarens syn på användargruppen. Det gemensamma är 
”deras ålder och att de är nättidningsläsare”. Således är gruppen något löst sammansatt och 
läsaren kan ifrågasätta hur homogen denna grupp är. Räcker det att tillhöra en viss 
ålderskategori för att ses som ungdom i texten? 
 
Författaren skriver att ”jag valde intervjun som insamlingsmetod av data för att man genom 
den kan få fram information om ungdomarnas tankar och erfarenheter kring 
nättidningsläsning som fenomen”. 
 
I text 9, från 2002, framgår det att specialarbetet är ”en undersökning” och att ”syftet med 
detta specialarbetet (sic) var att undersöka hur ungdomar uppfattar vuxen skönlitteratur och 
om de kan ta den till sig”. Texten följer i stort, men inte fullständigt, den traditionella 
uppsatsstrukturen, med en inledning, en resultatredovisning och en slutsats. Det finns dock 
rikligt med grafiska bilagor, samt ett kapitel, kallat ”Bokpratet” som är av preskriptiv art. 
Kapitlet är en kort instruktion i hur man genomför ett s.k. ”bokprat” för en högstadieklass. 
Således finns spår av både explorativ och preskriptiv diskurs. 
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Textens fokus är att studera ”folkbibliotekens medier för ungdomar” och ”att se på vad 
ungdomar i åldern 15-25 tycker om musik och film, men även vad de tycker om andra 
kulturformer och att jämföra detta med bibliotekets utbud”. 
 
Författaren till text 11 skriver att undersökningen ”utgörs således av intervjuer med tre 
grupper: bibliotekarier, fritidsledare och ungdomar” och, förutom detta, deltagande 
observation samt litteraturforskning. Texten fokuserar på att undersöka hur ungdomarna 
upplever biblioteket som rum och institution, samt vilka attityder ungdomarna har till läsning 
och folkbiblioteket. Dessa attityder och upplevelser skall undersökas utifrån ”kognitiva och 
intentionella” aspekter. Ungdomars attityder ska följaktligen upptäckas genom en 
kombination av tidigare litteratur, intervjuer och observationer. Undersökningsgenren är, i 
detta fall, således tredelad och består i textens fall av en inledande litteraturgenomgång, följt 
av en redogörelse för intervjuerna och observationerna där de tidigare äger störst betydelse. 
 
Text 12 består av en kvantitativ enkät, sju kvalitativa intervjuer med ungdomar och en med 
bibliotekarie. Enkäten utfördes enligt författaren för ”att se vilka som ville deltaga i studien 
men också för att få en allmän uppfattning om klassen och deras förhållande till böcker och 
läsning”. De intervjuer som utfördes syftade till att fånga ungdomarnas ”åsikter och tankar”. 
Texten undersöker också vad bibliotekarier ”anser vara bra litteratur för ungdomar”. Detta 
kopplas till syftet att ”undersöka vad ungdomarna har för tankar, upplevelser och åsikter om 
bokvalen”. 
 
Sammanfattning: 
Sammanfattningsvis kan ett grundläggande mönster ses i hur själva examensarbetets form och 
genre ser ut bland de undersökta texterna. Bland de tidigaste texterna finns ofta ingen eller 
bara en delvis förekommande uppsatsstruktur (med inledning, avhandling och avslutning), 
medan det blir normen för texterna efter 1990. Detta kan ses som en av de förändringar som 
åstadkommits i övergången mellan genren ”specialarbete” till ”magisteruppsats”. Parallellt 
med detta kan en förändring i referenssystemet synas från bristfälliga källförteckningar och 
notapparater till välutbyggda system för detta ändamål. Detta är också sammankopplat med en 
tendens att implicita citat bland de tidigare texterna till explicita citat med korrekta 
hänvisningar bland de senare. 
 
Ett intressant sidospår till detta är att texterna från mitten av 1980-talet till mitten av 1990-
talet ofta kompletteras med ett flertal bilagor. Detta ger texterna en karaktär av dokumentering 
av ett mer praktiskt eller processuellt arbete och synliggör ofta själva uppsatsförfarandet. Om 
detta beror på ett speciellt krav på dokumentering eller på en ökad grad av vetenskaplig 
synlighet vid övergången mellan specialarbete och magisteruppsats är svårt att svara på, men 
båda dessa anledningar kan vara tänkbara. 
 
Till sist kan en tendens ses i hur innehållet delas upp i texternas disposition. Innehållet i ett 
flertal texter skiljer sig åt formmässigt mellan olika intresseområden, medan andra låter det 
empiriska materialet styra redovisningen. Mellan dessa ytterligheter är det svårt att dra några 
definitiva gränser efter tidsperioder, men det verkar som om ämnesinnehåll är vanligare som 
formstyrande egenskap bland de tidigare texterna, medan den traditionella uppsatsstrukturen 
gärna låter sig uppdelas mellan litteraturstudier som bakgrund och med de olika empiriska 
materialen som påbyggnad. 
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Bland de senare texterna finner läsaren en formmässig skillnad mellan texterna med kvalitativ 
och kvantitativ prägel. Det finns även texter som uttalat försöker att hitta en medelväg mellan 
dessa två ansatser. De texter som baserar sig mer på ett kvantitativt material är mer benägna 
att redovisa dess resultat med grafiska hjälpmedel, tabeller eller att beskriva samband 
matematiskt. De kvalitativa texterna använder sig ofta av litteraturgenomgångar som grund 
för en analys av intervju-, läs- eller observationsmaterial, vilka jämförs i ett avslutande 
kapitel. Bland de undersökta texterna kan ett ökat antal kvalitativa studier inom ämnet 
märkas, även om det finns exempel på försök att kombinera metoder mer tvärvetenskapligt. 

5.2.2 Intertextualitet 
Under denna rubrik presenterar jag exempel på den analys av texternas intertextualitet som 
utfördes för att studera vilka texter som använts för uppsatserna och hur deras innehåll har 
brukats. Inom analysen har jag studerat vilka typer av texter som har använts, hur de har 
använts och om några mönster kan ses i förhållandet till texternas innehåll. Detta 
analysavsnitt skulle kunna fördjupas med ett enskilt studium av alla de texter som refereras 
bland arbetena, men detta skulle vara ett för stort arbete för att göras rättvisa inom denna 
uppsats ramar. Jag har istället fokuserat på att ta upp de mest grundläggande mönstren för hur 
de faktiska texterna behandlats. I analysen förekommer exempel från text 1-3, 5-6, samt 10-
11. 
 
I text 1´s litteraturförteckning refereras 21 texter. Av dessa är 13 artiklar, 4 antologier och 
samlingsverk, samt 4 monografier. Bland de tidsskrifter som använts som källor för artiklarna 
finner vid främst BBL, men även Library Journal och Bogens Verden. Antologierna har titlar 
som Barn i bibliotek, Barn och kultur, samt Biblioteksarbejde blandt unge. Monografierna 
består av Kerstin Gamstorp, Helena Sandblad & Kerstin Forsell - Krafts Att arbeta i 
Barnbibliotek, Maj Klassons Barnbibliotekens roll i barn och ungdoms sociala fostran, Göte 
Klingbergs Barn och ungdomslitteraturen, samt Lorentz Larsons Ungdom läser. 
De använda texternas publiceringstillfälle varierar stort, men en majoritet (9 stycken) är 
skrivna inom en nioårsperiod innan arbetets slutförande. Förutom detta finns en grupp texter 
tryckta omkring 1960, samt tre äldre texter publicerade på 1930 – och 1940talen. 
 
Innehållsmässigt skiljer sig de använda texterna åt i förståelsen av begreppen ungdom och 
barn. Detta kan bero på att dessa användargrupper ofta behandlas på likartade sätt i den tidiga 
litteraturen. Av arbetets använda texter handlar endast fyra explicit om ungdomar, samt två 
om tonåringar. Begreppet unga förekommer i tre av texterna utöver detta. Däremot 
förekommer uttrycket barn i sju titlar och i en majoritet av dessa sammankopplat till ordet 
bibliotek eller avdelning. Hur dessa ord används i förhållande till ungdomsbegreppet är av 
vikt för den bild av ungdom som arbetet representerar. Detta kommer jag att behandla mer 
ingående i analysen av ordbildningar. Bland texterna med utländsk härkomst används främst 
begrepp som ”youth”, ”jugend” eller ”junge”, medan de äldre svenska texterna ofta använder 
sig av den språkliga konstruktionen ”barn- och ungdom”. 
 
I text 2:s litteraturförteckning redovisas tolv poster. Av dessa är den ena en metodbok i 
intervjuteknik, fem är läsvanestudier, två är om marknadskunskap för bibliotekarier, två är om 
litteraturundervisning och litteraturpedagogik och en vardera är om biblioteksaktiviteter 
respektive bibliotek och tonåringar. Majoriteten av litteraturen är publicerad under perioden 
mellan 1974-1981, medan de andra två posterna i litteraturförteckningen består av en SOU-
rapport om läsvanestudier, samt en översikt över nordisk forskning om läsvanor. 
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En intressant anmärkning är att så lite litteratur om ungdomar återfinns i 
litteraturförteckningen. En skrift med detta innehåll, Har biblioteket glömt tonåringarna?, är 
av debattinläggskaraktär och handlar om samverkan mellan bibliotek, fritidsgårdar och 
föreningsliv. Jag tycker att det är märkligt att inte finna några hänvisningar till den tidigare 
forskning som andra specialarbeten om ungdomar använt sig av. Kanske beror detta på att den 
använda texten är av en annan typ eller genre än tidigare nämnda uppsats eller så är detta en 
uppgörelse med den syn på ungdomar som grupp som funnits i tidigare uppsatser. Uppsatsens 
stora vikt vid att presentera de intervjuade som individer skulle kunna tyda på det. Om detta 
får läsaren dock inget svar. 
 
Överhuvudtaget verkar den större delen av den redovisade litteraturen bestå av litteratur som 
givit en bakgrund till utformandet av arbetet (exempelvis intervjuteknik, genomförandet av 
läsvane- och marknadsundersökningar). Det är noterbart att dessa texter inte uppmärksammas 
med notsystemet (som bara förtecknar direkta citat). Detta innebär att en stor del av 
litteraturen utnyttjas på ett implicit sätt. 
 
Text 3 har en litteraturförteckning som redovisar 10 riksdagstryck, 8 monografier samt 24 
tidningsartiklar. Publiceringsdata varierar mellan 1973 till 1983 med en större tyngd på senare 
publikationer. Direkta citat är ovanligt och p.g.a. detta är notsystemet underutbyggt med 
endast 9 noter. Då texten har ett starkt beskrivande syfte så innebär det att mycket av det 
insamlade textmaterialet har använts för att beskriva organisationen ”En bok för alla barn och 
ungdomar” och för att kartlägga tidningsdebatten om organisationen. 
 
Den litteratur som använts till text 4 består av 21 böcker samt 5 tidskrifter. Urvalet av 
litteratur har gjorts av specialarbetets handledare och är p.g.a. detta inte författarnas egna 
verk. Bland urvalet texter kan man se ett starkt inflytande av den svenska och internationella 
ungdomskultursforskningen. Bland de svenska forskarna hittar vi Erling Bjurström, Johan 
Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede. De främsta utländska forskarna på detta område är 
Neil Postman, Paul Willis och Thomas Ziehe. Utöver dessa författare finns ett flertal 
antologier om ungdom utifrån pedagogisk, psykologisk och samhällsplanerande perspektiv. 
 
Det är svårt att få någon enhetlig bild av hur denna litteratur använts. Texterna citeras ej 
nämnvärt i arbetets grundtext och förekommer i endast tvetydiga ordalag i de bilagor som 
tillhör uppsatsen. Dock verkar författarna använt sig av litteraturen som bakgrundlitteratur 
och ett möjligt antagande är att texterna fungerat som kurslitteratur på högskolan.  
 
Text 5´s litteraturförteckning innehåller fjorton poster på använda texter i uppsatsen. Av dem 
består åtta av tidningsartiklar, tre av tidigare skrivna specialarbeten, två är monografier samt 
en antologi. Alla poster i litteraturförteckningen är utgivna i närheten av examensarbetets 
slutförande – samtliga texter är publicerade mellan 1987 – 1989. 
 
I denna text finns ett starkt och uttalat exempel på en intertextuell kedja mellan text 3 & 4. 
Eftersom uppsatsförfattaren inte gjort några egna intervjuer eller undersökningar av ungdomar 
så lånas tidigare publicerade åsikter om ungdomar från tidigare examensarbeten. 
Förutom detta lånas också en del statistik från den föregående uppsatsen. Exempelvis grundar 
text 3 en slutsats att äldre ungdomar besöker biblioteket i mindre omfattning från statistiska 
data från Kulturbarometern 1985-1987. För samma statistiska siffror redogörs också i text 4 
och samma slutsats dras även här. Dessutom har den förra textens tvekan runt denna slutsats 
tillförlitlighet (”att det inte är så att ungdomar slutar läsa böcker när de blir tonåringar, de 
slutar bara att gå till biblioteket för att få tag på sin lektyr”) inte redovisats i den senare texten. 
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Dess uppdelning i två undersökningsgrupper (9-14 respektive 15-24 års ålder) understryks då 
författaren skriver att ”man kan alltså notera en markerad skillnad i antal biblioteksbesök 
mellan de båda åldersgrupperna”. I uppsatser av senare datum har detta ofta citerade 
statistiska exempel blivit ett fenomen som benämns ”biblioteksdropping”. Det är intressant att 
notera att tre uppsatser redovisar detta fenomen genom samma statistiska siffror. 
 
Text 6´s källförteckning anger 31 poster, varav 5 består av artiklar och resten av monografier. 
Alla dessa poster är publicerade under en nioårsperiod mellan 1986 och 1995. Det är markant 
att Thomas Ziehes namn står som ett nyckelord för uppsatsen. Författaren skriver att ”hans 
forskning är banbrytande, och enligt min åsikt otroligt intressant”. Även den valda svenska 
litteraturen om ungdomskultur, som författaren valt, centreras runt Ziehes idéer. Ziehe ser 
ungdomar ”som känsliga mätare som ger tidiga och tydliga utslag om vart samhället är på 
väg”. Kulturell friställning är ett vanligt förekommande begrepp i Ziehes skrifter. Med detta 
avser han ”en upplösning av traditionella sociokulturella norm- och värdesystem, som tidigare 
definierade individers sätt att organisera sitt liv”. Teorier som kritiserar Ziehes idéer 
presenteras, men i en väldigt liten omfattning. Där nämns endast att hans teorier kan anses 
”för ’grovkorniga’” och att denna typ av kulturanalys är svår att jämföra med ”individuella 
existensproblem”. 
 
Ett teoretiskt kapitel om ungdomskultursforskning ingår som bakgrund till författarens egna 
kvalitativa studier, förutom ett ”mindre avsnitt om tidigare forskning angående ungdomar på 
folkbibliotek”. Anledningen till att det teoretiska kapitlet ingår i uppsatsen är, enligt 
författaren, ”för att man ska förstå min studie och framför allt ungdomar i västvärlden på ett 
bättre sätt”. Även i denna text citeras den statistiska undersökning som Kulturbarometern 
genomfört mellan 1985-1987. Detta görs för att bevisa förekomsten av det fenomen som 
benämns ”biblioteksdropping” i uppsatsen, d.v.s. att äldre ungdomar använder sig av 
biblioteket rätt kraftigt mindre omfattning än de yngre ungdomarna. 
 
Textens författare skriver att ”ungdomarnas roll på bibliotek” inte tidigare tagits ”på allvar” 
förrän ”under den senare hälften av 1980-talet”. Anledningen till att forskningen tagit fart 
sägs bero på att det är först då som speciella ungdomslokaler och –aktiviteter introducerats. 
Ett par tidigare uppsatser från Bibliotekshögskolan refereras, nämligen Hardeborn och 
Sjöberg (1989) och Alverlin (1990). Dock har inga tidigare uppsatser än dessa undersökts. 
Uppsatserna läses av författaren som uppmaning att starta speciella ungdomsavdelningar där 
ungdomars intressen tillvaratas. Samtidigt uppmärksammas författarnas betoning av att den 
traditionella barn- och ungdomsverksamheten antas ha stagnerat. Denna stagnation sägs bero 
på ”ett ökat fritidsutbud för ungdomar, ekonomiska svårigheter, och stelnat biblioteksarbete 
som har fastnat i rutiner”. 
 
Författaren till text 10´s viktigaste litteraturbaserade källor till undersökningen består, som 
tidigare nämnt, av Erling Bjurströms doktorsavhandling Högt & lågt, olika typer av statistiska 
undersökningar (exempelvis Barnbarometern), och en artikelantologi som heter På jakt efter 
ungdomskulturen, som består av korta blandade artiklar som diskuterar ungdomskultur ur ett 
generellt perspektiv. 
 
Bland författaren till text 11´s redogjorda litteraturstudie finner vi textmaterial från Thomas 
Ziehe, Ove Sernhede, Hans-Erik Hermansson, Per Nilsson samt tidigare skrivna 
magisteruppsatser om ungdomar på Bibliotekshögskolan. Ziehe och hans svenske efterföljare 
Sernhede behandlar ungdomsbegreppet utifrån ett post- eller senmodernt tankesätt och med 
stark betoning på psykologiska eller mentala tankemodeller. 
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Sammanfattning: 
Sammanfattningsvis kan ett antal mönster ses i hur använda texter behandlas i arbetena och 
hur detta påverkar uppsatsernas innehåll. De tidigaste arbetena har ofta ett mycket lägre antal 
redovisade texter i sin källhänvisning och detta beror antagligen på att kraven på använt 
material har höjts efter 1990-talets övergång från specialarbete till magisteruppsats som 
examensarbete på utbildningen. Ett ökat teoretiskt textbehandlande kan ses som en röd tråd 
från de ofta mer praktiskt inriktade specialarbetena till de samtida uppsatserna om ungdomar. 
Samtidigt kan man se att de senare texterna i allt högre grad månar om att det använda 
textmaterialet ska vara nypublicerat. Bland de tidigare texterna kan en variation på nästan 
femtio år ses bland publiceringsdata, medan bland de samtida uppsatserna varierar detta sällan 
mer än tio år. Detta tolkar jag som att vetenskaplighet har ett allt kortare aktualitetsvärde. 
 
Denna förändring mot ökat utnyttjande av textbehandling inom utbildningen kan också 
hänvisas till att de tidigare arbetena visar tecken på outtalade citat från texterna, medan de 
senare uppsatserna ofta använder sig av explicita citat med notapparat. Detta kan ses som en 
förändring av synen på textinnehållet från otvivelaktigt undervisningsmaterial och ”sann” 
statistik till ett mer relativt och diskuterande sätt att behandla textmaterialet. 
 
En annan klar tendens i de senare arbetena är den ökade förekomsten av utländska texter. 
Detta kan också ses som ett steg mot högre vetenskaplig nivå, men också en större förmåga 
bland utbildningens studenter att ta åt sig texter på flera språk och från andra discipliner. 
Under de senaste femton åren kan man bland uppsatserna se och spåra influenser från andra 
vetenskapliga områden än endast från biblioteks- och informationsvetenskapen. Bland de lästa 
texterna finns litteratur från sociologi (om ungdomskultur), utvecklingspsykologi och 
pedagogik med mera. Detta är sannolikt ett uttryck för den ökande tvärvetenskaplighet som 
finns inom ämnet. 
 
Bland texterna förekommer en intressant intertextuell kedja mellan tre olika arbeten. Detta är 
de arbeten som behandlar det text 6 kallar för ”biblioteksdropping”, d.v.s. det förmodade 
bortfall i biblioteksbesök som sker med främst tonårskillar i ungdomsåren. Samma statistik 
från Ungdomsbarometern har använts under en tioårsperiod för att visa på vidden av bortfallet 
och situationens allvar. Dessutom har intervjumaterial, i form av citat, återanvänts för att 
skildra ungdomars åsikter. Detta kan tyda på både en positiv och en negativ tendens. Det 
positiva, som jag ser det, är att studenter utgår ifrån och läser varandras forskning och, på så 
sätt, ansluter sig till forskningstraditionen. Det negativa med dessa två exempel är att 
materialet lånats utan kritiskt ifrågasättande och omvandlats till eget material utan full insyn 
runt det använda materialet. 
 
Slutligen märks det i uppsatser från det sena 1980-talet och framåt vilken betydelse som 
ungdomskultursforskningen har haft på uppsatser inom det undersökta ämnet och då främst 
Thomas Ziehes tänkande runt ungdomsbegreppet. Efter det att namnet Ziehe introduceras i 
text 4, så förekommer texter av honom i nästan alla examensarbete om ungdomar efter denna. 
Andra forskares namn varierar i förekomst (t.ex. Sernhede, Bjurström, Willis och Postman), 
men Ziehes skrifter förlorar tydligen sällan sitt aktualitetsvärde. 

5.2.3 Ordbildning 
Under denna rubrik kommer jag att presentera exempel på hur examensarbetena introducerar 
nya ordsammansättningar och vilka ord som används synonymt med ungdomsbegreppet. De 
nya ordbildningarna och synonymerna kan ses som talande för hur ungdomsbegreppet förstås 
och uttrycks. Ordbildningarna kan tillsammans med de tidigare redogjorda definitionerna som 
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ungdomsbegreppet tilldelats se som beståndsdelar för hur examensarbetena konstruerar en 
diskurs kring ungdomar. I analysen finns exempel från text 1-2, 6-7, samt 9. 
 
I text 1 är ungdom det uttryck som används mest för att beteckna användargruppen, men det 
finns även synonymer som används mer eller mindre likvärdigt. Främst är det tonåringar och 
barn som används som kompletterande ord till ungdomsbegreppet. Detta beror säkert till stor 
del på arbetets använda litteratur som behandlat alla tre orden. 
 
Ordet ”tonåring” specificerar ungdomsgruppen till tonåren, d.v.s. 13 – 19 års ålder. I arbetet 
används detta ord ofta synonymt med ”ungdom”, vilket följer författarens åldersdefinition på 
mellan 14 – 20 år på ett ungefär. Antagligen har denna åldersgrupp valts utifrån det 
textmaterial som använts i uppsatsen. Dock ges ordet ”tonåring” i texten en ännu större klang 
av utvecklingsstadium. När ordet använts är det exempelvis i en fråga om huruvida tonåringar 
är en användargrupp eller inte. Svaret är, enligt författaren, att tonåringar skiljer sig från 
varandra i avseende ”vilket samhällsskikt de tillhör”. Således är ordet tonåringar inte att 
betrakta som en homogen grupp, på samma sätt som ungdomar efter författarens språkbruk. 
Det som förenar ungdomar, i kontrast till tonåringar, är inte den gemensamma 
utvecklingsfasen, utan snarare för ”att ungdomarna själva ofta uppfattar sig som en grupp” 
och för att de deltar i ”den s.k. ’ungdomskulturen’”, i vilken ”de (…) behöver för att 
accepteras som ’inne”. Jag uppfattar detta som att begreppet ”ungdom” här har en betydelse 
av aktiviteter som utförs inom en speciell kultur, medan begreppet ”tonåringar” har drag av 
biologisk utvecklingsfas och därav är något skild från ungdomskulturen som sådan. 
 
Ordet ”barn” ses i texten som en stabil utvecklingsfas i livet (precis som ordet ”vuxen”) och 
därav onödig att diskutera som användargrupp i sig. Texten förutsätter att läsaren vet vad det 
innebär att vara barn och att barnen, till skillnad från ungdomarna, är en lika erkänd och 
igenkänd användargrupp som de vuxna. Det är dock rätt vanligt att ordet kombineras med 
”ungdom” i språkliga konstruktioner som ”barn- och ungdomsavdelning” eller ”barn- och 
ungdomslitteratur”. Detta, anser jag, beror på att en stor del av den litteratur som använts till 
arbetet utgår från att dessa två användargrupper behandlas inom samma sfär i biblioteket och 
att arbetet är relativt nyskapande i det att endast ungdomarna fokuseras. Behovet att studera 
ungdomsgruppen som en självständig och viktig grupp inom biblioteket är så pass ny att den 
litteratur som använts av äldre snitt ofta hänvisar till användarna enbart som ”barn”. Att 
notera i detta sammanhang är att den litteratur som har sin uppkomst bland utländska 
författare använder sig av ord som ”unga” och ”tonåringar”, snarare än ”barn och ungdom”. 
 
I den analyserade texten, text 2, är ”ungdom” det vanligast förekommande ordet som 
betecknar den användargrupp som uppsatsen handlar om. I arbetet används ett flertal begrepp 
som synonyma med ungdomar på ett relativt mångtydigt sätt. Framförallt närstående verkar 
orden ”ungdom” och ”unga” vara. Dessa ord används i stort sett helt parallellt. Möjligtvis 
används ordet ”unga” i ett mer generellt sammanhang, när författaren skriver att ”det är de 
unga som löper störst risk att utsättas för olika negativa effekter”. 
 
En viss skillnad märks i författarens sätt att behandla ungdomsbegreppet som grupp eller som 
individ. Under intervjuredovisningen kan ordet ungdomarna vara utbytbart, självklart nog, 
med intervjupersonerna. Detta är ju en av arbetets grundpremisser. Ungdomar som grupp 
används, å andra sidan, synonymt med ”kamrat” eller ”kamraterna”. När en individ deltar i 
relation till andra likar innebär detta automatiskt att individen blir en del av kollektivet 
”ungdomar”, kamraterna. Ordet ”kamrat” används ofta när textens sammanhang berör sådant 
som anses ovidkommande eller störande för arbetets fokus på läsvanorna. ”Kamraterna” 
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sysselsätter sig med serietidningsläsning, sällskapsspel och en intervjuperson ”slutade alldeles 
att läsa när hon kom i puberteten och hon menar att det inte ansågs tufft bland kamraterna att 
läsa böcker”. 
 
Ett annat intressant parallellt ordpar är arbetets sammanställande av ”ungdomar” och 
”arbetslösa”. I textens inledning och syfte verkar de båda orden som gemensamt förstärkande 
för känslan av ungdomar som en utsatt användargrupp. De ”arbetslösa” belyses som en viktig 
målgrupp för biblioteket och författaren menar att biblioteken borde hjälpa denna grupp på 
samma sätt som invandrare och synskadade. Av de arbetslösa, anser författaren, att de 
arbetslösa ungdomarna är en speciellt utsatt grupp. Detta är något som författaren menar att 
”man anser”. Vad detta tillstånd beror på redovisas inte. Automatiskt leder detta till att 
begreppen behandlas synonymt på ett par stycken i texten. Dessa stycken behandlar 
bibliotekens försök att fokusera just dessa båda användargrupper. Ett projekt som redovisar 
samarbetsförsök mellan biblioteket och andra institutioner, som arbetsförmedling och 
fritidsgårdar med mera, utmynnar i att ”många människor som aldrig varit 
biblioteksanvändare kom till biblioteket”. Således finns det en tendens att betrakta både 
ungdomar och arbetslösa som ovana biblioteksutnyttjare. 
 
I text 6 är begreppet ”biblioteksdropping (…) ett allmänt vedertaget fenomen”. Tidigare 
arbeten har beskrivit detta fenomen, men detta är första gången det beskrivs som ett faktum. 
Uppsatsens bakgrund sägs till viss del bestå i hur man ska hantera detta problem, även om den 
refererade statistiken kritiseras något. Uppsatsens författare menar ”att en viss nedgång måste 
ske i statistiken från barnaåren till tonåren”, men tycker dock att den redovisade nedgången är 
för stor. Anledningen till oron sägs vara att ”lika väl som det är farligt att tappa kunder inom 
ett företag, är det riskabelt att förlora låntagare, och mista förmågan att locka till sig nya”. De 
intervjuade ungdomarna själva säger att ”biblioteksdropping” beror på ”tidsbrist och krävande 
skolarbete”. Det finns dock också ett problem med att ”man inte vågar erkänna att man läser, 
för då kan man bli klassad som en ’torris’”. 
 
Författaren menar att ”en möjlighet att på ett snabbt och effektivt tillvägagångssätt locka till 
sig en större mängd av yngre biblioteksanvändare, kan vara att starta upp ett projekt speciellt 
riktat till ungdomar”. För att göra detta krävs dock ”att man har tillgänglig personal som 
samtycker, ekonomiska resurser och idéer angående utförande”. Målet är att göra dessa besök 
till ett mer permanent tillstånd, ”denna inkörsport kan sedan utvecklas till en biblioteksvana 
som vissa av ungdomarna inte tidigare hade”. 
 
Text 7 använder sig mycket ofta av ordgruppen ”barn och ungdomar”. Denna ordgrupp 
används av författaren, eftersom de ofta nämns i samma andetag – d.v.s. det pratas ofta om 
”barn- och ungdomsarbete”, ”barn/ungdomsbibliotekarier” och ”barn/ungdomsavdelningar”. 
Ordgruppen ger en bild av att barn och ungdomar kan behandlas som en gemensam 
användargrupp att fokusera sitt arbete på i biblioteket. I arbetets syfte yttras det så att läsaren 
får uppfattningen att ”barn och ungdomar” är en enhetlig grupp – undersökningen utförs på 
”gruppen barn och ungdomar”. Detta accentueras ytterligare av att ordbildningen förekommer 
i frågeställningarna, exempelvis ”Vad säger de övergripande politiska dokumenten om 
informationssökning för barn och ungdomar?”. 
 
Med denna grupp menar författaren ”åldersgruppen 7 – 16 år” och förklarar att detta är den 
definition som hennes statistiska material angett. Varför hon har valt att grunda sin definition 
på en statistisk ålderskategori nämns inte, men en tolkning skulle kunna vara att gruppen i sig 
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är av ringa betydelse för hennes fokus på informationspolitik och informationssökning. Trots 
allt förekommer orden ”ungdomar” och ”folkbibliotek” som nyckelord för hennes uppsats. 
 
Det statistiska materialet som redovisas använder även ordbildningen ”yngre svenska 
tonåringar”. Även om begreppet är jämförbart med ”barn och ungdomar”, så betecknar ordet 
”tonåring” åldersfasen eller utvecklingsstadiet, än begreppet ”ungdom” som kan ses som ett 
socialt eller kulturellt fenomen. 
 
Inom den pedagogiska forskningen som redovisas används även ordet ”elever” synonymt. 
Detta ord betecknar sålunda mer den roll som ungdomarna har under dagtid i skolan. Det 
förutsätter en uppgift, att lära sig, och att denna uppgift genomförs och kontrolleras inom 
skolans ram. I och med att samarbetet mellan skolan och biblioteket ökar kan vi anta att ett 
ökat synonymt förhållande kommer att skapas mellan begreppen ”elever” och ”ungdomar”. 
Till exempel skriver uppsatsens författare ”att lärarna har svårt att hinna med nya uppgifter, 
som t ex att lära eleverna informationssökning och istället skickar dem till biblioteket för 
bibliotekarien ska leta fram den information de söker”. Var kommer gränsen att gå – kommer 
alla ungdomar att betraktas som elever på biblioteket likväl som på skolan? Som ”elever” är 
användargruppen nämnd i regeringens proposition angående spridningen av den nya IT-
tekniken på skolorna och biblioteken. Där står att det är ”viktigt att skolbiblioteken och 
folkbiblioteken samarbetar för att ge elever, lärare och andra kommuninnevånare tillgång till 
dessa IT-tjänster”. Detta verkar också ha en ekonomisk kärna, eftersom det anses extra viktigt 
för de mindre kommunerna. Författaren skriver att ”skol- och folkbiblioteken arbetar med 
samma målgrupp, barn och ungdomar, vilkas skol- och fritidsintressen ofta flyter in i 
varandra”. 
 
Förutom ungdomsbegreppet så används ofta ordet ”eleverna” synonymt genom hela text 9 – 
detta beror säkerligen på att arbetets undersökta ungdomar alla deltar i en klass inom årskurs 
nio. Författarna möter ungdomarna på deras arbetsplats och därför talar författarna om de 
undersökta i deras yrkesroll. Bland annat sägs det att ”eleverna var mycket positiva både 
under bokpratet och mycket ivriga att låna de böcker vi hade pratat om”. Många av de 
artikulationer som implicerar ungdomsgruppen formuleras med ordet ”eleverna”. De 
”praktiskt taget börjar kasta sig över böckerna”, och författarna skriver att ”det är svårt för 
många att lyssna och koncentrera sig, därför måste man tänka på att tala tydligt och ha 
ögonkontakt med eleverna”. 
 
Ibland används ordet ”åhörarna” synonymt med ”elever” och ”ungdomar”. Detta beror på att 
de undersökta personerna deltar i bokprat och att deras roll inom denna aktivitet är som 
lyssnare, mottagare eller åhörare. Detta implicerar att bibliotekarierna, i sin tur, ser sig som 
talare eller förmedlare. 
 
Sammanfattning: 
Sammanfattningsvis bildar de redovisade ordbildningarna mönster som korresponderar med 
de andra analysdelarna. En av de vanligaste synonymer till ungdomsbegreppet som 
förekommer i de undersökta uppsatserna är ordet ”tonåring”. Med detta menas naturligtvis 
åldrarna 13 till 19 år, men har även vid närläsning ofta en bibetydelse av biologisk 
utvecklingsfas. Denna utvecklingsfas kan ställas i kontrast mot ungdom som ett begrepp som 
syftar till ett kulturellt, socialt eller psykologiskt tillstånd. En av de nya ordbildningar som 
beskrivits, ”biblioteksdropping”, anses vara nära knuten till denna biologiska utvecklingsfas 
och kan ge företeelsen ett drag av att vara biologiskt bestämt. 
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En annan vanlig synonym är ordsammansättningen ”barn och ungdom” eller ”barn och unga”. 
Detta förekommer i högre grad bland de äldre uppsatserna i undersökningen och verkar vara 
ett vanligt uttryck bland äldre litteratur som hänvisar till undervisning eller statistik. Ofta talas 
det om en barn- och ungdomsavdelning inom folkbiblioteken, vilket kan ha sin uppkomst i att 
de första försöken att skapa sådana platser var gemensamma både för barn och 
ungdomsgrupper. 
 
Att uttrycka sig runt ungdomar som att dessa är synonyma med elever är också vanligt 
förekommande bland de texter jag analyserat. Detta kan tyda på att de författare som skrivit 
texterna varit influerade av pedagogik eller utbildningsväsende i sin framställning av 
ungdomsgruppen. Gärna förekommer ordet ”elev” med ett prefix som syftar till att förklara på 
vilken nivå som individen är knuten till, vilket inte låter sig göras lika lätt med 
ungdomsbegreppet, exempelvis gymnasieelev. 
 
Orden unga eller unga vuxna förekommer i ökande mängd under de år som jag undersökt. En 
möjlig anledning till att dessa ord ökar i användningsgrad kan vara ökat inflytande från 
utländsk litteratur på ämnet. I den utländska litteraturen är det vanligare med ordbildningar 
som ”Jugend” och ”Youth” för att summera ungdomsgruppen överlag. 
 
Ordet ”kamrat” används av några författare som en synonym till ungdomsbegreppet när det 
skrivs om gruppen som kollektiv. När ett förhållande mellan två ungdomar ska beskrivas, så 
kan det ske som mellan två kamrater. 

5.2.4 Modalitet 
I detta avsnitt av analyskapitlet kommer jag att visa exempel på min analys av hur författaren 
har förhållit sig till sitt studieobjekt. Med texternas modalitet menar jag hur läsaren och 
författaren framställs i förhållande till det som texten huvudsakligen författas om. Den 
vetenskapliga texten (och dess författare/läsare) förhåller sig ofta till det studerade på ett 
distanserat sätt, även om det på senare tid har gjorts försök att förändra denna tradition, 
exempelvis inom postmodern etnologisk forskning. Detta avsnitt av analyskapitlet vill jag 
visa hur mitt empiriska material förhåller sig till denna tradition och vilka konsekvenser detta 
får för framställningen av användargruppen. I analysen finns exempel från text 1-2, samt 4-
13. 
 
I text 1 skriver författaren ofta utifrån ett individuellt perspektiv. Inledningsavsnittet, avsnittet 
om användargruppen, resurskapitlen samt avslutningen skrivs ofta utifrån meningar där ”jag 
anser”, ”jag tycker” och liknande språkbruk. Detta ger ett personligt drag åt arbetet och 
läsaren får en känsla av att vara för eller emot de åsikter som vädras i texten. Arbetet tillhör 
ett språkbruk som drar åt debattens eller insändarens genre, där det gäller att retoriskt 
övertyga läsaren med fakta och resultat från tidigare undersökningar. Hållningen gentemot 
användargruppen är distanserad, då det ofta talas om ungdomarna som en okänd, eller ökänd, 
grupp vars behov måste upptäckas. Ungdomarna befinner sig på speciella platser, utför 
speciella aktiviteter m.m., vilket skapar en känsla hos läsaren att ungdomar är en 
användargrupp som inte är lik författaren i så många avseenden. Bibliotekariens brist på 
förståelse för ungdomarna beror på ungdomens speciella omständigheter. Denna brist måste 
undersökas, men innan liknande studier utförs så betraktar författaren ungdomarna och deras 
problem preskriptivt. Med det menar jag att författaren ofta agerar diagnosticerande i 
förhållande till det problem som ungdomar ibland uppfattas som. Det finns bättre och sämre 
insatser för att råda bot på problemet. Att ungdomar överhuvudtaget diskuteras som problem 
snarare än tillgångar kan verka märkligt för en samtida läsare. Men vi får påminna oss om att 
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ungdomar under arbetets skrivande sågs som avvikelser från ”det ’rena’ biblioteksarbete” som 
anses som normen för arbetets ramar. Detta kan jämföras med dagens forskning runt 
informationsbehov som använder begrepp som "barriärer" för att beteckna hinder för 
informationens flöde och tillgänglighet. 
 
Jag anser att text 2 är explorativt i sin modalitet, då författarens förhållande till den studerade 
användargruppen är upptäckande. Intervjuerna görs på ett sådant sätt att de enskilda 
individerna får komma till tals och, i och med detta, flera subjekt tillåts tala inom textens 
ramar. Författaren talar endast på ett fåtal ställen i ”jag” -form och detta är när metoden 
presenteras samt arbetets avslutning. I dessa stycken är författaren noggrann med att 
poängtera hur själva mötet med ungdomarna gick till. Detta ger läsaren en bild av hur 
forskaren ”upptäcker” de individer som är föremål för studien. I inledning och syfte har 
istället ett mer preskriptivt språkbruk valts. Detta har valts för att skapa en förnimmelse hos 
läsaren att den samtida samhällssituationen är allvarlig och att insatser måste göras inom 
biblioteket. Detta utförs genom språkliga konstruktioner som ”man anser” eller att man är 
rörande eniga om ”att något måste göras”. I intervjuredovisningarna låter författaren 
intervjupersonerna framträda som individer med självständiga berättelser. Detta är något som 
författaren är noga med att poängtera. Författaren säger att forskaren ”i möjligaste mån 
försökt att utelämna mina frågor och i stället sammanfogat intervjupersonernas svar till en 
enhet”. Det skulle vara intressant att veta om och i vilken utsträckning denna bearbetning har 
lett till mer entydiga enheter. 
 
Text 4 är till en övervägande del explorativt. Arbetets syfte är att ”ta reda på ungdomars syn 
på bibliotek”. Författarna ska upptäcka vad ungdomar menar. Underförstått i detta syfte är att 
ungdomar har en relativt enhetlig bild av biblioteket, något som också bekräftas i arbetets 
resultat. Förutom detta uttrycker också syftet en preskriptiv bild. De vill ”visa på idéer och 
möjligheter för ungdomsverksamhet på bibliotek”. Genom att presentera olika typer av 
verksamheter ska författarna försöka komma till rätta med ungdomarnas fallande 
besökssiffror. Detta kan kopplas samman till syftet att ”stimulera till en utveckling av 
ungdomsverksamheten”. Tydligen uppfattas ungdomsverksamheten som i behov av liknande 
stimulans för att uppnå maximal service. Dessutom ska bibliotekarier och politiker stimuleras 
till att satsa på ungdomsverksamhet. 
 
Text 5 är till stora delar en explorativ uppsats. Ett av textens huvudsyften är ”att undersöka” 
vad bibliotek erbjuder ungdomar. Samtidigt är det även ett komparativt arbete, då uppsatsen 
försöker jämföra det utbud som finns med vad ungdomar sägs vilja få ut av biblioteket. Denna 
kombination mellan komparation och utforskning markeras mycket tydligt med ett 
understruket ”samt” i syftet. Möjligtvis har detta föranletts av att tidigare arbeten uppfattats 
som antingen det ena eller andra. 
 
En intressant målsättning är att specialarbetet inte endast föresatt sig att lösa problemet 
ungdomar eller att förteckna vad användargruppen uttrycker. Uppsatsens författare skriver att 
”jag ville studera hur det ser ut på ett bibliotek ur ungdomars synvinkel”. Författaren vill 
ikläda sig ungdomens identitet och bli ett med studieobjektet. Det finns dock två problem med 
detta övertagande an ungdomarnas synvinkel. Det ena är att endast bibliotekspersonal 
intervjuats. Det är framförallt deras åsikter som bildar stommen till det empiriska materialet. 
Det andra är att ungdomarnas åsikter tagits från ett annat specialarbete, nämligen text 3. De 
åsikter som tillfaller ungdomsgruppen är således ett andrahandsmaterial och på så sätt utsatt 
för en urvalsprocess från författarens sida. 
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Att text 6 använder sig av ordet ”undersökning” i titeln verkar syfta mot ett explorativt arbete, 
där fokus ligger på att upptäcka något fördolt. Uppsatsens syfte är ”att uppnå en djupare 
förståelse”. För att nå denna förståelse använder sig uppsatsförfattaren främst av kvalitativa 
intervjuer med ungdomar och bibliotekspersonal. Även en mer eller mindre distanserad 
läsning av forskning inom ungdomskultursforskning och informations- och 
biblioteksvetenskap kan ses som en undersökning, från författarens sida, av vad som har 
skrivits om ämnet. I denna forskningsöversikt försöker författaren att skriva så neutralt som 
möjligt och är noga med att hänvisa till författare som framfört de åsikter som förs fram. Dock 
är naturligtvis urvalet av skrifter samtidigt ett urval som visar läsaren hur författaren har tolkat 
forskningsområdet. Enligt det klassiska uppsatsmönstret så kommer dock författarens åsikter 
fram i klarspråk under uppsatsens diskussion. 
 
Författaren till text 7 har valt att använda fallstudie som ett sätt att genomföra sin forskning 
på. Texten menar att detta är en metod som används för att avgränsa något ”för att det är 
viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av hypotes”. 
 
Text 8 utger sig för ”att beskriva ungdomars förhållande till nättidningar och 
nättidningsläsning” och uttrycker explicit att författaren diskuterar ungdomsgruppen utifrån 
en deskriptiv modalitet. Detta förstärks i texten med kommentarer som att ”jag har utformat 
min analys så att den beskriver ungdomars förhållande till nättidningar och 
nättidningsläsning”. Lässtudie kombinerat med insamlat intervjumaterial är de metoder som 
behövs ”för att man genom den kan få fram information om ungdomarnas tankar och 
erfarenheter kring nättidningsläsning som fenomen”, menar författaren. Dessa metoder ligger 
till grund för den bild av ungdomar som beskrivs. 
 
Författarna till text 9 skriver in sig själva i uppsatsen på flera sätt. Dels medverkar de som 
sammanställare av arbetet och uttrycker sig i dessa fall i en explorativ modalitet, d.v.s. de 
upptäcker vad deras undersökningsobjekt tycker och tänker och, till viss del, hur de agerar. 
Detta är vad författarna menar med ”undersökning” och presenteras enligt den traditionella 
uppsatsmodellen. 
 
Textförfattarna finns också med i uppsatsen som rådgivare för den praktiska verksamheten, då 
de redogör för sina upplevelser under bokpratet. Då uttrycker sig författarna gärna med en 
mer preskriptiv modalitet, eftersom de presenterar klara instruktioner för hur verksamheten 
ska utföras. Dessa råd formuleras i imperativformer som ”gör så…”, ”glöm inte att…”, 
”skicka inte runt dem till eleverna under tiden du pratar!”, samt ”se till att alla eleverna är 
samlade innan du börjar prata, annars kan du vara säker på att få upprepa dig”. 
 
Utöver detta så beskriver författarna ibland sig själva i tredje person (d.v.s. som ett han/hon 
eller den/det). Detta inträffar när de beskriver sina arbetsrutiner på sin arbetspraktik, t.ex. ”på 
något sätt kändes det, som om vi själva fick en visuell överföring av bokens innehåll när vi 
höll den i handen” 
 
Text 10 använder sig av en kombination av struktur- och aktörcentrerad sociologi, som syftar 
till att uppnå både ett förklarande och förstående perspektiv på ämnesområdet. Författaren 
ikläder sig således rollen både som deskriptiv (när ungdomars tyckanden exemplifieras genom 
enkätundersökningen) och explorativ (när bibliotekariernas tyckanden upptäcks genom 
intervjuerna) forskare. Detta skapar dock en nivåskillnad beroende på val av metod – 
författaren är mer förstående för bibliotekarierna och mer förklarande för ungdomarna. Om 
detta val av modalitet beror på att författaren upplever en distans till användargruppen eller 
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skapar en djupare förståelse för yrkeskåren är svårt att veta. Genom att beskriva ungdomar 
som beroende av ett flertal kvantitativa faktorer kan detta ur ett individualistiskt perspektiv 
ses som en förenkling av användargruppen. 
 
Text 11 är centrerad kring ungdomarnas uppfattningar och attityder “med utgångspunkt från 
de kognitiva och intentionella komponenter” som författaren finner i intervjuerna. Författaren 
vill förstå ungdomarnas attityder, d.v.s. författaren ser sig själv som en upptäckare av tidigare 
okänt material, vilket gör författarens modalitet till explorativ. I litteraturstudien finns det 
möjligtvis ett mer generaliserande perspektiv där ungdomar förklaras utifrån generella 
mönster, men fortfarande står individen och den enskilde ungdomen, i centrum. Författaren 
menar också att något måste göras på folkbiblioteket för att tillgodose ungdomarnas behov 
och detta är bibliotekariernas ansvar. På så sätt finns det en tillstymmelse till ett 
emancipatoriskt (eller frigörande) patos hos författaren, men några direkta praktiska 
konsekvenser redogörs inte för inom textens ramar. 
 
Författaren till text 12 arbetar med både en strukturalistisk hållning och en aktörscentrerad 
syn på ungdomarna. Författaren bildar sig en grundläggande uppfattning via den mer 
strukturalistiska undersökningen och fördjupar sedan denna med individuella fallstudier och 
bokdiskussioner. Författaren vill ”undersöka vad ungdomarna har för tankar, upplevelser och 
åsikter”, vilket gör att hennes uppsats är skriven ur en förstående modalitet. 
Enkätundersökningen utarbetas dock på en förklarande nivå. Uppsatsens diskussion ger 
förslag till förbättringar och har således en mer delaktig modalitet. 
 
Ungdomarna ses som “aktörer” i text 13 vilka använder sig av ”skrivande som uttrycksform” 
och ”möten genom skapande skrivande” som en social verksamhet. Författaren vill förstå sina 
intervjuade ungdomar och lära känna deras uppfattning av vad skrivverksamheten är till för. 
Hon vill beskriva och förklara själva projektet, men söker en djupare förståelse av dess 
effekter bland ungdomarna. Författaren ser texten som en deskriptiv uppsats och ”underlag för 
en öppen diskussion”. 
 
Sammanfattning: 
De vanligaste mönster i modalitet som framkommit vid närläsningen av texterna kan 
sammanfattas enligt följande. Jag har sett skillnader mellan olika texter beroende på vilken 
modalitet som har använts och de vanligaste sorterna har varit de som kallats preskriptiv, 
deskriptiv, samt explorativ modalitet. I det följande beskrivs vad dessa modalitetstyper 
innebär (i sina extremfall) och senare diskuteras vilka konsekvenser dessa typer av modalitet 
kan få. 
 
Det texter jag nämnt som beroende av en preskriptiv modalitet skrivs utifrån en självbild där 
författarrollen innebär att ett problem ska rättas till eller att ett misshagligt tillstånd ska 
förbättras. Något uppfattas som hindrande för en rationell eller funktionell utveckling och 
författaren måste i sin text presentera information som förbättrat eller eliminerar dessa hinder. 
Bland de lästa texterna så är det de första fem texterna som visar tecken på detta förhållande 
gentemot ungdomarna. Några av dessa definierar ungdomarna som ett problem inom 
biblioteksverksamheten som måste rättas till eller ges särbehandling. Dessa sjukdomstillstånd 
diagnosticeras av textförfattaren och får en föreslagen behandling som förhoppningsvis ska 
kunna undanröja de hinder som finns.  
 
En annan grupp av texter är de som verkar inom en deskriptiv modalitet. Med detta menar jag 
att uppsatsen har som syfte att beskriva studieobjektet på ett noggrant och fullständigt sätt. 
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Ofta karaktäriseras denna modalitet av en viss distans i sin beskrivning av det studerade. 
Anledningen till att använda en liknande skrivsätt kan vara flera, men att belysa ett intressant 
faktum eller ge fokus till ett ämne inom vetenskapen som ses som mindre beaktat kan vara ett 
par anledningar för detta. Texterna 7, 8, 10 och 13 har ett beskrivande förhållande gentemot 
ungdomarna. Dessa uppsatser är tidsmässigt skilda åt och jag konstaterar att denna typ av 
modalitet inte verkar nämnvärt påverkad av tidsfaktorer.  
 
Texter som är skrivna med en explorativ modalitet skiljer sig från de andra modaliteterna då 
det enligt denna forskarroll inte räcker med att beskriva sitt studieobjekt. För att nå en 
fullständig förståelse av användargruppen måste de upptäckas och få en chans att uttrycka sig 
på ett självständigt sätt. Denna modalitet ger författaren rollen som upptäckare av 
användargrupper och ofta framställs de studerade som bortglömda eller okända. Texterna 
försöker ge utrymme för de studerade att uttrycka sin livsvärld och sina uppfattningar så 
ingående som möjligt. Denna typ av modalitet kan upptäckas i text 2, samt 4 – 11 i olika hög 
grad. Med olika hög grad menar jag att upptäckten av användare kan ske med olika stor grad 
av närhet till de studerade. Allmänt hållet skulle man kanske förutsätta att distansen mellan 
forskarens subjekt och undersökningsobjektet minskar med det historiska avståndet. Men 
bland det textmaterial jag läst ser jag att det största utrymmet får ungdomarna i uppsatserna 
från det sena 1980-talet och det tidiga 1990-talet. Efter detta har uppsatser av både 
beskrivande och upptäckande modalitet växlat och t.o.m. förekommit i samma uppsats. 

5.3 Analys av de diskursiva formationerna 
I detta avsnitt av analysen kommer jag att summera min tolkning av de mönster (eller 
formationer) som yttrandena följer i det empiriska textmaterialet. Som tidigare nämnts 
beskrivs dessa mönster av Fairclough som regler för hur yttranden kommer till stånd, medan 
Laclou och Mouffe snarare beskriver mönstren som resurser att utnyttja i den process som 
yttrandena är delaktiga i.  De diskursiva formationer jag har framanalyserat är inte regler, utan 
ska snarare läsas som begreppsliga resurser. 
 
Bland de tidigaste texterna kan ett tydligt mönster ses som jag kallat 
folkbildningsperspektivet. Till detta sätt att formulera sig om ungdomar hör en stor distans 
mellan den underförstått vuxne forskaren och de undersökta ungdomarna. Användargruppen 
definieras som ett fysiskt och/eller psykologiskt tillstånd med annorlunda förutsättningar än 
de ”vanliga”, normerande användarna. Samtidigt präglas detta skrivsätt av en stor mängd 
implicita förväntningar på hur ungdomarna ska bete sig. Detta kommer bland annat till uttryck 
genom att ungdomsbegreppets mening anses självklar och att definitionen av 
användargruppen blir svepande. Ungdomarna förutsätts utgöra problem i jämförelse med den 
normerande användargrupp som folkbildningen har som mål – de ”vanliga”, vuxna 
medborgarna. Texterna använder sig överlag av en preskriptiv modalitet, där 
ungdomstillståndet ses som ett problem som måste botas eller bättras. Hur detta problem ska 
lösas är oklart. Det finns flera exempel på det, men framförallt består problemet av att 
ungdomarna skall läras att agera enligt tidigare nämnda norm. Exempel på texter i det 
empiriska materialet som påverkats av detta diskursiva mönster är text 1 och 4. 
 
Efter de första tio årens examensarbeten om ungdomar och folkbibliotek kan jag uttolka ett 
nytt diskursivt mönster som jag valt att kalla för ungdomskultursperspektivet. Detta synsätt 
präglas av ett ökat inkännande, stort intresse och förståelse för ungdomsgruppen. Ungdom 
ses, i stort, som ett socialt tillstånd, vilket kommer till uttryck i ungdomskultur som ett 
självständigt begrepp. Ungdomar som producenter av en egen kultursfär undersöks och det är 
denna egna kulturproduktion som är grunden för arbetet med ungdomar på folkbibliotek. 
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Detta innebär att bibliotekarierna och folkbiblioteket måste förändras för att anpassas till 
ungdomarna. Ett flertal olika förslag på sådana förändringar presenteras i texterna, men det 
mest återkommande av dessa förslag är tanken på en ungdomshörna i biblioteket som erbjuder 
andra medier, miljö och utbud än folkbiblioteket i övrigt. 
 
Ungdomskultur (eller, egentligen, flera subkulturer) behandlas som minst lika mycket värd för 
akademiska studier som den traditionella finkulturen. På grund av att ungdomskultur tidigare 
behandlats styvmoderligt, så försöker forskaren att lyfta fram ungdomarnas kulturella vanor 
som fokus och dessa ses som en kulturell seismograf inför framtiden. Därför skrivs detta 
perspektiv ofta i en explorativ modalitet, där ungdomarna och deras förutsättningar upptäcks 
av forskaren. Inom detta perspektiv problematiseras de tidigare förekommande svepande 
definitionerna av ungdomsbegreppet och flertalet olika definitioner av vad ungdomar 
egentligen är kan uttydas. Exempel på examensarbeten som påverkats av detta perspektiv är 
text 5 och 6. 
 
Under de senaste tio åren är det svårare att se ett mönster för hur ungdomsbegreppet yttras. 
Detta beror på att de tidigare beskrivna mönstren blandas och samexisterar i examensarbetena. 
Dock finns det ett vanligt förekommande diskursivt mönster, det marknadsekonomiska 
perspektivet, vilket är intressant att ta upp i en analys av ungdomsbegreppet. Inom detta 
skrivsätt är ungdomarna en fokusgrupp inom biblioteket, d.v.s. en av de användargrupper som 
biblioteket ska vända sig mot med reklam, kampanjer och uttänkt service. Detta perspektiv 
kan ses som en utveckling av det ungdomskulturella perspektivet, men det finns också stora 
skillnader. Ungdomskulturen (eller ungdomskulturerna) är fortfarande fokus för texterna, men 
ungdomarna ses mer som konsumenter av kultur än producenter och för medier och 
kulturproducenter har ungdomarnas roll som kulturell seismograf ökat i betydelse.  
 
Texterna försöker ofta finna svar på hur mediebeståndet och biblioteksarbetet ska optimeras 
för att skapa en maximal effekt hos ungdomarna. Detta innebär, i mitt tycke, en distansering 
från ungdomarna, då de ännu en gång undersöks som individer med speciella förutsättningar 
(eller förväntningar). Texternas modalitet skiftar mellan det deskriptiva, preskriptiva och 
explorativa beroende på textens syfte. Definitionerna av ungdomarna skiftar dessutom mellan 
ett vagt socialt tillstånd och en statistisk fastslagen norm. Definitionerna problematiseras dock 
sällan, utan ses som avhängig texternas syften. Ett par exempel på examensarbeten som 
påverkats av detta diskursiva mönster är text 9 och 10.  



 63

 

6. Konklusion 

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta resultatet av min analys och återkoppla det till 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag redogör för min konklusion nedan, i ett kort stycke 
under respektive frågeställningarna och kommenterar slutligen uppsatsen i dess helhet. 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att undersöka hur ungdomsbegreppet förstås och används i 
specialarbeten och magisteruppsatser om folkbibliotek, skrivna på Bibliotekshögskolan från 
och med 1972 till och med 2002. Detta syfte operationaliseras genom tre frågeställningar: 

• Hur yttras ungdomsbegreppet i specialarbeten och magisteruppsatser på 
Bibliotekshögskolan från och med 1972 till och med 2002? 

Jag har visat på ett flertal olika sätt att yttra ungdomsbegreppet i de examensarbeten som jag 
undersökt och analysen har fokuserat på skillnader inom den diskursiva praktiken, texten och 
de diskursiva formationerna. Jag har identifierat tre olika generella mönster för hur 
ungdomsbegreppet uttrycks: folkbildningsperspektivet, ungdomskultursperspektivet, samt det 
marknadsekonomiska perspektivet. Naturligtvis finns det blandningar och kombinationer 
mellan dessa perspektiv i materialet, men de tre mönster jag redogjort för i denna uppsats är, i 
mitt tycke, de mest tongivande och synliga. Dessa tre sätt att uttrycka ungdomsbegreppet kan 
spåras i min analys av arbetena och kan ses som en överskådlig sammanfattning av den totala 
analysen av det empiriska materialet. 

• Har ungdomsbegreppet förändrats i specialarbeten och magisteruppsatser under perioden 
från och med 1972 till och med 2002 och, i så fall, hur ser denna förändring ut? 

Ungdomsbegreppet har förändrats stort i de examensarbeten som har producerats på 
Bibliotekshögskolan i de undersökta 40 åren som mitt empiriska material skrivits. Det är svårt 
att ge några entydiga svar på hur denna förändring ser ut, men med en någon generaliserande 
överblick har jag gjort ett försök. Förändringarna består, i stort sett, av att 1970-talet präglas 
av ett folkbildningsperspektiv, ofta med ett socialt engagemang, som under 1980-talet övertas 
av det jag kallat för det ungdomskulturella perspektivet. Detta perspektiv tar över nästan totalt 
under slutet av 1980- och når en kulmen under början av 1990-talet. Mot slutet av 1990-talet 
och början av 2000-talet skrivs de uppsatser som representerar det jag valt att kalla det 
marknadsekonomiska perspektivet. 

Ett annat sätt att beskriva förändringen mellan 1970-talet och 2000-talet kan vara att fokusera 
på den distans som forskaren har till ungdomarna. Under 1970-talet och början av 1980-talet 
finns en stor distans mellan ungdomarna och forskarna. De texter som skrivs då är antingen 
beskrivande eller rådgivande när det gäller arbetet med ungdomar på folkbibliotek.  Under 
slutet av 1980-talet finns ett utbyte mellan ungdomar och forskare, vilket bl. a. leder till att 
ungdomarnas egna utsagor tar allt större plats i arbetena och att de undersöks som agerande 
subjekt. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet etableras ännu en gång en större 
distans mot ungdomarna, då de betraktas allt mer som fokusgrupper eller studieobjekt än i de 
föregående texterna. 

• Vilka eventuella konsekvenser för förståelsen av ungdomsgruppen kan denna förändring 
ha för författare och läsare av texterna, samt för den berörda ungdomsgruppen? 

Det är svårt att uttala sig om vilka konsekvenser denna förändring har haft för förståelsen av 
ungdomsgruppen, då jag endast studerat hur yttranden har framförts i mitt analysmaterial. För 
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en bättre förståelse av konsekvenserna skulle en mer omfattande undersökning av 
samhällsförändringen som helhet behövts göras och att dessutom analysera de praktiska 
konsekvenserna för de olika tilltänkta läsarna av texterna vore att göra studien än mer 
komplicerad. Det betyder att på denna punkt har jag inte kunnat besvara min egen 
frågeställning tillfyllest. Jag kan endast konstatera att förståelsen för ungdomsgruppen gått 
igenom en förändring, vilken tyder på att begreppet är omstritt. Det används på ett flertal olika 
sätt samtidigt, och användningen av begreppet är inte neutralt, utan är beroende av de 
diskursiva formationer som finns inom folkbiblioteksdebatten. 

Hur svarar då mitt resultat mot syftet i sin helhet? Syftet var att undersöka hur 
ungdomsbegreppet förstås och används i de examensarbeten som jag studerat och detta tycker 
jag att min uppsats har lyckats ge en bild av. Denna bild skulle naturligtvis kunna göras 
tydligare, mer detaljerad och koncentreras till helt andra, analyserbara delar i materialet än 
just de jag tagit upp i denna uppsats. För mitt syfte att undersöka hur ungdomsbegreppet 
förändrats, tycker jag dock att min analys har gett en bild av hur blivande folkbibliotekarier 
förstår och yttrar sig om ungdomar. Resultatet har inte givit mig några entydiga exempel på 
de praktiska konsekvenser som förståelsen av ungdomar skapar, men detta är en intressant 
fråga som jag hoppas är värd att studera i framtiden.  
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7. Diskussion 
I det följande kapitlet diskuteras och jämförs de presenterade resultaten av min analys med 
andras analysresultat från diskursanalyser inom biblioteks- och informationsvetenskapens 
område. Några av de exempel på diskursanalys som jag ska jämföra med mitt resultat 
framförs av Sanna Talja, Mats Sjölins, Norman Fairclough samt Jenny Hedman & Åse 
Hedemark. Jag vill jämföra mina konklusioner med deras resultat, då likheter och skillnader 
med mitt arbete ger intressanta frågor om forskningen. Här kommer jag också att ge mig själv 
mer utrymme för funderingar och utvärderingar av det egna arbetet. 

Inledningsvis tycker jag att den utförda diskursanalysen är intressant, då ett ofta 
förekommande mönster inom folkbiblioteksdiskurs återkommer i min analys. Både Jenny 
Hedman och Åse Hedemark samt Sanna Talja visar att olika typer av material med 
anknytning till folkbibliotek uppvisar liknande diskursiva formationer som de som jag 
uttolkat som folkbildningsperspektivet, det ungdomskulturella perspektivet och det 
marknadsekonomiska perspektivet. 

Sanna Talja har i sin doktorsavhandling Music, Culture and the Library – An Analysis of 
Discourses (2001) presenterat tre stycken ”diskursiva repertoarer” som hon finner i 
folkbibliotekens diskurs. Med dessa menar hon ett slags meningsskapande associativa 
grundsamband som kan fungera som resurser för hur olika yttranden formuleras. Dessa 
associativa grundsamband behöver inte existera endast i sin extrema eller renodlade form utan 
kan kombineras med andra liknande samband, samt till och med samexistera med helt 
olikartade och paradoxala påståenden. 

Sanna Talja analyserar i sin avhandling finska folkbiblioteks diskurs runt musik, med 
utgångspunkt i utsagor från låntagare, bibliotekarier och andra parter av musiklivet (som 
kompositörer, musiker och arrangörer med flera). Talja använder sig av en vid definition av 
diskursbegreppet, vilket tillåter henne att analysera material både av intervju- och 
dokumentkaraktär. Diskurser ses inte som statiska enheter (liknande Foucaults definition54), 
utan mer som en uppsättning perspektiv eller repertoarer som kan utnyttjas i olika syften. 

I sina första två kapitel av avhandlingen identifierar Talja tre olika diskursiva repertoarer som 
funnits och finns i bibliotekens olika policydokument och uttalanden runt verksamheten: 
”general education”, ”alternative” och ”demand” – perspektiv. Dessa perspektiv på 
folkbibliotekets roll har en praktisk förankring i hur folkbiblioteksarbete ser ut rent konkret, 
till exempel hur lånerutiner eller biblioteksundervisning ser ut. Perspektiven har intressanta 
paralleller med de diskursiva formationer som jag synat bland de specialarbeten som jag 
redogjort för i analysen. De tre perspektiven på folkbibliotekets roll kopplar sedan Talja 
samman med tre vidare synsätt på konst, kultur och samhälle. Dessa kallar Talja för ”common 
culture”, ”consumer culture” och ”mosaic culture” – synsätt. De behövs för att sammantaget 
få en klar bild av de olika perspektivens diskursiva roll, då de båda inkluderar den egna 
praktiska verksamheten och mot synen på samhället som folkbiblioteksinstitutioner framför i 
stort. Denna sammantagna bild kallar Talja för ”a historical form of thought”. 

Sammanfattningsvis återfinns de refererade perspektiven och synsätten på bibliotek och kultur 
i nästan alla debatter och artiklar som skrivs i ämnet enligt Talja. Hennes avhandling ger 
konsekvenser för biblioteks- och informationvetares syn på bibliotek. Avhandlingen 
presenterar en strukturell analysram för de utsagor om bibliotek som kan studeras och ökar 

                                                           
54 Se sidan 11 i denna uppsats. 
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uppmärksamheten på hur olika diskurser om kultur, biblioteksverksamhet och utbildning 
hänger samman. 

Det finns både likheter och skillnader mellan Taljas och mina resultat. De främsta likheterna 
finns, som tidigare nämnts, mellan de perspektiv som diskuterar folkbibliotekets praktiska 
roll. Det jag kallar folkbildningsperspektivet skulle kunna jämföras med det Talja kallar 
”general education”-perspektivet. Båda syftar bl.a. till att använda biblioteket för att bilda 
dess besökare till normativa ”medborgare” eller användare. På samma sätt finns en klar likhet 
mellan mitt marknadsekonomiska perspektiv och Taljas ”demand”-perspektiv, då båda ser 
användargrupperna som fokusgrupper som biblioteket måste marknadsföra sig mot och vars 
behov biblioteket måste tillgodose. Mitt ungdomskultursperspektiv går dock inte helt klart att 
jämföra med Taljas ”alternative”-perspektiv. Båda synsätten kan ses som en protest mot 
folkbildningsperspektivets normativa krav, men Taljas perspektiv är klart politiskt motiverat, 
medan detta inte kan sägas om all ungdomskultursforskning. Givetvis finns det uttryck för 
politisk färgning i en del av detta perspektivs uttryck, men jag upplever inte detta lika klart 
formulerat som hos Talja.  

En annan viktigt skillnad mellan min diskursanalys och Taljas är att hon vidgar de diskursiva 
perspektiven till att bli det hon kallar för historiska tankeformer. Själv har jag svårt att se att 
en vidare analys av mina diskursiva formationer skulle kunna generaliseras så långt, utan en 
väldigt övertygande bevisföring för detta. Jag tror att min kategorisering av perspektiven är 
alltför beroende av den genre jag analyserar. Dessutom tycker jag att för stora 
generaliseringar av liknande art kan leda till för grunda och kategoriserande analyser. 

Norman Fairclough identifierar i Discourse and social change tre större förändringar i hur 
moderna diskurser yttras. De tre förändringarna kallar han för demokratisering, 
kommodifikation och teknologisering. Dessa förändringar påverkar alla typer av yttranden i 
samhället överlag, men mer eller mindre i olika typer av diskursiva miljöer. Detta upplever 
jag som en generalisering av idéhistorisk art (som Talja), men Faircloughs analys är mer 
precis och konkret. 

Med demokratisering menar Fairclough en tendens att ta bort och jämna ut traditionella 
ojämlikheter i de språkliga och diskursiva rättigheterna mellan olika grupper av människor. 
Detta tar sig uttryck i att ett mer informellt språkbruk blir vanligare och att språket förändras 
mellan olika yrkesgrupper och ur ett genusperspektiv. Denna förändring ser dock mycket 
olika ut i varierande sammanhang. Jag kan se en likhet mellan denna typ av förändring och 
det jag kallar för ungdomskultursperspektivet i min analys. Detta perspektiv kännetecknades 
av ett mer informellt språkbruk mellan forskare och ungdom, vilket skulle leda till att 
ungdomens egen kultur framhävdes mer än tidigare. De arbeten som är skrivna utifrån ett 
ungdomskulturellt perspektiv präglas av förståelse och inkännande med ungdomsgruppen och 
att de tillåter de undersökta ungdomarna att yttra sig fritt om sin verklighet och kultur. 

Det är möjligt att de uppsatser jag läst som påverkats av ungdomskultursperspektivet är 
demokratiserande och frigörande, men är det, enligt min uppfattning, på bekostnad av att 
ungdomarna tecknas som radikalt annorlunda än den ”förtryckande” vuxennormen. Är det så 
att forskarens inlevelse i ungdomarnas situation präglas av andra motiv – kanske ett där 
ungdomar stigmatiseras som offer för samhällets norm, snarare än medmänniskor? Fairclough 
menar att demokratiseringen av språket kanske inte handlar om att distansen mellan olika 
sociala grupper försvinner, men att den snarare inte märks lika väl. Han skriver att 
demokratiseringen av språket må vara kosmetisk, men kan också vara innehållsrik, och 
företeelsens betydelse befinner sig i en än så länge ouppklarad diskursiv konflikt. Jag förnekar 
inte att de ungdomskulturellt influerade arbetena i min analys har ett berättigat värde i att de 
lyfte fram ungdomar som en speciell användargrupp. Det är dock intressant att analysera på 
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vilket sätt denna grupp används i dessa arbeten – som offer, som framtidens användare eller 
som varningsklocka. 

Kommodifikation är, enligt Fairclough, den förändring i yttrandeform där traditionella sociala 
domäner och institutioner tar efter företagandets språk. Denna förändring kan naturligtvis 
jämföras med det jag kallat det marknadsekonomiska perspektivet. Jag menar, i min analys, 
att det marknadsekonomiska sättet att yttra sig om användargrupper på folkbibliotek har givit 
en syn där användargrupper har jämställts med reklamens s.k. fokusgrupper (d.v.s. grupper 
som nås med riktad reklam och marknadsföring). Fairclough menar att denna tendens har 
funnits tidigare, men att den har förstärkts på senare år som en del av en växande 
företagskultur. Detta är naturligtvis ett uttalande som det kan råda delade meningar om och att 
kalla kommodifieringen av språket för en kolonialisering av samhällets uttryck, som 
Fairclough gör, är inte direkt ett milt yttrande. Jag skulle personligen inte vilja gå så långt i 
min analys, men det är markant att tanken på ungdomar som fokusgrupp har utmynnat i 
uppsatser som kombinerar ett äldre distanserat sätt att skriva om ungdomar med den tidigare 
nämnda ungdomskultursforskningen. Kan man tolka denna förändring som att det tidigare 
”upptäckandet” av ungdomarna på biblioteket har skapat en möjlighet att skaffa sig en ny 
marknad för biblioteket att exploatera? 

Fairclough anser även att det finns en teknologisering av de språkliga uttrycken i samhället. 
Med detta menar han att olika diskursiva teknologier (eller verktyg) influerar det moderna 
språket och kan användas av samhället för att kontrollera vad som får yttras. Några av dessa 
verktyg som Fairclough menar kan skapa denna kontroll är speciella typer av intervjumetoder, 
pedagogik, rådgivning och reklam. Dessa metoder skapar, enligt honom, regler för vad den 
enskilde individen kan uttrycka och ses som ett hot mot det privata. Jag kan inte jämföra 
denna förändring med några av de diskursiva formationer som jag spårat i min analys och 
tycker personligen att denna förändring saknar en klar definition. Det är möjligt att dessa 
diskursiva verktyg påverkar uttrycken om användargrupper allt mer, men jag ser ingen riktig 
klar anledning för användandet i sig. Det är möjligt att denna tendens snarare är ett symptom 
på andra förändringar i samhället. 

I Hedemarks och Hedmans magisteruppsats beskrivs ungdomar som en besvärlig grupp, 
enligt folkbibliotekens diskurs. Ungdomarna framställs som viktiga, men ofta även störande. 
Överlag menar författarna att de negativt laddade utsagorna är mer frekventa än de positivt 
laddade. Den ekvivalenskedja som byggs upp kring ungdomsbegreppet innehåller ord som 
”störande”, ”högljudda” och ”stökiga”. Andra företeelser som kopplas till användargruppen är 
”intresse för Internet och informationsteknik”. Analysen av tidskriftsartiklarna verkar också 
uppvisa en tendens till att problemet med ungdomsgruppen kan bero på folkbibliotekets 
bristande intresse för ungdomarna. 

Min analys av de yttranden som sker om ungdomar i specialarbeten skrivna vid 
Bibliotekshögskolan tycks inledningsvis överensstämma med att användargruppen vanligen 
setts som ett problem, men att det över tid har etablerats en mer individualiserad och 
heterogen bild av ungdomsgruppen. Olika underavdelningar till gruppen har 
uppmärksammats och forskningen har uppmärksammat att fler faktorer påverkar 
ungdomarnas biblioteksvanor än deras tillhörighet till en viss användargrupp. I min analys av 
specialarbetena har jag inte funnit en genomgående negativ bild av ungdomsgruppen. Istället 
har jag funnit en mer diversifierad bild, där ungdomen framställs både som problem och ett 
framtida hopp eller en känslig användargrupp som markerar vår samtids värderingar extra 
tydligt. Anledningen till denna skillnad uppkommer säkert av att Hedemark och Hedman har 
använt tidningsartiklar som sitt empiriska material, vilket ger en annan typ av diskursiv 
praktik (eller genre) än mina examensarbeten. Men det är samtidigt intressant att se på 
likheterna hos de diskurser som påverkar yttrandena i dessa analyser. Grundmönstrets tre 
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olika diskursiva formationer, där ett folkbildningsperspektiv och ett marknadsekonomiskt 
perspektiv finnes, kan skönjas trots skillnaderna i genre. Det är intressant att konstatera att 
folkbiblioteksdiskursen inte kan begränsas till en genre. 

En annan intressant jämförelse som kan göras mellan Hedemarks och Hedmans uppsats och 
min egen analys är den självbild som biblioteken ges i det empiriska materialet. Uppsatser om 
användare är inte enbart detta, utan även att en bild av biblioteket och bibliotekariernas roll 
som sådan. Om ungdomsproblemen skapas av folkbibliotekens bristande intresse, så blir det 
angeläget att undersöka vad denna intressebrist beror på. Det är möjligt att det finns ett 
samband beträffande bibliotekariers syn på olika användargrupper och sin syn på den egna 
yrkesrollen. Att finna ett sätt att studera hur denna självbild hänger samman med synen på 
användarna tycks vara ett mycket intressant fokus för framtida forskning. 

En magisteruppsats som delvis gjort detta är Mats Sjölins Bibliotekariens kunskap – En 
diskursanalys, där författaren utifrån två viktiga dokument om bibliotekarieutbildningen 
analyserar den syn på kunskap som framförs där. Sjölin skiljer på tre stycken kunskapssorter 
med utgångspunkt i Aristoteles uppdelning mellan techne, episteme och phronesis. Techne är 
praktisk kunskap om hur handlingar utförs, episteme är en kunskap av mer teoretisk art och 
phronesis är etisk kunskap – ett vetande som krävs för att handla rätt i förhållande till en norm 
eller ett mål. I uppsatsens resultat framgår det att de analyserade texterna främst behandlar 
kunskap av techne- och episteme-natur, medan phronesis lyser med sin frånvaro. Detta 
mynnar ut i en diskussion om huruvida kunskap som sådan går att lära ut i en akademisk 
utbildning eller om det snarare handlar om en personligt förvärvad kunskap. Trots detta tycker 
jag att det är intressant att sammanlänka vilken syn på användare som presenteras i mitt 
analysmaterial, med vilken typ av kunskap som förväntas av bibliotekarierollen i samma 
arbeten. 

Jag anar att förhållandet mellan närhet och distans till den undersökta användargruppen 
påverkar vilken kunskapstyp som förordas i specialarbetena. Denna indikation var dock 
motsatt de förväntningar jag hade på verksamheten när jag påbörjade diskursanalysen. Jag 
märker i de senaste tjugo årens examensarbete ett ökande inslag av individualiserade studier 
av ungdomar, med högre grad av närhet till uppsatsförfattaren/bibliotekarien och att detta går 
hand i hand med ett ökat inslag av teoretiserande kunskap runt ungdomar (d.v.s. 
ungdomskultursforskning). Mina ursprungliga förväntningar bestod snarare i att techne-
kunskap sammankopplat med en preskriptiv modalitet skulle kunna skapa en större närhet 
mellan bibliotekarie och ungdom, men det tycks mig som att det snarare är tvärtom. I de 
examensarbeten som består av denna kombination verkar det ytterst viktigt att upprätthålla 
gränser mellan användare och professionella. Samtidigt tycks de texter som utgår från en mer 
teoretiserande syn på ungdomar ha större inslag av jämställdhet mellan forskare, professionell 
och ungdom. Detta samband verkar intressant att studera mer i detalj. 

Det finns flera sätt att utvidga forskningen om förståelsen av sambandet mellan ungdomar och 
folkbibliotek. För det första skulle det vara intressant att mer i detalj studera hur praktiska 
ungdomssatsningar förhåller sig till den teoretiska förståelse som jag redogjort för i denna 
uppsats. Finns det klara kopplingar mellan den förståelse som etableras på högskoleutbildning 
i biblioteks- och informationsvetenskap och det arbete som utförs i biblioteket? På vilka 
argument stödjer sig bibliotekarier när satsningarna utförs och vilka uttalade och outtalade 
förväntningar finns det i mötet med användargruppen? För det andra skulle analysen av 
begrepp och benämningar av användare behöva fördjupas med frågor som t.ex. hur olika 
ungdomskultursforskare har influerat debatten runt ungdomsgruppen på folkbiblioteket eller 
hur de teoretiska argumenten runt, exempelvis, det marknadsekonomiska perspektivet 
egentligen ser ut. För det tredje leder mitt uppsatsarbete in på större frågor om bibliotekariens 
självbild – vad är bibliotekariens uppgift i det moderna samhället? – och hur influerar de äldre 
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synsätten på hur yrkesgruppen ser på sig själva idag. Det finns också ett visst intresse i att 
studera hur biblioteks- och informationsvetare förhåller sig till andra användargrupper i 
examensarbeten och om det finns likheter och skillnader med det som framkommit i denna 
analys. 

Slutligen skulle jag vilja nämna förhoppningar och farhågor runt diskursanalytisk forskning i 
ämnet informations- och biblioteksvetenskap. Under mitt arbete med magisteruppsatsen har 
jag blivit mer uppmärksam på den stora bredd och de många skillnader som ryms inom denna 
tvärvetenskapliga disciplin. Jag tror, likt Bernd Frohmann, att diskursanalys har en uppgift att 
fylla inom ämnet. Diskursanalysen kan fungera som en självreflektion för att förtydliga de 
paradoxer och den ambivalens som, nästan av nödvändighet, måste finnas inom ett ämne som 
studerar så mångtydiga begrepp som ”information” och ”användare”. I ett tvärvetenskapligt 
ämne krävs någon slags metavetenskaplig undersökning eller forskning som tar ett steg 
tillbaka och betraktar vad ämnet uppehåller sig vid och sysslar med. Jag tror att liknande 
självreflektioner blir än viktigare då själva grunden för ämnet, information och tillhörande 
begrepp, genomgår stora förändringar. 

Samtidigt krävs en tydlig gemensam vetenskaplig grund för diskursanalys inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen. I dagsläget finns det stora skillnader mellan olika perspektiv 
inom diskursanalys som utgår från oförenliga socialkonstruktionistiska premisser. För att 
analys av diskurs ska kunna ses som en tillförlitlig vetenskaplig metod krävs, i mitt tycke, en 
bättre utveckling av de vetenskapliga metoderna snarare än de vetenskapsteoretiska 
diskussioner som metoden föranleder, vilka snarare kan verka hämmande på diskursanalysens 
tillförlitlighet.
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8. Sammanfattning 
Denna magisteruppsats har som syfte att undersöka hur begreppet ungdom förstås och 
används i specialarbeten och magisteruppsatser om folkbibliotek, skrivna på 
Bibliotekshögskolan från 1972 till och med 2002. Syftet undersöks genom tre 
frågeställningar: Hur yttras ungdomsbegreppet i specialarbeten och magisteruppsatser på 
Bibliotekshögskolan från 1972 - 2002?; Har ungdomsbegreppet förändrats i de analyserade 
texterna under den valda tidsperioden och, i så fall, hur ser denna förändring ut?; samt vilka 
eventuella konsekvenser för förståelsen av användargruppen kan detta ha för författare och 
läsare av texterna, samt den berörda användargruppen? 

Jag har valt att arbeta med dessa frågeställningar utifrån en diskursanalytisk metod, då jag 
anser att metoden fångar in kopplingen mellan språkliga begrepp, begreppslig förändring och 
användning av dessa begrepp utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Denna 
teoribildning menar att sociala fenomen grundläggande ses som sociala konstruktioner. Jag 
använder detta perspektiv i min uppsats, då jag tycker att den framhäver språkliga begrepps 
föränderlighet och deras konstruktion i sociala sammanhang. Jag tycker att denna uppfattning 
passar för magisteruppsatsen, då den kan ge en ökad förståelse för hur ett mångtydigt begrepp 
används och vad förståelsen av ungdomsbegreppet kan ge för konsekvenser i 
biblioteksverksamhet. 

Uppsatsens syfte har uppnåtts genom en diskursanalys av tidigare skrivna examensarbeten på 
Bibliotekshögskolan under den nämnda tidsperioden. Den diskursanalytiska metoden har 
använts tidigare inom biblioteks- och informationsvetenskapen, där bland annat forskning av 
Berndt Frohmann, John M. Budd och Douglas Raber, samt Sanna Talja presenteras. 
Uppsatsen presenterar en diskursanalytisk modell, vilken används vid analysen av 
textmaterialet. Analysmodellen är inspirerad av den modell som Norman Fairclough 
presenterat i boken Discourse and Social Change, samt den syn på diskurs som Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffe har framfört. Jag har valt att arbeta med denna analysmodell, då 
den använder sig av både textanalys, analys av genre (social praktik) och diskursiva 
formationer. Anledningen till detta är att jag, likt Fairclough, vill fånga helheten hos en 
diskurs via modellen och sätta in analysen av begreppets mening i dess sammanhang. 

Analysen består av diskursanalyser av ett flertal examensarbeten, varav tretton presenteras i 
detalj i magisteruppsatsen. Varje analysavsnitt sammanfattas i stycken, där jag visar på de 
grundläggande mönster som analyserats fram, de slutsatser som dragits av analysen och 
jämför dessa med uppsatsens syfte och frågeställningar. Syftet med detta är att sammanfatta 
resultatet av analysen och återkoppla detta till uppsatsen som helhet.  

Diskursanalysen undersöker ungdomsbegreppets mening, analys av diskursiv praktik och 
övrig textanalys (som interdiskursivitet, intertextualitet, ordbildning och modalitet) samt 
diskursiva formationer. Av dessa analysmetoder är det framför allt analysen av 
ungdomsbegreppets mening som haft betydelse för hur jag besvarat mina frågeställningar. 
Vid en närläsning av de berörda texterna har jag samlat citat från de tillfällen då 
ungdomsbegreppet berörts och utifrån det försökt att skapa ett mönster för hur olika aspekter 
och artikulationer av ordet ”ungdom” har tilldelats positiva och negativa värden. Detta har 
resulterat i en uppställning av mer eller mindre uttalade motsatspar som strukturerar 
uppsatsens innehåll och hur begreppet uttrycks. 

 



 71

Några av de mönster som framkom av analysen var bland annat att ungdomar framställs som 
aktiva aktörer i sitt förhållande till nya sorters media – detta gärna i motsats till vuxna och 
äldre. Speciellt uppmärksammas detta i de senare uppsatserna där detta ses som av positivt 
värde för ungdomsgruppen. Ett annat mönster som är genomgående i många uppsatser är en 
motsättning mellan ungdomsgruppen och dess kultur och andra samhällsgrupper, främst 
vuxna och äldre. I de tidigare uppsatserna tilldelas detta ofta ett negativt värde, medan detta 
förändras till ett positivt värde i de senare uppsatserna där ungdomars subkulturella yttringar 
uppskattas och framhävs. 

Vid en genomgång av vad ungdomsgruppen består av framträder en skillnad i synen på 
ungdomarna mellan de tidigare och de senare arbetena. De tidigare texterna tycks oftare 
beskriva gruppen som homogen och sammanhållen, gärna i kombination med en syn på 
ungdomstiden som ett biologiskt utvecklingsstadium. Senare uppsatser ser snarare en mängd 
olika faktorer som delar upp ungdomsgruppen i ett flertal underkategorier. Detta kan ses som 
att ungdomarna inte längre är en okänd användargrupp i de senare uppsatserna och därmed 
inte längre så enkel att kategorisera. 

Ungdomar kännetecknas i flertalet examensarbeten som ett speciellt mentalt tillstånd eller en 
speciell utvecklingsfas. Detta hänger ofta ihop med den tidigare nämnda tanken om 
ungdomen som ett speciellt utvecklingsstadium. I de tidigare uppsatserna skildras detta som 
ett problem, medan de senare framställer ungdomarna som trendkänsliga och ”seismografer” 
för utvecklingen i samhället. Det tillstånd som tidigare har karaktäriserats som ett negativt 
värde har förändrats till något positivt. Ett annat mycket vanligt förekommande tema i den 
biblioteksvetenskapliga framställningen av ungdomsgruppen beror på vilken miljö och plats 
som anses vara den riktiga för ungdomarna. Inledningsvis uppfattas ”det normala biblioteket” 
som en plats där ungdomar inte hör hemma, medan det från 1980-talet och framåt görs 
medvetna försök att anpassa biblioteket efter ungdomarnas vanor och beteende. 

Underförstått skapas en intressant parallell till bilden av ungdomsgruppen och det är 
bibliotekariens egen självbild. Ofta bygger denna självreflektion på kontrasten mellan 
ungdomarnas speciella tillstånd och bibliotekariernas självupplevda normalitet. Framförallt 
syns här en skiljelinje mellan de uppsatser som skrivits innan det jag kallar det 
ungdomskulturella perspektivet slår igenom under 1980-talet. Innan denna skiljelinje ses 
ungdomar ofta som något främmande från bibliotekariens självbild, medan det efteråt görs 
många försök att förstå och anpassa sig efter ungdomsgruppen istället. 

Analysen av den diskursiva praktiken och de övriga textanalytiska metoder som jag utfört i 
arbetet med uppsatsen (förutom analysen av begreppets mening) leder fram till ett par 
slutsatser. Först och främst märks en förändring från genren ”specialarbete” till 
”magisteruppsats”. Bland de tidigaste texterna finns ofta ingen eller bara en delvis 
förekommande uppsatsstruktur, medan det blir normen för texterna efter 1990. Ett intressant 
sidospår till detta är att texterna från mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet ofta 
kompletteras med ett flertal bilagor. Detta ger texterna en karaktär av dokumentering av ett 
mer praktiskt eller processuellt arbete och synliggör ofta själva uppsatsförfarandet. Dessutom 
märks bland de senare texterna en formmässig skillnad mellan texterna med kvalitativ och 
kvantitativ prägel.  

För det andra kan ett antal mönster ses i hur använda texter behandlas i arbetena och hur detta 
påverkar uppsatsernas innehåll. De tidigaste arbetena har ofta ett mycket lägre antal 
redovisade texter i sin källhänvisning och detta beror antagligen på att kraven på använt 
material har höjts efter 1990-talets övergång från specialarbete till magisteruppsats som 
examensarbete på utbildningen. Samtidigt kan man se att de senare texterna i allt högre grad 
månar om att det använda textmaterialet ska vara nypublicerat. En annan klar tendens i de 
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senare arbetena är den ökade förekomsten av utländska texter. Detta kan också ses som ett 
steg mot högre vetenskaplig nivå, men också en större förmåga bland utbildningens studenter 
att ta åt sig texter på flera språk och från andra discipliner. Under de senaste femton åren kan 
man bland uppsatserna se och spåra influenser från andra vetenskapliga områden än endast 
från biblioteks- och informationsvetenskapen. Slutligen märks det i uppsatser från det sena 
1980-talet och framåt vilken betydelse som ungdomskultursforskningen har haft på uppsatser 
inom det undersökta ämnet och då främst Thomas Ziehes tänkande runt ungdomsbegreppet. 
Det är tydligt att ungdomskultursforskningens genombrott i svensk forskning var av 
avgörande betydelse för hur ungdomsbegreppet förstås i anslutning till magisteruppsatser om 
biblioteksverksamhet. 

För det tredje kan vi se att ungdomsbegreppet ofta förekommer i nära anslutning till andra 
begrepp som ”tonåring”, vilket ofta har en bibetydelse av att vara en biologisk utvecklingsfas. 
Denna utvecklingsfas kan ställas i kontrast mot ”ungdom” som ett begrepp som syftar till ett 
kulturellt, socialt eller psykologiskt tillstånd. Begreppet ”elev” används ibland utbytbart med 
ungdomsbegreppet, särskilt när uppsatserna varit influerad av pedagogik. Orden ”unga” eller 
”unga vuxna” förekommer i ökande mängd under de år som jag undersökt. En möjlig 
anledning till att dessa ord ökar i användningsgrad kan vara ökat inflytande från utländsk 
litteratur på ämnet. 

Vid analys av texternas modalitet har jag sett skillnader mellan olika texter beroende på 
vilken modalitet som har använts och de vanligaste sorterna har varit de som kallats 
preskriptiv, deskriptiv, samt explorativ modalitet. Det texter jag nämnt som beroende av en 
preskriptiv modalitet skrivs utifrån en självbild där författarrollen innebär att ett problem ska 
rättas till eller att ett misshagligt tillstånd ska förbättras. De uppsatser som använder sig av ett 
sådant sätt att skriva är de tidigast skrivna. Det är möjligt att detta beror på att ungdomar då 
sågs som något avvikande i det ”normala” biblioteket och att mycket möda lades ned på hur 
ungdomarna (som problem) skulle kunna anpassas till biblioteket.  

En annan grupp av texter är de som verkar inom en deskriptiv modalitet. Med detta menar jag 
att uppsatsen har som syfte att beskriva studieobjektet på ett noggrant och fullständigt sätt. 
Ofta skrivs uppsatser på detta sätt för att belysa ett intressant faktum eller ge fokus till ett 
ämne inom vetenskapen som ses som mindre beaktat. Dessa uppsatser är inte bundna till 
någon specifik period. Texter som är skrivna med en explorativ modalitet skiljer sig från de 
andra modaliteterna då det enligt denna forskarroll inte räcker med att beskriva sitt 
studieobjekt. För att nå en fullständig förståelse av användargruppen måste de upptäckas och 
få en chans att uttrycka sig på ett självständigt sätt. Allmänt hållet skulle man kanske 
förutsätta att distansen mellan forskarens subjekt och undersökningsobjektet minskar med det 
historiska avståndet. Men bland det textmaterial jag läst ser jag att det största utrymmet får 
ungdomarna i uppsatserna från det sena 1980-talet och det tidiga 1990-talet. 

Utifrån analysen av de diskursiva formationerna presenteras tre generella mönster som jag 
funnit som svar på den första frågeställningen (folkbildningsperspektivet, det 
ungdomskulturella perspektivet och det marknadsekonomiska perspektivet) och hur 
förändringen mellan dessa mönster sett ut under den period som analyserats.  

Folkbildningsperspektivet är det perspektiv som oftast kommer till uttryck i de tidigaste 
uppsatserna. Till detta sätt att formulera sig om ungdomar hör en stor distans mellan den 
underförstått vuxne forskaren och de undersökta ungdomarna. Användargruppen definieras 
som ett fysiskt och/eller psykologiskt tillstånd med annorlunda förutsättningar än de 
”vanliga”, normerande användarna. Samtidigt präglas detta skrivsätt av en stor mängd 
implicita förväntningar på hur ungdomarna ska bete sig. Ungdomskultursperspektivet följer 
sedan, efter de första tio åren, och detta synsätt präglas av ett ökat inkännande, stort intresse 
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och förståelse för ungdomsgruppen. Ungdom ses, i stort, som ett socialt tillstånd, vilket 
kommer till uttryck i ungdomskultur som ett självständigt begrepp. Ungdomar som 
producenter av en egen kultursfär undersöks och det är denna egna kulturproduktion som är 
grunden för arbetet med ungdomar på folkbibliotek. Detta innebär att bibliotekarierna och 
folkbiblioteket måste förändras för att anpassas till ungdomarna. På grund av att 
ungdomskultur tidigare behandlats styvmoderligt, så försöker forskaren att lyfta fram 
ungdomarnas kulturella vanor som fokus och dessa ses som en kulturell seismograf inför 
framtiden.  

Det marknadsekonomiska perspektivet är det som sist framträder, ofta parallellt med 
ungdomskulturellt perspektiv. Inom detta skrivsätt är ungdomarna en fokusgrupp inom 
biblioteket, d.v.s. en av de användargrupper som biblioteket ska vända sig mot med reklam, 
kampanjer och uttänkt service. Ungdomskulturen är fortfarande fokus för texterna, men 
ungdomarna ses mer som konsumenter av kultur än producenter och för medier och 
kulturproducenter har ungdomarnas roll som kulturell seismograf ökat i betydelse. Texterna 
försöker ofta finna svar på hur mediebeståndet och biblioteksarbetet ska optimeras för att 
skapa en maximal effekt hos ungdomarna. Detta innebär, i mitt tycke, en distansering från 
ungdomarna, då de ännu en gång undersöks som individer med speciella förutsättningar (eller 
förväntningar).  

Min slutsats av denna magisteruppsats är att jag har visat på ett flertal olika sätt att yttra 
ungdomsbegreppet i de examensarbeten som jag undersökt och analysen har fokuserat på 
skillnader inom den diskursiva praktiken, texten och de diskursiva formationerna. Jag har 
identifierat tre olika generella mönster för hur ungdomsbegreppet uttrycks: 
folkbildningsperspektivet, ungdomskultursperspektivet, samt det marknadsekonomiska 
perspektivet. Dessa tre sätt att uttrycka ungdomsbegreppet kan spåras i min analys av arbetena 
och kan ses som en överskådlig sammanfattning av den totala analysen av det empiriska 
materialet. 

Ungdomsbegreppet har förändrats stort i de examensarbeten som har producerats på 
Bibliotekshögskolan under de undersökta 40 åren som mitt empiriska material skrivits. 
Förändringarna består, i generaliserande drag, av att 1970-talet präglas av ett 
folkbildningsperspektiv, ofta med ett socialt engagemang, som under 1980-talet övertas av det 
jag kallat för det ungdomskulturella perspektivet. Detta perspektiv tar över nästan totalt under 
slutet av 1980- och når en kulmen under början av 1990-talet. Mot slutet av 1990-talet och 
början av 2000-talet skrivs de uppsatser som representerar det jag valt att kalla det 
marknadsekonomiska perspektivet. 

Det är svårt att uttala sig om vilka konsekvenser denna förändring har haft för förståelsen av 
ungdomsgruppen, då jag endast studerat hur yttranden har framförts i mitt analysmaterial. För 
en bättre förståelse av konsekvenserna skulle en mer omfattande undersökning av 
samhällsförändringen som helhet behövts göras och att dessutom analysera de praktiska 
konsekvenserna för de olika tilltänkta läsarna av texterna vore att göra studien än mer 
komplicerad. Således finns det ett intressant område att utforska här. 

Slutligen gör jag en jämförelse mellan mina och andra forskares resultat. Både Jenny 
Hedmans & Åse Hedemarks samt Sanna Taljas forskning visar att olika typer av material med 
anknytning till folkbibliotek uppvisar liknande diskursiva formationer som de som jag 
uttolkat som folkbildningsperspektivet, det ungdomskulturella perspektivet och det 
marknadsekonomiska perspektivet. Sanna Talja kallar sina diskursiva mönster för diskursiva 
repertoarer. Dessa bär likheter med mina perspektiv och kallas med hennes språkbruk för 
”general education”, ”alternative” och ”demand” – perspektiv. Dock lyfter Talja upp analysen 
på en samhällelig nivå och blir därigenom mycket bredare och omfattande. 



 74

 

I Hedemarks och Hedmans magisteruppsats beskrivs ungdomar som en besvärlig grupp, 
enligt den diskurs de funnit i tidningsartiklar inom bibliotekssfären. Min analys av de 
yttranden som sker om ungdomar i specialarbeten skrivna vid Bibliotekshögskolan tycks 
inledningsvis överensstämma med att användargruppen vanligen setts som ett problem, men 
att det över tid har etablerats en mer individualiserad och heterogen bild av ungdomsgruppen. 
Dock finns det en likhet i grundmönstret med tre olika diskursiva formationer, där ett 
folkbildningsperspektiv och ett marknadsekonomiskt perspektiv finns, trots skillnaderna i 
empiriskt material. Detta kan ses som att folkbibliotekets diskurser inte är genrebundna. 

Uppsatsens resultat visar att det finns ett fält här för framtida forskning. För det första skulle 
det vara intressant att mer i detalj studera hur praktiska ungdomssatsningar förhåller sig till 
den teoretiska förståelse som jag redogjort för i denna uppsats. För det andra skulle analysen 
av begrepp och benämningar av användare behöva fördjupas med frågor som t.ex. hur olika 
ungdomskultursforskare har influerat debatten runt ungdomsgruppen på folkbiblioteket eller 
hur de teoretiska argumenten runt, exempelvis, det marknadsekonomiska perspektivet 
egentligen ser ut. För det tredje leder mitt uppsatsarbete in på större frågor om bibliotekariens 
självbild – vad är bibliotekariens uppgift i det moderna samhället? – och hur influerar de äldre 
synsätten på hur yrkesgruppen ser på sig själva idag.  

Slutligen skulle jag vilja nämna förhoppningar och farhågor runt diskursanalytisk forskning i 
ämnet informations- och biblioteksvetenskap. Diskursanalysen kan som bäst fungera som en 
självreflektion för att förtydliga de paradoxer och den ambivalens som, nästan av 
nödvändighet, måste finnas inom ett ämne som studerar så mångtydiga begrepp som 
”information” och ”användare”. Dock finns det idag stora skillnader mellan olika perspektiv 
inom diskursanalys som utgår från oförenliga socialkonstruktionistiska premisser. För att 
analys av diskurs ska kunna ses som en tillförlitlig vetenskaplig metod krävs en bättre 
utveckling av de vetenskapliga metoderna, snarare än de vetenskapsteoretiska diskussioner 
som metoden föranleder. 

Nyckelord: ungdom, diskursanalys, examensarbete, biblioteks- och informationsvetenskap  
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