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Abstract: In the paper we bring up and analyse the attitudes librarians 

have towards youth and youth programs in the public library. 
The purpose is to raise awareness among librarians and to 
make the process of change and development. We have used 
semi structured interviews in order to answer our research 
questions and conducted the interviews with five librarians in 
charge of the youth programs in different public libraries. In 
these interviews we asked about their views on youth as a 
user group, youth programs and how this affects their 
opinions on the roles of the public library. We have also tried 
to see how the librarian’s opinions differ from how the 
library runs their youth programs today. 
 
We have used two different models as theoretic framework. 
One of them has defined three different roles of the public 
librarian and is constructed by Maj Klasson and the other is a 
developed version of Andersson & Skot-Hansen’s classic 
model of the roles of the public library made by Jochumsen, 
Rasmussen & Skot-Hansen. These models have been used to 
structure the analysis of the material gathered from the 
interviews. 
 
The informants in this paper show a positive attitude towards 
youth as a group and express a wish to make their 
experiences with the public library as good as possible. 
Overall they are satisfied with the way the youth programs in 
their libraries work today but would like to develop it further 
given more time and resources. 
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1. Inledning  
1.1 Introduktion  
Ungdomarna är mänsklighetens framtid brukar man påstå. Vi har funderat på om det är 
så man ser på dem i bibliotekssverige idag. Vi undrar vad bibliotekarier tycker om den 
användargrupp som kallas ungdomar, om de ser dem på något särskilt sätt eller om de 
över huvudtaget tycker att gruppen är underrepresenterad idag. Vi har en förförståelse 
om att ungdomar har varit en underprioriterad grupp men vet inte om det är så. Detta är 
något som vi har fått med oss från de barn- och ungdomskurser som vi har läst under 
bibliotekarieutbildningen både från gruppdiskussioner och kurslitteratur. Det vi vill är 
att hitta svar på dessa frågor för att vi har en idé om att det kanske är bibliotekariernas 
attityder och uppfattningar om ungdomarna som i någon mån lyser igenom i arbetet 
med gruppen och på så sätt påverkar hur ungdomarna använder eller inte använder 
biblioteket som en plats att vara, lära, inspireras och uppträda.  Det kändes viktigt att 
belysa detta ämne just därför att vi anser att vi själva skulle arbeta bättre i vår framtida 
yrkesroll om vi är medvetna om hur vi tänker och kanske även i viss mån varför. Detta 
ledde till att vi ville ta reda på om andra inom biblioteks- och informationsvetenskap 
och då främst bibliotekarier på folkbibliotek infriade våra förutfattade meningar om vad 
de tycker om ungdomar och ungdomsverksamhet. 
 
Det vi har gjort är alltså att studera folkbibliotekariers, och då specifikt de med ansvar 
för ungdomsverksamheten, attityder och uppfattningar om ungdomar och vad 
biblioteket ska erbjuda dessa. 
 
Vi anser att vår uppsats och svaren på dessa frågor i första hand är av intresse för 
bibliotekarier och andra som arbetar med ungdomar, och hoppas att det kan väcka en 
medvetenhet om några av de attityder och uppfattningar som finns där ute och som 
berör både unga och vuxna. 
  

1.2 Syfte och frågeställning 
Vår uppsats syftar till att undersöka ungdomsbibliotekariers uppfattningar och attityder 
till ungdomar och ungdomsverksamhet på bibliotek. Vi vill titta på attityderna hos 
dagens bibliotekarier för att se eventuella mönster i hur bibliotekarierna tänker kring 
ungdomsverksamheten. 
 
Vi har valt se problemet ur ett yrkesperspektiv, det vill säga ur bibliotekariernas 
perspektiv, då vi tror att uppsatsen kan intressera de bibliotekarier vi undersöker och att 
den kan skapa en vilja att förändra och förbättra. Uppsatsen syftar till att analysera 
förekommande uppfattningar och attityder samt dess skillnader. Vi hoppas att resultatet 
kan ha en medvetandegörande funktion och kanske väcka engagemang och diskussioner 
kring attityder och uppfattningar inom bibliotekariekåren av ungdomsgruppen då vi tror 
att det kan vara nyttigt med en sådan medvetenhet inte bara för bibliotekarierna utan i 
förlängningen även för ungdomarnas plats på biblioteket. Det finns dessutom ingenting 
som säger att det vi eventuellt kommer fram till är begränsat till ungdomsverksamheten 
på bibliotek; möjligtvis kan resultatet användas även i andra verksamheter både i 
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biblioteksvärlden och utanför där både ungdomar och andra grupper i samhället verkar. 
De frågor vi sålunda har ställt oss är; 
 
• Hur ser bibliotekariernas uppfattningar och attityder kring 

ungdomsverksamheten ut och hur påverkar det deras syn på bibliotekets 
funktion? 

• Hur ser bibliotekariernas uppfattningar och attityder till ungdomarna som grupp 
ut och vad har det för påverkan på hur de anser att ungdomsverksamheten bör 
bedrivas? 

• Hur ser skillnaderna och likheterna ut mellan vad bibliotekarierna säger sig göra 
i ungdomsverksamheten idag jämfört med hur de skulle vilja arbeta med denna? 

 

1.3 Avgränsningar 
Vårt inledande angreppssätt när vi började arbeta med uppsatsen och hade bestämt oss 
för ungdomar på bibliotek var att helt fokusera på den fysiska platsen på bibliotek som 
erbjöds ungdomar. När det visade sig vara svårt att hantera både vetenskapligt och 
konkret började vi istället titta på bibliotekariernas perspektiv och deras syn på 
ungdomsavdelningen. Efter hand som vi sedan satte oss in i ämnet gled vi allt mer över 
i att mer allmänt undersöka den verksamhet som riktas till ungdomar och i viss mån 
inkludera bibliotekariernas syn även på ungdomarna som användare. Eftersom detta 
bildar ett ganska stort område har vi försökt minska ner vårt intresse till något mer 
hanterbart men har haft svårt att exkludera något av rädsla att ignorera sådant som kan 
vara viktigt för det som blir kvar. Det har mynnat ut i att vi istället har skalat ner 
perspektivet till att det endast är bibliotekariernas personliga synsätt vi är ute efter. 
 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Här definierar vi de begrepp som återkommer i uppsatsen och som kan tänkas kräva en 
särskild förklaring för att tydliggöra vilken av de möjliga tolkningar vi menar. 

1.4.1 Ungdom och ung vuxen 
I nationalencyklopedins ordbok definieras ungdomar: ”(gruppen av) unga personer i (de 
övre) tonåren el. tidig 20-årsålder” (ne.se 2011-05-04, ungdom) 
 
Begreppet ungdom är en svår term att utreda, något vi personligen erfarit i jakten på en 
tillfredsställande definition. Dahlkvist (2003) tar upp lite olika definitioner av 
ungdomsbegreppet, och i hennes undersökning finns det de som anser att det gäller från 
början av högstadiet till slutet av gymnasiet vilket ger ungdomsbegreppet ett 
åldersspann från ungefär 13-19 år medan andra anser att man kan vara ungdom ända 
upp till 25 års ålder. Då har informanterna i Dahlkvists studie Att arbeta för ungdomar 
på bibliotek – Hur visar sig bibliotekariens synsätt och kunskaper? valt att istället för 
att ha en barn- och ungdomsavdelning ha en för ungdomar och unga vuxna. (2003, s. 
51) 

Informanterna i vår studie definierar ungdomsbegreppet olika beroende på om de utgår 
från bibliotekspolicyn eller från sina egna åsikter. På de flesta bibliotek av de som 
deltog i undersökningen räknas ungdomar från 12/13 år, i ett fall från 9 år, till ungefär 
16/17 års ålder men informanterna själva sa ofta att de hellre såg ungdomar från runt 12 
år till 18/19 år men ingen såg något problem med hur det var uppdelat på biblioteket. 
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Vi har haft svårigheter att hitta en tydlig definition av begreppet unga vuxna. I de texter 
vi tagit del av finns definitioner som hade olika spann mellan 18 år till 30. 
Informanterna har däremot varit mer överens i vad unga vuxna innebär. Det är en grupp 
som oftast, i de fall den används, räknas från 16/17 år till 24/25 år även om en av 
informanterna personligen tycket att 20 år var en bättre brytgräns med 
ungdomsbegreppet än 17 och dessutom hävdade att man räknas som ung vuxen ända till 
det 30 års ålder. Märk att detta begrepp är överlappande med, och i vissa fall synonymt 
med, begreppen ungdom i den definition som ges av nationalencyklopedin. 
 
När vi talar om ungdomar i uppsatsen så menar vi, baserat på det som vi har läst och på 
det som de bibliotekarier vi talat med har sagt, alltså både de som biblioteken och våra 
informanter själva kallar ungdomar och unga vuxna. 
 

1.4.2 Ungdomsverksamhet 
För att definiera ungdomsverksamhet använder vi oss av de förklaringar som kom från 
informanterna i våra intervjuer. Deras ungdomsverksamhet innebar för samtliga att ha 
en speciell avdelning eller ett speciellt rum för ungdomarna, både den litteratur som är 
ämnad för ungdomarna och för ungdomarna själva att befinna sig i. I begreppet 
avdelning placerar de även den personal som är ansvarig för den och ungdomarna 
själva. Även avdelningen för unga vuxna ingår i ungdomsverksamheten på alla 
bibliotek utom två. I verksamheten ingår dessutom diverse aktiviteter anordnade av 
biblioteket som till exempel konserter med lokala band, bokcirklar och så vidare. När vi 
talar om ungdomsverksamhet är det alltså allt detta som räknas in i begreppet. 
 

2. Tidigare forskning 
I det här kaoitel kommer tidigare forskning att behandlas. Den ligger till grund dels för 
vår förförståelse om hur bibliotekarier ser på ungdomar samt för att ge en överblick på 
hur forskningen kring ungdomar och bibliotek ser ut och för att ge en historisk 
överblick på attityden till ungdomar och ungdomsverksamheten. För att få fram 
forskning inom området har vi grundligt gått igenom ett flertal ämnesdatabaser, 
bibliotek och uppsatsdatabaser. Dock finns det inte mycket forskning gjord inom ämnet 
och mycket av den forskning som finns tycks ligga på magisternivå. Denna upptäckt 
som vi gjorde tidigt i arbetet med uppsatsen är något som bekräftas av Rydsjö & Elf i 
deras forskningsöversikt från 2007. (Rydsjö & Elf 2007 Studier av barn- och 
ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 11) En liten del av de studier som finns 
undersöker vad bibliotekarierna själva tycker om gruppen ungdomar samt vad detta kan 
ha för konsekvenser för ungdomarnas mottagande på biblioteket. Det är de mest 
relevanta av dessa som vi valt att redovisa nedan. Först kommer en historisk överblick 
för att se hur attityderna kring ungdomsverksamheten har sett ut över tid och sedan 
följer  
 
Henriksson skriver i boken Har biblioteket glömt tonåringarna?: sju inlägg om samverkan 
bibliotek-fritidsgårdar-föreningsliv att under det senaste århundradet har intresset för 
barn vuxit stadigt med tiden men för ungdomarna verkar situationen i 
biblioteksverksamheten ha varit något annorlunda. På 50-talet ”upptäcktes” 



7 
 

ungdomarna och dess kultur och ett sätt att tala om denna samhällsgrupp utvecklades i 
form av tonårsbegreppet och ungdomsbegreppet. Under 60-talet var det mycket populärt 
att satsa på ungdomar på folkbiblioteken, men detta gick snart över och verksamheter 
särskilt riktade mot ungdomar försummades ofta. Under 70-talet växte sig debatten om 
denna utveckling mycket stor i flera sammanhang och man ställde sig många frågor om 
varför detta skedde.(Henriksson, 1979). 
 
I USA har bland andra Stacy L. Creed i sin artikel Working together for teens tagit upp 
själva kärnan i de åsikter och attityder som genom tiderna har florerat i det Amerikanska 
biblioteket, särskilt de som är kopplade till den användargrupp som inte längre är barn 
men ännu inte vuxna – ungdomar. Creed är en amerikansk bibliotekarie som länge 
arbetat med ungdomar och hennes artikel är ett av de få exempel där ungdomars och 
bibliotekariers syn på situationen går samman och bildar en relativt komplett 
helhetsbild. Enligt denna bild var det inte ovanligt att som ungdom på 60- och 70-talet 
känna sig förbisedd på biblioteket, men inte heller helt lätt att hantera denna grupp av 
vad som ibland kändes som otacksamma användare. Det framgår även av texten att det 
idag är många som arbetar aktivt för att överbrygga detta. Det är många som vill 
förändra biblioteket och göra det till en plats där ”den ungdomliga synen” på världen får 
plats. Creed och många andra värderar kommunikationen med själva användargruppen 
ungdomar högt och den positiva relationsskapande effekt det får. (Voice Youth 
Advocates, 2008, s. 389)   
 
Även på 90-talet fanns problematiken med den bortglömda ungdomen på biblioteken 
vilket Bengtsson & Hermansson tar upp i sin magisteruppsats Ungdomarnas plats på 
folkbiblioteken, nu och i framtiden: om ungdomskulturer och ungdomars lån på tre 
svenska folkbibliotek. De skriver om att flera röster runt om i bibliotekssektorn 
kritiserade densamma för att prioritera barnverksamheten på folkbiblioteken högre än 
ungdomsverksamheten. (Bengtsson & Hermansson, 1996, s. 58-60) 
 
Vår kännedom om hur bibliotekarier i allmänhet ser på ungdomar kommer ifrån en 
studie utförd av Hedemark, Hedman & Sundin. De har undersökt olika tidsskrifter efter 
attityder mot användare för att tematisera dessa. Ungdomar har fått ett eget avsnitt i 
denna studie och det är därifrån vi har grundat vår kännedom om vad bibliotekarier 
tänker om ungdomar. De säger att ungdomar i allmänhet anses vara besvärliga. De 
påpekar att texterna de har studerat säger att ungdomar är viktiga och värdefulla men att 
de fortfarande stör. Alla texterna talade inte om ungdomar i negativ mening men de var 
klart fler än de som använde mer positiva ordalag. Allra mest talas det inom kategorin 
ungdomar om pojkar som beskrivs vara högljudda och stökiga. (Hedemark, Hedman & 
Sundin 2005, Speaking of users: On user discourses in the field of public libraries)  
 
Danielsson & Degerth (2005) identifierar i sin magisteruppsats Skämtlekar och Elvis 
Presleyskivor - ett sätt att få kontakt med ungdomar: diskurser om ungdomar och 
ungdomsverksamhet i Biblioteksbladet 1916-2005  fyra olika diskurser kring 
ungdomsgruppen mellan 1916 och 2005. För det första finns den fostrande diskursen, 
som återfinns mellan 1916 och 1949 i Biblioteksbladet där ungdomar ses som en grupp 
tillhörande barn-och-ungdomar snarare än som en samling individer som är på väg att 
bli vuxna. Den är tydligt representerad i form av bibliotekarier som anser att både barn 
och ungdomar ska fostras till att bli ”typiska” biblioteksanvändare. Man ser inte under 
den här tiden att det är biblioteket som har brister utan bara att ungdomarna är ett 
problem till skillnad från ”snälla barn” och ”bokmalar”. Sedan finns den nymodiga 
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diskursen, från 1951 till 1967, där man in allt högre grad börjat skilja ungdomarna från 
barnen även om sammankopplingen består. Under denna tid anpassar biblioteken sig 
mycket till ungdomarnas allt tydligare intresse för musik och det blir vanligt med 
verksamheter som riktar sig till ungdomar, eller tonåringar som blivit en allt vanligare 
term för användargruppen. Detta oftast för att locka dem att vistas på biblioteket. Den 
uppsökande diskursen syns mellan 1967 och 1988 och går ut på att man under den här 
tiden försöker nå dem som ändå inte vill eller kan använda sig av biblioteket. Tiden 
kännetecknas av att man i stor utsträckning använder sig av termen ”tonåringar” istället 
för ungdomar men är enligt Danielsson & Degerth i övrigt inte lika konsekvent som 
föregående diskurser. Det som ändå utmärker diskursen är att man gör samarbeten med 
bland annat fritidsgårdar för att locka ickeanvändare. Att tala om ungdomarna via 
musikgrupper (punkare, jazzvänner osv.) och intresset för musik är fortfarande 
dominerade på biblioteken för att hantera ungdomar. Mitt under denna diskurs period 
försvinner de tidigare antydningarna till negativitet mot ungdomar, och en positivare 
syn framträder. Diskursen om unga vuxna är uppdelad i två delar, varav den ena har en 
traditionell prägel medan den andra lägger stor vikt vid att förstå ungdomarna både som 
grupp och individer. Men det som håller ihop dem till en enda diskurs är det faktum är 
att man vid tiden mellan 1995 och 2002 helt har suddat ut sambandet mellan ungdomar 
och barn och detta förtydligas av att man börjat tala om dem som unga vuxna. En annan 
sak som skiljer denna diskurs från de föregående är att man börjat skilja killar från tjejer 
som två skiljda grupper på biblioteken. (Danielsson & Degerth, 2005, s. 30-70) 
 
En tydlig del i Dahlkvists uppsats Att arbeta för ungdomar på bibliotek – Hur visar sig 
bibliotekariens synsätt och kunskaper?(2003) är bibliotekariers attityder till att arbeta med 
ungdomar som individer istället för en grupp. Dahlkvist undersökte hur bibliotekariers 
attityder påverkade verksamheten med ungdomarna, och kommer bland annat fram till 
att bibliotekariernas kunskap om ungdomarnas kultur är mycket viktig för en bra 
relation till ungdomarna. Men även här fanns en del irritation mot ungdomarna som 
grupp, då det faktum att de ofta umgås i större, mer störande, grupper kan ge upphov till 
klagomål från övriga användare. (Dahlkvist 2003) Enligt hennes studie har de flesta 
bibliotekarier, så som de framstår utifrån hennes intervjuer, en positiv grundinställning 
till ungdomar som användargrupp på folkbiblioteken. Detta visades starkast i deras iver 
att köpa in den litteratur som ungdomarna själva önskade så fort som möjligt även om 
de ibland inte ansåg att boken var av någon högre litterär kvalitet. (s. 48-49) Alla 
bibliotekarier i studien verkar ha olika åsikter om hur en ungdomsavdelning ska se ut 
och vad den ska användas till. En del ville att den främst skulle vara till för läsning och 
inte så mycket mer medan andra talade om ”kulturupplevelser” vilket innebär att 
förutom böcker ska ungdomarna kunna ta del av och i viss mån använda film och 
musik. (s. 50) Samtliga informanter i studien ansåg att det var viktigt behandla 
ungdomarna med respekt och vara öppna och intresserade när det kom till ungdomar 
och deras behov. Störst negativitet visades mot ungdomar som kom i grupp. De 
upplevdes som störande av vissa bibliotekarier och var svårare att ha referenssamtal 
med än ungdomar som kom själva eftersom de var mer fokuserade på varandra än på 
bibliotekarien och ville att allt skulle gå fort. De sa dock att det underlättade om man 
talade rakt på sak utan omsvep och talade med dem som individer istället för en grupp. 
(Dahlkvist 2003, s.52)  
 
Dahlström (2000) skriver i sin magisteruppsats ”Stå mellan hyllorna och kramas”: 
Bibliotekariers attityder till ungdomars biblioteksanvändning och läsning om 
ungdomars, bibliotekariers och fritidsledares attityder till biblioteket, ungdomars 
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användning av biblioteket samt deras läsning. Hennes studie visar en något kluven bild 
av vad grupperna ansåg angående ungdomars beteende på och användning av 
biblioteket. Bibliotekarierna ansåg att ungdomarna hittar bra bland hyllorna och i 
systemet medan fritidsledarna i princip sade det motsatta och ungdomarna var kluvna 
mellan de båda. Vidare trodde varken bibliotekarier eller fritidsledare att ungdomarna 
använde biblioteket eller uppskattade det särskilt mycket medan ungdomarna själva 
tyckte att det fanns många bra saker på biblioteket som inte fanns någon annan stans. 
Dahlström kommer fram till att de skiljande uppfattningarna beror på 
generationsskillnader och kanske går att avhjälpa genom att bibliotekarier som jobbar 
med ungdomar studerar och tar till sig deras kultur för att få en bättre förståelse av 
ungdomarnas egen världsbild och därmed förstå dem. (Dahlström, 2000, s. 71-72) 
 

3. Teori och metod 
Här beskriver vi de teoretiska ramar vi håller oss till samt en utförlig redogörelse för 
tillvägagångssättet för urvalsmetod, datainsamling och analys. 
 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 
Vi har valt att utgå ifrån två teoretiska modeller, en som illustrerar bibliotekets roller 
och en som illustrerar bibliotekariens roller. Teorin, eller modellerna, över 
bibliotekariernas roller är konstruerad av Maj Klasson (1996, Kulturbevarare, 
kulturbärare, kulturbyggare, kulturförnyare, s. 14-16) som har forskat kring barn och 
ungdomar på bibliotek. Teorin består av förmyndarmodellen, marknadsmodellen och 
dialog-/samarbetsmodellen. Vi har för att undvika förvirring istället valt att kalla dem 
för roller. Den andra teoretiska ramen är hämtad från Jochumsen, Rasmussen & Skot-
Hansen (2010, A new model for the public library in the knowledge and experience society) 
och är en vidareutveckling på Andersson & Skot-Hansens klassiska modell för 
folkbibliotekets olika roller. Klassons modell används för att analysera bibliotekariernas 
attityder gentemot ungdomar och Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansens för att göra 
detsamma med bibliotekariernas attityder angående ungdomsverksamheten. Dessa båda 
kommer att användas tillsammans för att se hur de påverkar varandra. 
 

3.1.1 Bibliotekariens roller 
Teorin om bibliotekariernas roller gentemot ungdomar har funnits ganska länge, och 
gjorts i många varianter, inte bara av Maj Klasson. Vi valde hennes version från 1996 
för att den legat till grund för många andra vi stött på under utbildningen och 
fortfarande är aktuell. Den är lätt att förstå och sätta sig in i och täcker in de frågor vi 
ställt till våra informanter. Något som vi däremot sedan märkt under intervjuerna är att i 
våra informanters fall har gränserna mellan rollerna blivit något otydligare än vi från 
börjat hade förväntat oss och då speciellt mellan marknadsrollen och dialog-
/samarbetsrollen där många av informanternas åsikter kan anses passa in i bägge 
kategorier. 
 
3.1.1.1 Förmyndarrollen 
I förmyndarrollen ser sig bibliotekarien som en viktig och kompetent tillgång för 
användaren, och arbetar aktivt för att bevara ”den goda kulturen, den goda boken, god 
forskning”. Att lära ut vad som är kvalitet, god information och god läsning är basen för 
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den här modellen. Bibliotekarier som antar denna roll anser att användarens enda 
kompetens är att denne vänder sig till biblioteket för att dra nytta av dess tjänster. I den 
här modellen ses bibliotekarien som ett subjekt och användaren det objekt som subjektet 
utövar sina handlingar mot. (Klasson 1996, s. 14-16) 
 
3.1.1.2 Marknadsrollen 
Enligt marknadsrollen ser bibliotekarien användaren som en kund, och det är också 
användaren som sätter kraven och specifikationen för vad bibliotekarien ska ägna sig åt. 
Det gör med andra ord biblioteket till en serviceinrättning och bibliotekarien till en 
anställd vars största uppgift är att tillgodose användarens, kundens, uttalade behov. I 
den här rollen ser bibliotekarien användaren som ett subjekt och en kompetent person 
med förmåga att känna till och uttrycka sina egna behov på ett effektivt sätt. 
Bibliotekarien är det objekt som användaren utövar sina krav på. (Klasson 1996, s. 14-
16) 
 
3.1.1.3 Dialog-/Samarbetsrollen 
Till skillnad från de båda andra rollerna i modellen så ser sig både bibliotekarien och 
användaren i dialog-/samarbetsrollen som subjekt och bådas kompetens ligger i att de 
kan kommunicera med varandra. I den här rollen ger bibliotekarien användaren stort 
utrymme att ge förslag på förändringar och till exempel inköp, och aktiviteter hålls där 
användaren kan interagera med både biblioteket och bibliotekarien på ett jämlikt sätt. 
(Klasson 1996, s. 14-16) 
 

3.1.2 Bibliotekets roller av Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen 

 

Fig. 1 – Folkbibliotekets roller, egen översättning 
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Den mest kända formen av denna modell är den som är skapad av Andersson & Skot-
Hansen i mitten av 90-talet och finns i Det lokale bibliotek – udvikling eller afvikling 
(1996). Den modell vi har valt att använda oss av för analysera våra resultat är dock en 
något nyare variant av samma modell som utvecklats av Jochumsen, Rasmussen & 
Skot-Hansen. Detta för att vara mer i fas med hur debatterna och åsikterna har 
utvecklats under de senaste 10-15 åren. Vi valde att använda den här modellen framför 
den gamla eftersom sättet att tala om biblioteket i Jochumsen, Rasmussen & Skot-
Hansens text stämmer bättre överens med hur de bibliotekarier vi har varit i kontakt 
med under utbildningen uttrycker sig. Detta gjorde att modellen från 2010 kändes mer 
relevant för oss och underlättar analysen av våra resultat. Vår användning av modellen 
är som ett analysinstrument av resultaten från våra intervjuer. I denna nya modell har 
begreppen bytts ut för att bättre spegla de som används idag. Modellen är i original på 
engelska men för att själva få en djupare förståelse för den och för att kunna tala om den 
mer naturligt har vi valt att översätta den till svenska. Eftersom översättningen gjorts av 
främst praktiska skäl försökte vi översätta termerna så nära i betydelse som möjligt 
snarare än att översätta och förändra dem för att passa vårt syfte eftersom modellen 
redan fyller detta krav. De fyra stora indelningarna är upplevelse, engagemang, 
bemyndigande och förnyelse som representerar vad biblioteket ska stå för och leda till. 
Detta ska uppnås genom att biblioteken är en plats för möten, inlärning, inspiration och 
uppvisning/uppträdanden. Detta i sin tur kommer att få biblioteksbesökarna att delta, 
utforska, stimuleras och skapa. (Jochumsen et. al. 2010) Originalet av den nyare 
modellen finns i bilaga nr 1.  
 
Modellen ska främst användas för att underlätta att hitta mönster i hur bibliotekarierna 
pratar om ungdomsverksamheten. Dels ger den oss relevanta begrepp att arbeta med och 
dels får vi ett större perspektiv i hur åsikterna speglar sig i folkbibliotekets olika roller 
och uppdrag. 
 
3.1.2.1 Mötesplats 
Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansens beskrivning av bibliotekets roll som 
mötesplats är en plats där man stöter på människor med olika intressen och värderingar 
från sin egen och där man kan möta utmanande åsikter på en plats som är utanför både 
arbetsplatsen och hemmet. Mötet behöver inte vara begränsat till det fysiska rummet på 
biblioteket utan kan även vara i form av digitala eller virtuella bibliotek via 
chattgrupper, bloggar eller andra sociala medier. Rollen som mötesplats stöder särskilt 
bemyndigande och delaktighet. (Jochumsen et al. 2010, s. 3) 
 
3.1.2.4 Uppvisningsplats 
Bibliotekets roll som uppvisningsplats innebär att det ska vara en plats där man 
tillsammans med andra kan få inspiration att skapa nya konstnärliga uttryck i mötet med 
konst och kultur. Här ska finnas verktyg för att stödja skapande verksamhet till exempel 
genom interaktiva spel, skrivar-, ljud- och videoworkshops, professionella konstnärer, 
designers och utvecklare av multimedia. Biblioteket ska vara en plats för all slags 
kreativ verksamhet och en scen att visa upp sin kreativitet på. Rollen som 
uppvisningsplatsen stöder särskilt engagemang och innovation. (Jochumsen et al. 2010, 
s. 3) 
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3.1.2.2 Läroplats 
Definitionen av läroplats enligt Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen är en plats där 
både barn, ungdomar och vuxna kan upptäcka och utforska världen och öka deras 
informationskompetens och möjligheter till fri tillgång på information och kunskap. Det 
är lärande ur perspektivet att användarens egna erfarenheter och önskan att definiera 
sina behov av lärande driver lärandet. Bibliotekets roll som läroplats är att alltid erbjuda 
lärande i en informell miljö, genom lek, konstnärlig verksamhet med mera, och stödjer 
särskilt erfarenhet och bemyndigande. Rollen som läroplats innebär med andra ord att 
ge tillgång till information och kunskap i både traditionella och digitala medier genom 
till exempel läxhjälp, språkfik, studieplatser, öppna kurser och experiment. (Jochumsen 
et al. 2010, s. 3) 
 
3.1.2.3 Inspirationsplats 
Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen menar att denna roll innebär att ge utrymme för 
att skapa och skaffa sig meningsfulla erfarenheter. Det ska vara en plats där estetiska 
erfarenheter kan förmedlas via det ”irrationella, emotionella och kaotiska” (2010, s. 2 
egen övers.). Det upplevda kan komma från alla konstnärligt uttryckande medier, 
kulturella mönster och genrer. Inspirationsplatsen ska vara en plats dit man vill 
återvända och alla bibliotekets roller ska kunna vara en upplevelse och ge inspiration i 
sig självt. Det ska också kunna vara en scen för olika slags kulturella evenemang som 
bidrar till att inspirera. Inspirationsplatsen stöder speciellt erfarenhet och innovation. 
(Jochumsen et al. 2010, s. 2-3) 

 
3.2 Urval av informanter 
Vår första avgränsning var att enbart vända oss till bibliotekarier som arbetar med 
ungdomar. Detta inkluderar folkbibliotekarier och skolbibliotekarier men för att 
begränsa det ytterligare valde vi att koncentrera oss på enbart folkbibliotekarier 
eftersom skolbibliotekarierna har en något annan relation till ungdomar. På grund av att 
vi ville ha intervjuerna ansikte mot ansikte fick vi göra en fysisk avgränsning så att vi 
skulle kunna läsa av humör, gester och ansiktsuttryck för att få en bättre känsla för vad 
informanterna menade till exempel om de skämtade eller inte. Detta gjorde att vi var 
tvungna att välja informanter som vi kunde ta oss till så vi gjorde vi den geografiska 
avgränsningen södra Sverige från Västra Götaland ner till Skåne.  
 

3.3 Metod för materialinsamling 
Intervjuer kan förklaras som en typ av styrt samtal, vissa mer styrda än andra. Det finns 
tre olika typer av intervjuer att välja på och det är strukturerade, ostrukturerade och 
semistrukturerade. Den strukturerade har bestämda frågor i en bestämd ordning medan 
den ostrukturerade är mer som ett samtal inom ett visst ämne där få saker är bestämda i 
förväg. Semistrukturerade är ett mellanting mellan dessa två där det finns frågor som 
har planerats men där ordningen kan ändras eller frågor kan läggas till eller tas ifrån om 
man känneratt det behövs. (Wildemuth 2009, Applications of social research methods to 
questions in information and library science, s. 233) Vi valde att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer baserat på detta. Vi ville inte att samtalet skulle kännas för 
styrt samtidigt som vi hade några specifika frågor och områden vi ville få svar inom. Att 
ha en intervjuguide blev även ett stöd för oss för att kontrollera att allt vi ville veta hade 
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tagits upp och blev även något att referera tillbaka till när samtalet kom för långt ifrån 
ämnet. 
 
 Kvale tar upp problemet men att inte tänka igenom frågorna innan man går till 
informanten och sedan under analysens gång inser att de svar man har inte svarar på 
frågeställningarna till studien. (2009, Den kvalitativa forskningsintervjun,  s. 31) Detta 
visar på vikten att tänka igenom sina frågor i förväg och vara på det klara med varför 
man ställer dem så att man inte står med irrelevant fakta i slutet som man inte kan 
använda. Med det i åtanke utformade vi intervjuguiden enbart efter uppsatsens 
frågeställningar med undantag för några uppvärmande frågor som gör förutsättningarna 
för de viktigaste frågorna bättre. Det skedde en omformulering av frågeställningarna 
efter att intervjuerna hade blivit genomförda och vi fick några svar som inte var 
användbara. Dock var skillnaden inte så stor att någon komplettering behövdes. Vi 
valde också en intervjustrategi som tillät informanterna att tala fritt och så länge att de 
fick sagt det de kände att de behövde, det vill säga att vi gav varje intervju gott om tid. 
På detta sätt tänkte vi oss kunna få in allt det material vi behövde för att besvara våra 
frågeställningar. 
 
För att kunna få den bredd och det djup som vi kände krävdes för att svara på våra 
frågeställningar ville vi ha minst fem intervjuer med ungdomsbibliotekarier på olika 
bibliotek. Efter att ha genomför fem intervjuer ansåg vi att vi hade det material som 
behövdes och att det även gav oss tid att transkribera ordentligt. För att göra materialet 
lättolkat transkriberade vi sedan hela intervjuerna ordagrant, med undantag för vissa helt 
irrelevanta avvikelser i ämnet, dialekter och grovt talspråk. Detta för att sådana detaljer 
inte var viktigt för vårt syfte och skulle ha upptagit onödig tid samt för att underlätta 
läsningen vid analysen. Intervjutillfällena var i de flesta fallen någorlunda lika varandra, 
de tog plats i ett avskilt konferensrum för att vi inte skulle bli störda. I två av fallen såg 
det dock lite annorlunda ut då den ena informanten var tvungen att ha ett pass i 
informationsdisken samtidigt. Detta innebar att det tyvärr blev många avbrott i 
intervjun, ofta mitt i meningar vilket gjorde att man ofta inte fick veta vad informanten 
hade tänkt säga. Dessutom gjorde bakgrundssorlet att det emellanåt blev svårt att tyda 
vad informanten sa vid transkriberingen. Ett liknande problem dök upp i en annan 
intervju där det inte fanns några konferensrum lediga så intervjun genomfördes i ett 
arbetsrum där en annan person satt. Halvvägs igenom intervjun kom en person in och de 
hade ett lågmält samtal som på plats inte störde alls men som mikrofonen tog upp lika 
väl som intervjun vilket försvårade transkriberingsarbetet. Detta orsakade att det tog 
längre tid att transkribera eftersom man fick lyssna genom klippet flera gånger för att 
kunna uttyda vem som sa vad. Detta påverkade dock inte resultatet nämnvärt då 
störningen inte skedde då en av de mest relevanta frågorna diskuterades. 
 
Såhär i efterhand anser vi naturligtvis att det finns saker vi kunde ha gjort bättre. Vi 
ville att det skulle kännas mer som en diskussion för informanten istället för ett förhör. 
Ibland hände det dock att vi själva blev lite väl entusiastiska istället och glömde själva 
bort att hålla oss till ämnet. Detta bidrog till att det tog längre tid att sedan lyssna 
igenom och sortera intervjumaterialet och att vi fick en del material som var irrelevant 
för studien. 
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3.4 Tillvägagångssätt vid analys av material  
När materialet samlats in och transkriberats använde vi oss av en tabell för att skriva ner 
kärnan i svaren på varje fråga för att få en lättöverskådlig bild att analysera. Detta för att 
tydligare kunna se eventuella mönster mellan informanternas åsikter men också mellan 
svaren, till exempel om några informanter som svarat liknande på en fråga hade 
liknande åsikter även i andra frågor och hur dessa kan ha påverkat varandra. För att 
tematisera analysen använde vi oss av de modeller av Klasson och Jochumsen, 
Rasmussen & Skot-Hansen som redovisas i teoriavsnittet får att få en bild av de 
attityder och synsätt som finns bland de intervjuade bibliotekarierna. Modellens olika 
funktioner roller användes sedan för att se vilka informanternas åsikter faller i och 
vilken bibliotekarierna anser att den bör falla i.  
 
4 Resultatredovisning 
I detta kapitel har vi valt att dela upp resultaten efter sex övergripande teman. 
Bibliotekets främsta uppgift, bibliotekariernas attityder, mötesplats, uppvisningsplats, 
läroplats och inspirationsplats. Fyra av dessa teman är hämtade från modellen av 
Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen. De två teman som vi konstruerat själva anser vi 
är de mest relevanta för att kunna svara på våra frågeställningar samt för att kunna 
tematisera analysen med hjälp av Klassons modell. Under intervjuerna hade vi 
dessutom räknat in dessa i ytterligare några teman för att få fram så mycket information 
som möjligt som till exempel åsikter om ungdomar, problem i mötet med ungdomar, 
särskilda krav på bibliotekarier och åsikter kring the specifika platser som identifieras i 
modellen av Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen. För den fullständiga 
intervjuguiden med alla frågor och underfrågor se bilaga 2. 
 

4.1 Presentation av biblioteken 
I det här kapitel följer en kort genomgång av hur biblioteken som informanterna arbetar 
på ser ut både storleksmässigt och vad de erbjuder för ungdomarna för att ge en kontext 
till informanternas åsikter. Alla siffror är hämtade från SCBs tabellblad Folkbibliotek 
2008. 

4.1.1 Bibliotek A 
Bibliotek A ligger mitt i centrum i en liten kommun. Biblioteket har en 
utlåningsstatistik på runt 300 000 utlån per år. De har tidigare haft en 
ungdomsavdelning och en avdelning för unga vuxna men den senare avvecklades 
nyligen till förmån för en större fantastikavdelning, en avdelning för fantasy och science 
fictionlitteratur, som delvis innehåller samma litteratur som tidigare stod på unga vuxna, 
resten av litteraturen har flyttats in på ungdomsavdelningen. De har inga regelbundna 
aktiviteter förutom på loven för ungdomar. Aktiviteter anordnas någon gång då och då, 
mest har det organiserats konserter, bokcirklar och temakvällar. Ungdomarna får även 
själva sätta upp konstverk och fotografier på en vägg speciellt för detta. 
 

4.1.2 Bibliotek B 
Bibliotek B ligger lite i utkanten av centrum i en småstad och har en utlåningsstatistik 
på runt 85 000 utlån per år. De är den enda av de besökta biblioteken som inte har eller 
har haft en avdelning för unga vuxna och som dessutom inte verkar ha några planer på 
att utveckla en. De ligger även i planeringsstadiet för att flytta och organisera om hela 



15 
 

ungdomsavdelningen efter att det under flera år har satsats mer på barnavdelningen. De 
har anordnat aktiviteter av olika slag, till exempel bokcirklar och temakvällar, men får 
sällan något större gensvar från kommunens ungdomar. Förhoppningen är att den nya 
ungdomsavdelningen kommer att öka intresset bland ungdomarna för biblioteket och att 
det ska bli ett alternativ till den lokala fritidsgården. 
 

4.1.3 Bibliotek C 
Bibliotek C hör till en mellanstor kommun och ligger nära en högstadieskola. De har en 
total utlåningsstatistik på ungefär 270 000 utlån varje år. De har separata avdelningar för 
både ungdomar och unga vuxna men de har samma ansvarig. Eftersom biblioteket 
ligger nära en skola kommer det ofta elever på sina raster för att umgås på 
ungdomsavdelningen. Precis som på bibliotek A så har bibliotek C sällan mycket 
organiserade aktiviteter för ungdomar annat än på loven. Det finns ett intresse för att 
starta bokfik eller liknande och någon gång ibland har det arrangerats konserter med 
band kopplade till Studiefrämjandet. 
 

4.1.4 Bibliotek D 
Bibliotek D ligger i en betydligt större stad än de andra besökta biblioteken och har en 
total utlåningsstatistik på runt 900 000 per år. Biblioteket har både en avdelning för 
ungdomar och en för unga vuxna men har för tillfället ingen tjänst som är helt kopplad 
till unga vuxna avdelningen. Inte heller detta bibliotek har några regelbundna aktiviteter 
för ungdomar men anordnar lite då och då TV-spelskvällar samt konserter med lokala 
ungdomsband och då framför allt tjejband i ett projekt i samarbete med 
Studiefrämjandet. 
 

4.1.5 Bibliotek E 
Bibliotek E ligger i centrum av en medelstor kommun och dess totala utlåningsstatistik 
ligger på ca 430 000 utlån per år. De har både en ungdomsavdelning och en avdelning 
för unga vuxna men denna räknas till vuxenverksamheten och inkluderas inte i den 
verksamhet avsedd för ungdomar. Aktiviteterna som finns för ungdomar är till största 
delen bara projekt för att väcka läslust. 
 

4.2 Redovisning av resultat 
I det här stycket kommer vi ta upp det resultat som intervjuerna gav oss. Det 
struktureras utefter den modell av Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen som vi 
talade om tidigare i uppsatsen samt en kategori om informanternas allmänna attityder 
till ungdomar så som de kan utläsas av intervjuerna. För att upprätthålla konfidentialitet 
har varje informant fått fiktiva namn som börjar med samma bokstav som biblioteket de 
vid tillfället arbetade på. Det vill säga att Anders kommer från bibliotek A, Berit från 
bibliotek B, Carin från bibliotek C, Dennis från bibliotek D och Ellen från bibliotek E. 
Svaren kommer att redovisas var och en för sig och sedan jämföras närmare i 
analysavsnittet. 

4.2.1 Bibliotekets huvuduppgift  
Anders anser bestämt att det är främst informationsfrihet och läsfrihet som biblioteket 
måste stå för. Det ska vara en tolerant mötesplats och en plats där man kan lära sig att 
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leta rätt på information och använda olika metoder för att hitta information och litteratur 
man söker. Ordet samhällets ”vardagsrum” är enligt Anders missvisande då han anser 
att man inte bör få bete sig på biblioteket så som man möjligen kan göra hemma i sitt 
vardagsrum. All verksamhet utöver den som nämnts är i hans ögon sekundär, men kan 
vara viktiga för samhället i lika mån, men inte med biblioteket som huvudsakliga 
hemvist. 
 
Enligt Berit är biblioteket främst en mötesplats och ett kulturrum. Det ska vara en plats 
för inspiration, idéer, kreativitet och skapande, allra främst för unga användare. Hon 
sätter även användarundervisning högt, i forma av till exempel informationssökning och 
källkritik. Hon tycker även att biblioteket aktivt ska jobba för att motverka fördomar 
och andra inskränkningar i dagens samhälle. 
 
Carin har en mer grundläggande syn på biblioteket, och hävdar att en 
ungdomsbibliotekaries främsta uppgift bör vara att få ungdomar att komma dit och att 
arbeta med att locka till läslust. För Carin är det också viktigt att ha samlingar som är 
både breda och av ”god” kvalitet, eftersom de har ett krav på kvalitet från medieplanen, 
samt med ett innehåll som har en motverkande effekt på fördomar och dylikt. 
Biblioteket ska enligt Carin vara en plats där man kan trivas oavsett vem man är, men 
det ska ändå inte ses som en fritidsgård av liknande skäl som Anders tycker att 
begreppet vardagsrum är missvisande. 
  
Dennis anser att biblioteket i första hand är en plats att utnyttja dess samlingar och säger 
att;  
 

”Ja det är ju att tillse att, som så mycket annat, att de har bra grejer att 
låna här. Det är ju det primära […]” (Dennis) 

 
Detta visar på att han menar att det är samlingarna som är det viktiga. Han säger dock 
att biblioteket kan erbjuda mycket förutom samlingen men att detta är sekundärt i 
relation till det som erbjuds för utlån. Det han menar är att biblioteket ska vara till för 
böckerna och de andra medierna och att allt det andra kommer i andra hand. Han tycker 
visserligen att aktiviteter, även de som inte direkt går att koppla till hans syn på 
bibliotekets roll, kan vara mycket bra i rätt omfattning. 
 
Enligt Ellen ska bibliotekets främsta roll vara att väcka läslust och informationsbegär 
samt lära ut informationssökning, men säger att andra aktiviteter kan göra sig väl där så 
länge de inte stör detta huvudsyfte. 
 

4.2.2 Attityder till ungdomar 
Anders tycker att det blir roligare ju fler som kom in i biblioteket och även om 
ungdomsavdelningen i allmänhet är relativt välbesökt så tycker han att de tar väldigt lite 
plats på biblioteket. Han känner att de inte utnyttjar vare sig biblioteket eller personalen 
i den mån de skulle kunna och har ”rätt till”, och ger exemplet att de nästan aldrig frågar 
om hjälp utan verkar göra så gott de kan ändå eller struntar i det. Anders menar att man 
antingen måste bryta detta beteende eller utveckla biblioteket så att de kan använda 
biblioteket på detta sätt även i framtiden genom att till exempel utveckla katalogen. Han 
tycker inte att ungdomar som användare är ”för stökiga” för biblioteket, men säger 
samtidigt att han och de övriga i personalen nog har lite högre tolerans än vissa av 



17 
 

användarna. Han luftar åsikten att censurering av samlingarna, som ett led i att vara ett 
”föredöme”, är något som han inte vill vara med om. På biblioteket ha de inga sådana 
restriktioner och köper i hög grad in på förslag från användarna, oavsett eventuell 
kvalitet.  Detta verkar vara något som han är nöjd med, och som verkar vara en 
genomgående princip på biblioteket.  
 
Berit från bibliotek B har generellt sett en mycket positiv attityd till ungdomarna på 
biblioteket, och vill att det ska komma många fler för att utnyttja verksamheten. Hon 
känner att trycket på ungdomsavdelningen är ganska lågt, men att de som är där oftast är 
skötsamma och ett välkommet tillskott i användarstaben. Hon säger vid ett tillfälle att; 
 

”[…] de är ju kanske svåra att nå med det som man vill här de har vi 
ju märkt när vi försökt dra igång det här ungdomsprojektet det var ju 
inte så lätt att ens få hit dem så på det sättet är det ju lite svårarbetat 
grupp men när de väl är här så tycker jag inte att de är svåra om man 
säger så.” (Berit) 

 
Hon menar även att fast de är lite stökiga ibland, så är det inte ett problem värt namnet. 
Det enda hon nämner som ett problem är, som illustreras i citatet ovan, att de är en svår 
användargrupp att nå ut till. 
 
Carin säger att biblioteket överlag har en positiv relation till ungdomsgruppen, men 
medger att det ibland blir lite för stökigt för verksamhetens välmående. Hon poängterar 
också att det stökiga kommer i vågor och att det är väldigt sällan som detta är ett 
problem som inte lätt går att hantera. Hon berättar att hon har ägnat mycket tid åt att 
studera ungdomars informationssökningsteknik på biblioteket, och menar att de oftast 
klarar sig själva. Hon berättar också om kommunens policy om kvalitetsgranskining, 
som är ett krav på bibliotekets hela samling och som resulterar i att personalen ofta 
hänvisar användarna till kvalitetsmässigt ”bättre” alternativ än de som användaren 
kommit för att låna.  
 
Bibliotek D och dess ungdomsbibliotekarie, Dennis, säger att han och de andra 
bibliotekarierna har en ganska hög tolerans för saker som traditionellt är tabubelagt på 
biblioteket, som åtminstone sträcker sig till den avdelning som tilldelats ungdomarna. 
Och han anser att det är roligt när biblioteket är fullt med ungdomar, så länge inte går 
över styr, något som ibland händer på det stora biblioteket. Dennis erfarenheter av 
ungdomsanvändarna är att de sällan vet om den potential som biblioteket har som 
informationskälla, lokal och mötesplats. 
 
Precis som de andra informanterna har Ellen en övervägande positiv inställning till 
ungdomar och hur de är på biblioteket. Hon tycker inte att de skapar några större 
problem eller är besvärligare att hantera än andra. Däremot visar hon en viss förvåning 
över vad ungdomarna använder biblioteket till.  
 

”Och sen så vad de gör alltså det är rätt så förvånande, vi förvånas av 
hur många det är som sitter och läser.” (Ellen) 

 
Ellen nämner inte vad hon hade förväntat sig att de skulle göra istället men säger alltså 
att hon inte hade förväntat sig att de skulle sitta och läsa i så hög grad som de faktiskt 
gör. Hon ser dock ett visst problem i ungdomar som kommer enbart för att använda 
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biblioteket som en fritidsgård och påpekar flera gånger att det är inte det hon tycker att 
biblioteket ska användas till. Hon säger också att om hon inte hade tyckt om att arbeta 
med ungdomar och haft en positiv inställning till dem så hade hon förmodligen sökt sig 
till en annan tjänst än barn- och ungdomsbibliotekarie.  
 

4.2.3 Mötesplats 
I intervjuerna framkommer att samtliga informanter har en positiv syn på 
ungdomsavdelningen som mötesplats men dock i något olika grad. De skiljer sig i 
åsikter om bibliotekarier ska arbeta aktivt för att göra avdelningen till en mötesplats 
eller inte. Anders tycker att det är bra att ungdomarna kan använda biblioteket som en 
mötesplats dit de kan komma och vara precis som de vill. Han påpekar dock att 
ljudvolymen kan bli ett problem och att det är något man bör tänka på när man bygger 
nya bibliotek i framtiden. 
 

”[…]men om man skulle ha så om man bara fantiserade ihop ett 
alldeles nytt bibliotek så skulle så skulle det ju finnas allt från helt 
tysta utrymmen till såna där det kan vara ordentligt högljutt, och så 
måste dom ju skiljas åt.” (Anders) 

 
 Han menar att man ska ha ljudvolym i åtanke när man bygger bibliotekslokaler så att 
det finns platser där ungdomarna, och andra, kan vara lite mer högljudda utan att det 
stör någon annan på biblioteket. 
 
Den som visar mest positiv inställning till att se biblioteket som en mötesplats är Berit. 
Hon talar om ungdomsavdelningen som ett kulturrum för ungdomar där de ska kunna 
komma och vara som de vill och uppleva kulturen där och då. Det ska finnas plats för 
att se film, spela TV-spel och fika på plats. Hon talar även om ungdomsavdelningen 
som ett alternativ för den lokala ungdomsgården. Det vill säga att de som inte känner 
sig hemma där ska kunna komma till biblioteket och umgås istället. 
 
I likhet med Anders tycker Carin att när det kommer till att ungdomsavdelningen ska 
den vara en plats dit ungdomarna kan komma och vara. Hon vill inte att det ska finnas 
några krav på ungdomarna när de kommer till biblioteket att låna böcker utan man ska 
kunna komma och umgås som man vill utan att det blir en fritidsgård av det för det. 
Hon vill istället att fokus ska läggas på det ”vi är väldigt bra på, att just ordna en såndär 
trivsam plats där det är lite lugnare”. 
 
Dennis är lite mer skeptisk till att se ungdomsavdelningen som en mötesplats. Han 
tycker inte att det är bibliotekets primära uppgift utan ser hellre att ungdomarna kommer 
för att de tycker att personalen är trevlig eller vill utnyttja samlingarna som finns att 
hitta på biblioteket. Han tycker att det är bra om ungdomarna kommer för att umgås och 
diskutera men gillar inte att tänka på det som att vara en mötesplats eller ”vardagsrum”. 
 
Ellen säger bestämt att biblioteket får vara en ” mötesplats men inte fritidsgård”. Hon 
tycker att det är trevligt när ungdomar kommer men ser gärna att det leder till att de 
lånar böcker eller annan media snarare än att biblioteket bara blir en plats att träffas och 
umgås på. 
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4.2.4 Uppvisningsplats 
Anders tycker att det är viktigt att man öppnar sina lokaler för alla slags kulturella 
aktiviteter men anser inte att det nödvändigtvis ligger i bibliotekariens roll att driva 
dessa aktiviteter själva utan bara tillhandahållande av plats och assistans. Han tycker att 
det vore roligt om fler kom och bad att få använda bibliotek till studiecirklar, 
konstvisningar, klubbar, musikspelningar med mera och önskar att fler användare blir 
medvetna om möjligheten att utnyttja lokalerna, och att fler besöker dessa när de väl 
hålls.  
 
Berit pratar om en personlig vision. Hon vill att biblioteket ska vara något utöver en 
plats för böcker och hon önskar att det ska ses och användas som ett kulturhus med både 
konst, teater, musik och litteratur som viktiga komponenter. Hon vill se så mycket 
skapande som möjligt på biblioteket. De har försökt med flera projekt och aktiviteter 
som inte gått så bra, men idealet vore att det fanns många möjligheter till kreativ och 
kulturell verksamhet på biblioteket. 
 
Carin anser att biblioteket ska vara öppet för till exempel utställningar och kreativa 
aktiviteter. Hon nämner några specifika sådana och pratar om bland annat 
skrivarverkstäder och bokfik som trevliga sätt att locka användare. Idag har de ingen 
sådan verksamhet men det är något som hon skulle vilja ändra på om hon hade resurser 
och tid. Hon tror dock inte att den grupp som redan är underrepresenterad på biblioteket, 
det vill säga 15–17-åringar, skulle bli fler i någon stor utsträckning tack vare det, 
snarare de som redan kommer till biblioteket. 
 
Dennis tycker att det är roligt när det händer sådant som skakar om biblioteket lite, och 
de har en hel del sådana aktiviteter som konserter, utställningar och dylikt. Han tycker 
däremot inte att det är, eller bör vara, en prioriterad roll för biblioteket och säger till 
exempel; 
 

”Jag känner såhär att det är kul när det händer nånting sånt men det får 
inte komma i vägen för ordinarie verksamhet[…]” (Dennis) 

 
 Han menar att biblioteket i första hand ska var till för samlingarna och att andra 
aktiviteter kan vara givande för ordinarie verksamhet så länge den inte tar fokus och 
resurser från den. 
 
Ellen anser inte att den typen av aktiviteter tillhör bibliotekets uppgift att tillhandahålla, 
men likt Dennis tycker hon inte att det är en nackdel om det förekommer en del ändå, så 
länge det inte tar bibliotekariens uppmärksamhet från ordinarie verksamhet. 
 

4.2.5 Läroplats 
På denna punkt delar informanterna i stora drag liknande åsikter, med några små 
skillnader. Anders tycker att det finns vissa saker som ett bibliotek borde erbjuda 
ungdomar som till exempel undervisning i informationssökning och källkritik. Han 
säger även att det tillhör bibliotekets uppgifter att hålla i internetkurser. Däremot tycker 
han inte att biblioteket har något ansvar för att lära ut klassiska skolämnen som till 
exempel matte och engelska men det hör till bibliotekets uppgifter att erbjuda plats i 
sina lokaler för till exempel studiegrupper. 
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Berit delar åsikterna om att biblioteket bör ta ansvar för 
informationssökningsundervisning och även för att lära ut källkritik till ungdomar. De 
traditionella skolämnena tycker även hon att det snarare är skolans uppgift att se till att 
ungdomarna lär sig snarare än bibliotekets. 
 
Precis som de andra tycker inte Carin att biblioteket har något ansvar för att lära ut 
skolämnen och se till att ungdomarna kan sådant. Hon tycker dock att det är väldigt 
viktigt med informationssökning och källkritik. Hon lägger inte fokus starkast på själva 
inhämtningen av information utan på sållningen och källkritiken. Hon känner att det är 
något som biblioteket borde lära ut därför att ungdomarna inte får tillräcklig 
undervisning om detta i skolan. Utöver detta tycker hon även att det är bra om 
biblioteket kan informera ungdomar om bibliotekarieyrket. 
 

”Men jag tar emot de där eleverna som går i åttan och då ser jag det 
lite som ett tillfälle att berätta (om yrket), […] de vet inte att det finns 
två yrkesgrupper utan de tror att alla är bibliotekarier. Och det är ju 
skillnad på att va assistent, det räcker att du gått gymnasiet, du har inte 
de ansvarsområdena, men ändå så står vi ju i disken” (Carin) 

 
Hon vill att de får reda på vad det faktiskt går ut på och skillnaderna på olika yrkestitlar, 
till exempel bibliotekarier och biblioteksassistenter. Enligt Carin bör biblioteket även 
syssla med läsfrämjande arbete. 
 
Dennis liknar de andra i sina åsikter även han. Han påpekar att biblioteket borde erbjuda 
informationssökningsundervisning och även integrera det till viss del i den vardagliga 
verksamheten. Till exempel när någon frågar om en bok så ska man som bibliotekarie 
inte hämta den utan lära användaren vart de kan hitta boken i katalogen och i 
bibliotekets lokaler. Han säger även att det är viktigt att ungdomarna känner att 
biblioteket är en lärandemiljö men att det inte är bibliotekariernas uppgift att lära 
ungdomarna. 
 
Ellen talar mer om läsfrämjande arbete än de andra. Hon tycker att det är viktigt att 
biblioteket arbetar med att väcka läslust hos ungdomar genom olika projekt. Utöver 
detta talar även hon om att informationssökning är något som biblioteket borde ansvara 
för att ungdomar lär sig. 
 

4.2.6 Inspirationsplats 
Att inbjuda till meningsfulla erfarenheter är något alla informanterna vill men på lite 
olika sätt. Anders tycker till exempel att det är viktigt att försvara informationsfriheten 
och ha så breda samlingar som möjligt. Han tycker att det är viktigt för bibliotekarier att 
hjälpa de ungdomar som vill ta initiativ till att skapa meningsfulla erfarenheter eller har 
funnit inspiration men tycker inte att biblioteket borde jobba aktivt för att förändra 
någons synsätt utan att användarna har tagit det första stegen själva. 
 
Berit erkänner själv att hon har en väldigt idealistisk syn i just den här frågan. Hon säger 
att hon tycker att folkbildning är viktigt trots att dess roll har minskat allt mer i dagens 
samhälle. Hon sammanfattar sina åsikter genom att säga ”Jag önskar att biblioteket kan 
hjälpa till att motverka fördomar och skapa en bättre värld” 
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Carin håller med Anders om att det ska finnas breda samlingar där alla åsikter speglas. 
Däremot tycker hon att biblioteket aktivt borde arbeta emot orättvisor och fördomar. 
Hon tycker även att man som bibliotekarier ska inspirera ungdomarna med sitt 
bemötande och se till att behandla alla lika oavsett vad de har för kön, stil eller ålder för 
att på det sättet visa för ungdomarna att det är viktigt. 
 
Att tvinga inspirationen på ungdomarna är något som Dennis känner att biblioteket inte 
kan göra. 
 

”Jag kan visa vägen till bra grejer men själva processen det är nåt som 
sker inne i huvet på dem.” (Dennis) 

 
Han säger att man kan erbjuda tankeväckande litteratur och se till att ungdomarna vet 
var den finns men att själva processen att skapa en meningsfull erfarenhet måste komma 
från användaren själv och att de även måste ta initiativet till att göra någonting av det. 
Det vill säga att processen sker hos ungdomarna själva och att biblioteket enbart kan 
tillhandahålla medlen för att starta processen i fråga. 
 
Ellens åsikter liknar Dennis på den punkten att hon anser att det mesta biblioteket kan 
göra är att erbjuda tankeväckande litteratur men inte så mycket mer. Hon tycker inte att 
det är bibliotekets uppgift att inspirera och skapa meningsfullhet för ungdomar utan 
varje vuxen människas roll oavsett vilken yrkeskategori de har. 

5 Analys och diskussion 
I det här kapitlet ska vi jämföra och diskutera de resultat vi har fått genom våra 
intervjuer. Vi ska jämföra materialet både mellan informanterna och med vår 
förförståelse utifrån de modeller vi har valt att använda oss av för bibliotekariernas 
respektive bibliotekens roller. 
 

5.1 Bibliotekariernas roller 
Här börjar vi med att gå igenom informanternas uppfattningar och åsikter enligt de 
roller av Maj Klasson (1996) som vi tog upp närmre i teoriavsnittet. För att förtydliga 
relationen mellan Marknadsrollen och Dialog-/Samarbetsrollen vill vi redan här säga att 
gränsen mellan Marknadsrollen och Dialog-/Samarbetsrollen är otydliga i våra ögon, 
och vi har därför valt att göra analysen så komplett som möjligt genom att ta upp alla 
överlappande attityder och uppfattningar i kapitlen för båda rollerna.  
5.1.1 Förmyndarrollen 
Inga av de intervjuade bibliotekarierna visar några större tendenser till att vilja ta på sig 
förmyndarrollen men en del har antydan till att ändå gå in i denna roll i vissa avseenden. 
Till exempel har alla utom Berit vissa restriktioner till hur man bör bete sig på 
biblioteket även som mötesplats, och är skeptiska till att biblioteket ses som ”samhällets 
vardagsrum” eller ”fritidsgård” utan vill att det ska vara något mer formellt. Bibliotek C 
har dessutom en medieplan som säger att de måste göra ett kvalitativt, om än inte 
åsiktsmässigt, urval i de befintliga samlingarna och när de köper in.  
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I den tidigare forskningen har man kunnat läsa om Danielsson & Degerth (2005) som i 
sin studie delar in sina informanters åsikter i liknande roller. Den traditionella synen i 
den studien liknar Klassons (1996) Förmyndarroll som vi använt oss av här och 
beskiver de bibliotekarier som vill ”fostra” användarna. I vår egen studie ser vi 
tendenser, om än ganska svaga, som skulle kunna grunda sig i att bibliotekarierna, trots 
en i allmänhet fri syn på användningen av biblioteket, vill realisera en del av den 
ordning och reda som traditionellt har identifierat biblioteks institution. Man kan tänka 
sig att dessa bibliotekarier, i likhet med Berit som vill att biblioteket ska vara en plats 
där fördomar motverkas, i varierande grad, medvetet eller omedvetet hyser ett hopp om 
att fostra sina användare til det bätttre. Till exempel genom att, som Carin, ha ett urval i 
samlingarna för att visa vad som är ”god läsning” eller tillrättavisa användare som beter 
sig olämpligt i biblioteksmiljön. Det skulle kunna vara så att bibliotekarierna därigenom 
vill kunna forma dem till ”goda biblioteksanvändare”.  
 

5.1.2 Marknadsrollen 
Det bör i relation till föregående roll sägas att till exempel bibliotek A, B, D och E inte 
har några direkta restriktioner vad gäller samlingarnas kvalitet och Anders till och med 
uttalat avsäger sig allt tänk i den riktningen. Detta ser vi som att de genom att de ger 
användarna möjlighet att läsa det de själva vill, som om de gick till en kommersiellt 
styrd bokhandel eller dylikt, vilket understöds av några av informanterna.  

 
”Det är sånt som man brukar säga liksom i biblioteksvärlden att då ska 
vi kunna visa på ett gott alternativ [...] den strategin tror inte jag på för 
att... för då har man sagt till dem att det du vill läsa det duger inte, och 
då kommer de inte att vilja ha nåt annat.” (Anders) 

 
Anders hävdar att användarna vet vad de vill ha och att det vore dumt att stöta sig med 
dem för kvalitetens skull. Som nämnts tidigare är informationsfrihet och läsfrihet 
mycket viktigt. Detta är något som även passar in på Dialog-/samarbetsrollen eftersom 
det antyder att de lyssnar på användarnas önskemål vid till exempel inköp. Vi har dock 
valt att lägga det i denna kategori också eftersom det även kan tolkas som att rätta sig 
efter ”kunden”. 
 
Det går även att urskilja en hög tolerans bland informanterna gällande höga ljud och så 
kallat ”stök”. Det är visserligen de själva som tycker at de är toleranta men när de talar 
om hur de har konserter och TV-spel under lov och helger får vi ändå intrycket av att de 
alla har en ganska hög gräns för vad som är tillåtet. Särkilt om det är som i Anders, 
Carins och Dennis fall som tycker att till exempel hårdrocksband är helt okej som en 
tillfällig aktivitet på biblioteket någon gång ibland. Vi tolkar den höga toleransen på två 
sätt. Dels kan det vara ett sätt att ge användarna vad de vill ha, som i föregående stycke 
om kvalitetsgranskning, och dels kan det vara ett sätt att visa respekt för den breda 
användargruppen så väl som de övriga användargrupper som kan betraktas som 
stillsammare. 
 
Anders och Carin tycker sig se att ungdomarna på olika sätt kan ha svårt att söka och 
sålla information, både på internet och i katalogen. Anders diskuterar huruvida man 
borde anpassa katalogen till ungdomarnas användning då han menar att de annars inte 
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söker alls och heller inte frågar och anser att det kunde vara en bra idé. Carin har 
däremot sett att de oftast inte har några problem med själva sökningen, utan att det 
snarare är navigeringen och den kritiska granskningen av det hittade materialet de kan 
ha problem med. Hon ger inga förslag på förbättringar av systemet, men framhäver 
särskilt vikten av utbildning av källkritik på biblioteket. Anders åsikter känns särskilt 
intressanta i det här sammanhanget, då de än en gång antyder att informanten kan tänkas 
vilja vara användarna till lags snarare än styra dem i en särskild riktning, efterson han är 
villig att utveckla katalogen snarare än utbilda användarna att använda den som finns. 

 
5.1.3 Dialog-/Samarbetsrollen 
Denna roll handlar i hög grad om att visa ömsesidig respekt användare och bibliotekarie 
emellan för att uppnå en givande kommunikation. Vi anar oss till detta i samtliga 
informanters attityd gentemot till exempel höga ljud och liknande, som tagits upp i 
föregående roll. Det är främst Anders, Berit, Carin och Dennis som inte alltid har många 
aktiviteter men vill ha det för att de anser att det gagnar både bibliotekets månsidighet 
och användarnas intressen. Det är alltså endast Ellen som i viss mån reserverar sig och 
inte tycker att sådana aktiviteter nödvändigtvis hör hemma på biblioteket utan att den 
främsta verksamheten ska vara att väcka läslust bland ungdomarna. Det bör även sägas 
att det bara är Berit som inte har några restriktioner alls utan vill att biblioteket ska vara 
en kulturell plats där ungdomarna jobbar gemensamt med bibliotekarierna för att alla 
ska trivas och komma dit, med bland annat aktiviteter. De övriga (Anders, Carin och 
Dennis) har inget emot aktiviteter, men det ska hållas en balans mellan de och resten av 
verksamheten. Vi menar att frågan om hög tolerans även passar in i denna roll likväl 
som i Marknadsrollen, liksom frånvaron av kvalitetsgranskning som finns i ett av 
bibliotekariernas policy. Eftersom Dahlkvist (2003) i sin studie bland annat kommer 
fram till att kunskap om ungdomars kultur kan göra stor skillnad när det gäller att skapa 
ömsesidig respekt så är vi benägna att se dessa attityder som möjliga faktorer som 
skapar en god och jämlik kommunikation, att biblioteket omfamnar många ungdomars 
kultur genom konserter och liknande. Skillnaden mellan om ovanstående åsikter passar i 
den här rollen eller Marknadsrollen ligger i varför de tar till sig dessa kulturer, något 
som vi märkt har varit svårt att avtäcka. Att det finns aktiviteter på ett bibliotek där 
användaren kan delta och engagera sig är annars enligt teorin ett typiskt tecken på att 
bibliotekarien har tagit på sig en dialog-/samarbetsroll men som går att läsa i föregående 
kapitel har vi valt att redogöra för dessa i marknadsrollen också eftersom vi även anar 
en antydan till ”kundförhållande” i denna relation till användaren.  
 
Danielsson & Degerths (2005) diskurs om unga vuxna med en individuell vinkel samt 
den nyskapande synen som de tagit fram genom sin studie går båda att jämföra med 
Klassons roll om dialog och samarbete genom att man i båda ser respekt och 
inkludering som viktiga redskap att använda när man arbetar med ungdomar. Alla våra 
informanter anser att de har en relativt stabil, bra och trevlig relation till 
användargruppen ungdomar men Berit lägger till att hon finner det svårt att nå ut till de 
som inte finns på biblioteket redan, något som hon jobbar aktivt med. Anders hävdar att 
genom bibliotekets tillåtande attityd till fika, musik och ”stök” har de skapat en slags 
ömsesidig respekt för inte bara ungdomar utan alla användare. Han menar att genom att 
de inte förbjuder saker som till exempel kaffe eller godis bland böckerna gör 
användarna mer för att vara försiktiga så att de inte spiller på dem. Man kan tänka sig att 
det samma då gäller ungdomarnas så kallade ”stök”. I och med att de får lov att prata 
högt med varandra, lyssna på musik i hörlurar i väggen och sitta och hänga i sofforna, 
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så kanske de är mer måna om att hålla det på en nivå som inte tvingar bibliotekarierna 
att tillrättavisa dem trots sin höga tolerans. Något som kanske skulle riskera att leda till 
förbud trots allt. Men att de själva anser att de har en bra relation till användargruppen 
är kanske ingen garanti för att det är så egentligen. Trots det har vi valt att rätta oss efter 
detta, eftersom det är bibliotekariernas åsikter vi varit ute efter. Och som ett tecken på 
att det kanske kan vara i alla fall delvis sant är väl att de inte upplever särskilt mycket 
beteende som de inte känner att de kan tolerera. Det är något som vi tolkar som att den 
respekt informanterna upplever att de har för ungdomarna belönar sig i långa loppet.  
 
5.1.4 Sammanfattningsvis 
Som man kan se finns det element i alla bibliotekariernas attityder och uppfattningar om 
ungdomar och ungdomsverksamheten som går att identifiera som var och en av de tre 
rollerna. Det är ingen som enbart passar in i en av rollerna men det verkar vara 
övervägande många av samtligas attityder som passar in under Förmyndarrollen och 
Dialog-/samarbetsrollen. Dock kan mycket från den sistnämnda även kan passas in i 
Marknadsrollen beroende på hur man tolkar rollerna och den bakomliggande orsaken 
till attityderna. De två informanter som tydligast skiljer sig är Anders, som anser att 
biblioteket ska representera all information som användarna kan vilja ha och tycker att 
allt annat är konstigt, och Carin, som följer en medieplan där kvalitet är ett krav för att 
informationen ska köpas in. Anders säger i princip exakt tvärt emot Carin och använder 
dessutom liknande ord. Carin talar om att hon säger till användarna om den litteratur de 
vill ha klassas som undermålig enligt deras medieplan men att hon även ger förslag på 
liknande böcker som anses vara av högre kvalitet. Anders å andra sidan säger bestämt 
att han aldrig skulle vilja tala om för ungdomarna att det de vill läsa inte är bra nog och 
att de borde läsa något annat istället. Det är svårt att säga exakt varför de har så vitt 
skiljda åsikter kring detta men det verkar för oss rimligt att det kan grunda sig i deras 
syn på vad ett bibliotek bör vara och hur de ser sin roll som bibliotekarier. Ingen av 
bibliotekarierna kan som sagt passas in i enbart en roll som gäller för hela dennes 
uppfattningar om ungdomar och ungdomsverksamhet, men det är snarare så att olika 
delar av deras resonemang som faller in under olika roller. Till exempel var det flera av 
informanterna som ansåg att biblioteket var en relativ formell plats där inte all sorts 
beteende var accepterat på samma sätt som hemma eller på en fritidsgård, något som 
fick dem att hamna i Förmyndarrollen. Å andra sidan tyckte samma informanter att 
användarna skulle få läsa det de ville och att biblioteket många gånger köpte in detta, 
trots eventuell bristande kvalitet eller åsiktsskildrning. 
 

5.2 Bibliotekens funktioner 
Detta avsnitt har delats upp efter de olika platserna I Jochumsen, Rasmussen & Skot-
Hansens modell för att underlätta överskådligheten. Dessa kommer sedan jämföras med 
varandra för att se hur våra informanter relaterar till dessa olika funktioner. 

5.2.1 Mötesplats 
Som det konstaterades i resultatredovisningen tidigare så kan man säga att alla 
informanterna tycker att det är trevligt när ungdomarna kommer till biblioteket och 
umgås med varandra men sedan skiljer sig åsikter till i vilken grad detta ska vara. De 
informanter som skiljer sig mest åt är Berit och Ellen. Den första pratar varmt om ett 
rum där ungdomar kan vara och talar även om det som ett alternativ till fritidsgården för 
de ungdomar som känner att de inte vill gå dit. Ellen däremot tar tidigt ett starkt avstånd 
från att sammankoppla begreppet fritidsgård med ungdomsrummet. Hon säger 
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visserligen att det är roligt att ungdomarna kommer och trivs där men ser gärna att det 
leder till att de lånar med sig någonting hem. Informanterna Carin och Dennis verkar 
dela åsikter med Ellen även om de inte utrycker sig riktigt lika tydligt i frågan. Carin 
säger vid ett tillfälle att hon inte vill att ungdomsavdelningen ska vara som en 
fritidsgård men stör sig dock inte på att eleverna från den närliggande skolan använder 
avdelningen som ett uppehållsrum under längre raster. Dennis uttrycker sig inte i 
samma termer om biblioteket som fritidsgård men säger att han hellre ser att 
ungdomarna kommer av rätt anledningar snarare än för att umgås med varandra i 
bibliotekets lokaler. Till rätt anledningar räknas bland annat för att man gillar 
samlingarna vilket kan liknas vid det som Ellen sa om att mötena mellan ungdomar på 
biblioteket gärna får utvecklas till att de lånar medier eller på annat sätt använder sig av 
samlingarna på biblioteket. Anders verkar ha lite mer samma tankegångar som Berit och 
pratar om hur man bör anpassa nybyggda bibliotek så att ungdomarna kan vara 
högljudda och umgås som de vill utan att någon annan störs av det.  
 
Skillnaderna i åsikterna är svåra att förklara men som vi kan se det utifrån att ha tolkat 
intervjuerna så beror attityderna kring ungdomsavdelningen som mötesplats på vilken 
grundidé man har om vad biblioteket är till för. Berit talar om ett kulturrum för 
ungdomar där de ges mycket plats att göra och vara vad de vill. Detta kan tänkas vara en 
bidragande orsak till att hon verkar mer öppen för att se ungdomsavdelningen som en 
mötesplats än de andra. Dennis och Ellen säger till exempel bägge två att vara en 
mötesplats inte är den primära uppgiften för ett bibliotek utan att samlingarna är det 
viktiga och då skulle man kunna anta att det är på grund av detta som de inte ställer sig 
lika positiva till att se på ungdomsavdelningen som en mötesplats som Berit. 
 

5.2.2 Uppvisningsplats 
Informanterna visar i den här frågan att de alla tycker att det är roligt när biblioteket kan 
vara en plats för kreativitet och för att visa upp vad man kan men det skiljer dock på hur 
mycket tid och resurser de olika informanterna tycker att biblioteket medvetet ska lägga 
på detta. Återigen är det Berit som visar störst entusiasm inför tanken på 
ungdomsavdelningen som en plats för kultur och skapande. Hon talar om ett kulturrum 
där det finns plats för konst, teater, musik och litteratur kombinerat med att ungdomarna 
själva ska skapa. De andra har något mer reserverade tankar när det kommer till om det 
är bibliotekets uppgift att anordna detta. Anders säger att det är viktigt att biblioteket 
erbjuder plats för dessa saker för de som vill arrangera något själva. De andra verkar till 
största delen hålla med. Dennis säger återigen att det är roligt när det händer men att det 
inte är bibliotekets primära uppgift och Ellen delar även hon den åsikten. Informant 
Carin är någonstans mitt emellan och menar att hon gärna skulle vilja kunna ha mer 
kreativa aktiviteter på biblioteket men att prioriteringen ligger på annat håll så tid och 
resurser räcker inte till. 
 
Skillnaderna skulle, precis som för mötesplatsen, kunna bero på grundidén om vad ett 
bibliotek ska vara. Berit pratar som sagt om det som ett kulturrum och då känns det 
ganska naturligt att just kreativitet ska ha en framträdande roll i hur biblioteket drivs. De 
andra, speciellt Dennis och Ellen, verkar snarare se samlingarna och tillgängliggörandet 
av dessa som den främsta uppgiften och då blir det förmodligen inte så att det ses som 
en av bibliotekets huvuduppgifter att själva anordna kreativa aktiviteter och chanser för 
ungdomar att visa upp sig. 
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5.2.3 Läroplats 
I frågan om biblioteket som läroplats var samtliga informanter överens om att det finns 
gränser för hur mycket ansvar biblioteket kan ta. Samtliga säger bestämt att det inte är 
bibliotekets ansvar att se till att ungdomar lär sig de klassiska skolämnena. Carin 
påpekar till och med bestämt att om hon hade velat lära ut skolämnen så hade hon blivit 
lärare. Dennis berättar att folk ofta kommer in och frågar om svar på specifika frågor 
och ber om hjälp med saker som egentligen inte är hans område och han uttrycker en 
vilja att hjälpa dem leta reda på informationen själva. En annan del där informanterna 
har liknande åsikter är huruvida det hör till bibliotekets uppgift att lära ut 
informationssökning och i viss mån källkritik till ungdomar eller inte. Det som skiljer 
dem mest är när informationssökningsundervisningen ska ske. Dennis säger att han ofta 
visar hur informationssökning fungerar i samband med att han får frågor från 
ungdomarna medan Carin har undervisningstillfällen i samband med skolorna i 
kommunen. Anders och Ellen har utöver informationssökning andra åsikter om vad 
biblioteket bör ta för ansvar när det kommer till lärande. Anders tar upp exemplet 
internetkurser som han tycker är viktigt att ett bibliotek anordnar, inte nödvändigtvis 
själva utan kanske med hjälp av Studiefrämjandet eller liknande. Ellen talar allra mest 
om läsfrämjande arbete för att väcka läslust hos ungdomar, något som även Carin 
nämner vid ett tillfälle men inte alls lika ingående. 
 
Just läsfrämjande arbete framstår som något som de flesta av informanterna tycker är 
viktigt utan att det sägs rätt ut. Ofta säger de att det är viktigt att ungdomarna ska gilla 
samlingarna på biblioteket och att använda sig av dessa. Detta kan tolkas som 
läsfrämjande arbete eftersom informanterna då arbetar för att ungdomarna ska gilla att 
läsa de böcker som finns på biblioteket och ibland talas det om att en del böcker hoppas 
kunna leda ungdomarna att läsa annan litteratur som kanske är mer tankeväckande eller 
inspirerar till ännu mer läsning. 
 
Det är svårt att säga varför alla tycker så lika angående pedagogiskt ansvar och 
bibliotekets uppgift men vi har en tanke om att det handlar om att identifiera sig med sin 
yrkesroll. Att vara bibliotekarie är ett informationssökande arbete så det kan vara så att 
den tanken hänger kvar även när det kommer till att vara en plats för lärande och 
bibliotekarierna känner att eftersom informationssökning är något som de är experter på 
så är det även ett område de har som uppgift att undervisa andra i. Detta skulle gå att 
koppla till förmyndarrollen på så sätt att bibliotekarien tar på sig att lära användaren om 
vad som är ”god information” eftersom de anser att ungdomarna inte kan detta 
tillräckligt bra redan. 
 

5.2.4 Inspirationsplats 
Hur informanterna ställer sig till att bidra till meningsfulla erfarenheter var den svåraste 
frågan att besvara. I slutänden tyckte dock de flesta att det är ingenting som en 
bibliotekarie kan hjälpa till att skapa eftersom det måste komma från ungdomarna 
själva. Anders och Carin säger båda att de vill att samlingarna ska vara så breda som 
möjligt för att täcka in så många åsikter som möjligt och Dennis och Ellen tycker att det 
mesta de kan göra är att köpa in tankeväckande litteratur men sen är alla överens om att 
själva tänkandet får ungdomarna stå för själva. Här skiljer sig Berit radikalt från de 
andra. Hon säger att hon tycker att folkbildning är viktigt precis som det har vart 
historiskt och hon tycker att biblioteket borde bidra till att skapa en bättre värld genom 
att hjälpa till med att skapa meningsfulla erfarenheter. Man kan se spår av 



27 
 

förmyndarrollen här eftersom Berit vill visa för ungdomarna vad som är en bättre värld 
och tycker att det ingår i bibliotekariens uppgifter. 
 
Anledning till den här markanta skillnaden kan vara att Berit är den enda informanten 
som tänker i folkbildningstermen, något som de andra inte gör. Detta leder till att hon 
ser det som bibliotekets uppdrag att inspirera ungdomar. Dennis säger att hans åsikt 
beror på hans kunskapssyn. Han anser att ingen kan tvinga någon annan eller ens i bästa 
välmening ändra på hur någon tänker utan att det måste komma inifrån ungdomarna 
själva och att det enda han kan göra är att ge dem verktygen. Även om ingen av de 
andra informanterna uttrycker sig likadant framstår de som om de delar den åsikten. 
Ellen påpekar dessutom att ge verktygen till ungdomar så de kan skapa meningsfulla 
erfarenheter inte är en specifik uppgift för biblioteket utan för alla vuxna människor i 
samhället och detta är förmodligen också en bidragande orsak till varför hon inte tycker 
att detta hör till bibliotekets primära roll. 
 

5.2.5 Sammanfattningsvis 
Det finns inget entydigt svar på vilken av de fyra rollerna från Jochumsen, Rasmussen 
och Skot-Hansens modell som informanterna tycker är den viktigaste vilket är något 
som vi inte hade förväntat oss. Vi hade förväntat oss en större positivitet till mötesplats 
än de andra eftersom det är ett begrepp vi ofta stött på när vi har läst om ämnet. De har 
positiva och negativa åsikter om samtliga roller. Den som har lättast att se var hon 
tycker att biblioteket bör lägga sitt största fokus är Berit som flera gånger återkommer 
till biblioteket som ett kulturrum för ungdomar och att det är viktigt med en plats som 
de vill umgås på och inspireras av. Om man utgår från modellen så läggs det mycket 
fokus på engagemang och förnyelse där ungdomarna ska stimuleras, skapa och delta i 
verksamheten. 
 
Om man ska utgå från alla informanterna och vad de tycker så känns det som om 
biblioteket som läroplats är en viktig funktion. Dock inom vissa gränser eftersom de har 
väldigt tydliga gränser för vad de ska och inte ska göra inom området. De vill även att 
ungdomarna ska tycka om att vara på biblioteket och de får gärna vara där och umgås 
med varandra. Det framstår som om begreppet bemyndigande är viktigt för dem där 
ungdomarna ska delta och utforska med hjälp av de samlingar som biblioteket kan 
erbjuda. 
 

5.3 Diskussion 
När vi började skriva den här uppsatsen tänkte vi oss, som nämnts tidigare, att det vi 
pratar om i den historiska översikten på något vis skulle visa sig i dagens bibliotekariers 
syn på ungdomar. Vi trodde att ungdomar i viss mån fortfarande var en ”bortglömd” 
grupp som kunde få en hel del kritik av åtminstone äldre bibliotekarier. Vi antog att vi 
skulle få se en bild som likar den som skildras i Hedmark, Hedman & Sundin (2005), 
där deras studie visar att ungdomar ses som värdefulla men störande användare som 
dessutom är besvärliga att hantera och arbeta mot. Det vi istället sett i vårt eget resultat 
är att alla de bibliotekarier vi intervjuat visserligen erkänner att de ibland kan vara ett 
störande element i biblioteksmiljön, men att det inte är ett problem värt att orda om. 
Våra informanter, som visserligen är partiska i egenskap av att självvalt arbeta med 
ungdomar, tycker mycket om att arbeta med denna grupp och gärna ser att de kommer 
till biblioteket. Helst mer och fler än vad som ofta är fallet idag. Man skulle kunna tänka 
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sig att vuxenvärlden äntligen har börjat förstå sig på ungdomarna och börjar lära sig hur 
man ska hantera dem. Det är i alla fall vad vi hoppas. 
 
För att kunna svara på vår frågeställning om hur bibliotekariernas attityder till 
ungdomarna påverkar deras syn på ungdomsverksamheten behöver vi titta på relationen 
mellan hur de ser på sin yrkesroll och bibliotekets funktioner. Som tidigare nämnts kan 
vi koppla hur de ser på två av bibliotekets funktioner till förmyndarrollen. Dels är det 
läroplatsen där flera av informanterna anser att det är deras uppgift att lära ut om 
informationssökning och källkritik vilket pekar på att de anser att bibliotekarierna kan 
detta bättre än ungdomarna och därmed bör lära dessa om ”god information”. Den andra 
var Berits uppfattning om biblioteket som inspirationsplats där hon vill arbeta för en 
bättre värld genom att visa för ungdomarna vad som är rätt och fel.  
 
Dialog-/samarbetsrollen syns tydligast i förhållande till biblioteket som 
uppvisningsplats. De tar inte själva på sig ansvaret för att anordna kreativa aktiviteter 
eller utställningar i någon större grad men de samarbetar gärna med ungdomar som vill 
visa upp sina verk. Det är svårt att säga om det är det faktum att de tillhör dialog-
/samarbetsrollen som färgar av sig på informanternas syn på uppvisningsplatsen eller 
om det är deras uppfattning om biblioteket som uppvisningsplats som placerar dem i 
dialog-/samarbetsrollen. För att reda ut detta hade vi behövt gå djupare i ämnet än vi här 
har utrymme till men eftersom de visar tendenser till olika yrkesroller i relation till olika 
funktioner som biblioteket kan ha så verkar det inte helt oävet att tänka sig att det är 
uppfattningen om uppvisningsplatsen som placerar informanterna i dialog-
/samarbetsrollen. Å andra sidan har vi använt Klassons modell för att analysera 
informanternas attityder till ungdomar och de åsikterna skulle kunna påverka hur de ser 
på bibliotekets funktioner. 
 
Vi har även tittat närmre på relationen mellan hur ungdomsverksamheten drivs idag 
jämfört med hur informanterna vill att den ska se ut. Som konstaterat i presentationen av 
respektive bibliotek har alla olika mängd aktiviteter men ingen har några större 
regelbundna sådana. Om man jämför detta med vad de olika informanterna säger om 
bibliotekets olika funktioner kan man se att de flesta tycker att det är roligt när det 
händer saker och att de skulle vilja se fler aktiviteter inom verksamheten. Några av dem 
vill dock inte nödvändigtvis lägga för stort fokus på det utan hjälper hellre till när någon 
utomstående tar det största ansvaret. Berit är den enda informanten som har visat att hon 
skulle vilja se en markant större skillnad i hur ungdomsverksamheten bedrivs. Hon vill 
att biblioteket ska vara som ett kulturrum för ungdomarna men i dagsläget kommer det 
nästan inga ungdomar alls och de visar väldigt lite intresse för de aktiviteter som hon 
har försökt anordna.  
 

6 Slutsats 
I det här stycket kommer vi att kortfattat svara på de frågeställningar som vi ställde i 
uppsatsens början om bibliotekariers åsikter kring ungdomsverksamheten, ungdomar 
som grupp samt likheter och skillnader i hur de vill att ungdomsverksamheten ska 
fungera och hur den fungerar idag. 
 
Våra informanter visar alla en positiv inställning till ungdomsverksamheten och tycker 
att det är en viktig del av biblioteket. De vill gärna kunna ha aktiviteter för ungdomarna 
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men känner inte att det är den viktigaste uppgiften de har för den användargruppen. 
Flera av dem säger att de gärna hade anordnat mer aktiviteter som till exempel 
skrivarverkstäder eller bokcirklar. Övervägande tycker de dock att det viktigaste är att 
tillhandahålla samlingarna och se till att ungdomarna trivs. De flesta av dem tycker 
dessutom att det är viktigt med breda samlingar där så alla möjliga åsikter får plats men 
att lära ut om det som finns att hitta i böckerna var inte deras uppgift. 
 
Åsikterna om ungdomar som grupp är övervägande positiva. Där vi trodde att vi skulle 
hitta irritation fanns bara entusiasm och en vilja att locka fler ungdomar till biblioteket. 
Dock fanns det något skilda uppfattningar om huruvida ungdomarna ska få bestämma 
helt vad som ska finnas i samlingarna eller om de behöver hjälp med att hitta litteratur 
med högre kvalitet, något som vi kopplat till förmyndarrollen från Klassons modell över 
bibliotekariens olika roller. Ungdomarna uppfattas däremot inte av informanterna som 
ett problem. Det verkar som om de flesta informanterna dessutom känner ett behov av 
att lära ungdomarna om informationssökning både på biblioteket och med hjälp av 
databaser och kataloger. 
 
Dessa åsikter påverkar ungdomsverksamheten på så vis att störst fokus läggs på de 
fysiska samlingarna och inte på aktiviteter eller liknande. Bibliotekets funktion blir med 
tanke på allt detta och med hänsyn till modellen av Jochumsen, Rasmussen & Skot-
Hansen att vara en läroplats där bemyndigandet av ungdomarna blir viktigt. 
 
Även om informanterna säger att biblioteket inte har som uppgift att tillhandahålla 
aktiviteter så är det många av dem som gärna skulle vilja kunna arrangera dessa i större 
utsträckning. Att de inte gör så består till stor del av brist på tid, resurser och intresse 
från gruppen de vänder sig till. Det skiljer också hur mycket de aktivt vill arbeta för att 
anordna nya aktiviteter då en del vill vara väldigt involverade medan andra hellre skulle 
vilja att någon annan tog huvudansvaret. Kortfattat kan det dock sägas att de flesta 
tycker det vore bra med mer aktiviteter i ungdomsverksamheten jämfört med hur det är i 
dagsläget. 
 

7 Avslutning  
Efter att ha arbetet med detta ämne anser vi att ett område som behöver mer forskning är 
unga vuxna. Det finns ingen som riktigt vet vad detta begrepp innebär och vi tror att det 
skulle underlätta för biblioteken i framtiden om det fanns. Det finns inte mycket skrivet 
idag om denna grupp och deras behov. För att kunna tillgodose dem behöver man först 
veta vilka de är. 
 
Något vi gjorde som kan ha påverkat hur resultaten blev var att vi bara intervjuade 
ungdomsbibliotekarier. De positiva åsikterna kanske hade varit annorlunda om vi hade 
talat med andra grupper inom bibliotekarieyrket. Vi är av uppfattningen att även detta 
skulle kunna vara ett ämne för vidare forskning, att se hur de uppfattar ungdomar och 
ungdomsverksamheten på biblioteket och om det innebär någon skillnad för hur 
verksamheten ser ut. 
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8 Sammanfattning 
Det som avhandlas i denna uppsats är de uppfattningar och attityder 
ungdomsbibliotekarier har till ungdomar och ungdomsverksamheten med syftet att 
medvetandegöra bibliotekarier och möjligtvis studenter om de åsikter som finns. Detta 
för att underlätta förändring och utveckling. För att nå fram till våra resultat har vi 
använt oss av semistrukturerade intervjuer med fem ungdomsbibliotekarier på olika 
bibliotek. I intervjuerna tog vi upp deras uppfattningar om ungdomar som grupp, 
ungdomsverksamhet och hur de skulle vilja ha den samt åsikter de har om bibliotekets 
olika roller. De frågorna vi främst velat ha svar på gäller bibliotekariers uppfattningar 
och attityder till ungdomar och ungdomsverksamhet och hur detta påverkar 
verksamheten samt synen på folkbibliotekets roller. Vi har även försökt ta reda på hur 
åsikterna hos bibliotekarierna skiljer sig från hur det ser ut på biblioteken idag. 
 
Som teoretiskt ramverk har vi använt oss av två olika modeller. Den ena behandlar 
bibliotekariers olika roller och är konstruerad av Maj Klasson och den andra är en 
utveckling på Andersson & Skot-Hansens gamla modell om folkbibliotekets olika roller 
gjord av Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen. Modellerna har använts för att 
underlätta och strukturera analysen av materialet insamlat vid intervjuerna. 
 
Informanterna i uppsatsen visar en positiv attityd till ungdomar som grupp och uttrycker 
en önskan om att göra verksamheten så bra som möjligt för dem på olika sätt. Överlag 
är de nöjda med hur ungdomsverksamheten ser ut idag men skulle vilja utveckla 
verksamheten om de fick mer tid och resurser.   
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Bilaga 1 
Modell över folkbibliotekets funktioner av Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen 
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Bilaga 2 
Intervjuguide inklusive bi-/följdfrågor 

• Vad anser du räknas som ungdomar? 
o Åldersspann? 

• Vad tycker du är folkbibliotekets främsta uppgift för användargruppen ungdomar? 
o Stämmer det överrens med hur den används idag? 
o Är avdelningen välbesökt? 

• Hur upplever du ungdomar på biblioteket? 
o Störande? Lugna? Osv. 

• Vilka problem tycker du att det finns i mötet mellan ungdomar och folkbiblioteket och 
dess personal och vad tror du kan vara orsaken till dessa problem? 

• Vad krävs det av en bibliotekarie som arbetar med ungdomar? 
o Utbildning 
o Personlighetsdrag 

• Har ni/anser ni att ni behöver en särskilt avdelning för ungdomar? 
o Vad innebär en ungdomsavdelning? 

 Begreppet? 
 Praktiken? 

• Hur väljer ni vilka medier som ska finnas på ungdomsavdelningen? 
o Inköp 
o Vilka typer av medier? 
o Hur mycket av varje? 

• Finns det något som är förbjudet att göra på ungdomsavdelningen? 
o Fika 
o Sova osv. 

• Vad gör du om det ändå skulle hända? 
• Har ni några aktiviteter för ungdomar? 

o Läsecirklar? 
o Spelkvällar? 

•  Vad anser du om biblioteket som social mötesplats för ungdomar? 
o Åsikter om tv-spelande på biblioteket. 
o Fika? 
o Ljudvolym? 
o Musik? 

• Vad är din uppfattning om biblioteket som kreativ plats? 
o Demohyllor 
o Skrivarverkstäder 
o Utställningar med ungdomars egna verk 
o Annat? 

• Hur tänker du kring bibliotekets pedagogiska ansvar? 
o Mattesupport 
o Läxhjälp 
o Språkfik 
o Informationssökningsundervisning 

• Tycker du att det är bibliotekets uppgift att förändra och vidga ungdomars synsätt på 
saker och företeelser? 

o Motverka fördomar 
o Inspirera att hjälpa till i samhället  
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