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Abstract: Adolescence is a turbulent time in life and gives rise to new
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literature studies and qualitative interviews combined with a
questionnaire. The theoretical framework for the study is
based on Tom Wilson's 1996 model and on theory from
development psychology. A hermeneutic interpretation of the
research material shows that the girls have a number of
information needs. The topics taken up in the interviews were
mainly the school situation, the future, and social issues. The
questionnaire, revealed other topics such as love and physical
appearance. The girls were not particularly in need of factual
information but rather of advice and explanatory information.
Furthermore, the girls satisfied their information needs by
approaching family, friends and other informal sources. The
results also show that libraries do not play an important role
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conclusion that it is important how the information needs of
teenagers are met and that they need interpretation and
specific applications to their own situations if information is
to assist and support them.
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Han läste och tänkte.
Han sökte i böckerna och i sina egna tankar,

det, som man så ofta söker i ungdomen
för att på ålderdomen glömma

att man någonsin har bekymrat sig om det:
en tro att leva på, en stjärna att styra efter,

ett sammanhang i tingen, en mening och ett mål.

                      Ur Martin Bircks ungdom av Hjalmar Söderberg (1974, s.70)
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Tonårstiden är förmodligen den tid i livet när man står inför flest tänkbara risker,
förändringar och beslut. Kroppsliga, kognitiva, sociala och emotionella förändringar
äger rum samtidigt som man strävar efter självständighet och oberoende. Detta sker
under en period då man har mycket lite kunskap och erfarenheter av att fatta beslut och
av att hantera problemsituationer av olika slag. Att skolan skapar behov av information
är ett faktum, men ungdomars behov av information behöver inte alltid vara kopplat till
skolan. Det kan också finnas en önskan om svar på frågor som rör vardagen och livet i
sig som kan vara speciella just på grund av att man befinner sig i en livsfas som
kännetecknas av avgörande förändringar.

Barns och ungdomars rättighet till information poängteras i FN:s barnkonvention,
artiklarna 13 och 17. I artikel 13 betonas barns rätt till yttrandefrihet vilket innefattar
rätten att söka, motta och sprida information. Artikel 17 understryker barns rättighet till
information från olika nationella och internationella källor särskilt sådana som främjar
barnets sociala, andliga och moraliska välfärd samt fysiska och psykiska hälsa
(Socialdepartementet, 2002). Även Bibliotekslagen § 9 är relevant i det här
sammanhangen då den fastslår att folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild
uppmärksamhet år barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik
och andra medier anpassade till deras behov (Bibliotekslag SFS 1996:1596).

Att erbjuda barn och ungdomar information är alltså en av bibliotekets huvuduppgifter
och biblioteket skulle kunna vara en viktig informationskälla för ungdomar vid alla
sorters frågor. Varför ska man då erbjuda särskild service till tonåringar? Är inte deras
behov av information ungefär desamma som vuxnas? Man kan tycka att tonåringar idag
till följd av massmedias ökade inflytande i samhället känner till, förstår och diskuterar
ungefär samma frågor som vuxna. Ämnen som t.ex. olika samhällsproblem är frågor
som berör alla och man kan därför tycka att det skulle läggas mindre vikt vid
tonåringarnas specifika behov av information. Margaret Kinnell, professor i
informationsvetenskap, diskuterar dessa frågor i en artikel från 1994. Hon menar att
svaret på dessa frågor ligger i vad ungdomar har för plats i samhället. Oavsett hur det
sett ut historiskt behöver ungdomar i vårt samhälle tid och utrymme för att kunna
utvecklas till vuxna individer. Tonåringars behov, fortsätter Kinnell, skiljer sig från
barns men de är heller inte vuxna. De befinner sig i en övergångsperiod där sökande
efter frihet och oberoende är viktigt, samtidigt som man är beroende av vuxna
ekonomiskt, intellektuellt och emotionellt.

Utifrån detta resonemang  kan man utgå från att särskild service till tonåringar behövs
och att det är viktigt att ta hänsyn till deras behov när man utformar informationsservice
till denna målgrupp. Men för att kunna erbjuda barn och ungdomar information krävs
kunskap om vilka behov av information de har.

Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har ämnet ungdomar och bibliotek
studerats från en rad infallsvinklar. På Bibliotekshögskolan i Borås har det med
utgångspunkten att ungdomar är en försummad grupp, skrivits uppsatser där fokus
bland annat varit hur man ska få fler ungdomar att komma till bibliotek. Medan flera av
dessa uppsatser behandlat biblioteksmiljön tror vi att ett annat sätt att angripa frågan om
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hur man kan tillmötesgå denna användargrupp är att fråga sig vilka behov av
information ungdomar har och hur de tillgodoser dessa.

En annan inriktning när det gäller forskning kring ungdomar och bibliotek har varit hur
ungdomar söker information (se t.ex. Kuhlthau, 1993 och Limberg, 1998). Denna
forskning är då oftast genomförd i skolsammanhang där uppgifter varit pålagda utifrån.
Mycket lite forskning har ägnats åt att undersöka hur ungdomar skaffar information när
frågorna utgår från dem själva (Dresang 1999).

Studier av tonåringar visar att informationsbehov, informationssökning men också
funderingar som berör vardagsfrågor och livsangelägenheter skiljer sig åt mellan pojkar
och flickor (Poston-Anderson & Edwards 1993). Att intressen och orosmoment är av
olika slag hos pojkar och flickor bekräftas också av forskning inom
utvecklingspsykologin (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, passim; Elkind 1986, s. 53
ff.). Vi kommer därför i vår undersökning att bara inrikta oss på flickor. Detta för att det
kan vara svårt att se några mönster om man undersöker både pojkar och flickor och att
undersökningen inte ger utrymme för någon jämförelse.

1.2 Problemformulering och syfte

Den debatt som inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap förts kring
ungdomar och bibliotek, har genom åren ofta handlat om att ungdomar är en eftersatt
grupp. Med utgångspunkt i vad som sagts i inledningen om tonårstiden som en period i
livet då nya frågor väcks och informationsbehov uppstår skulle biblioteket kunna spela
en mycket viktig roll för tonåringar. Men för att biblioteken ska kunna tillmötesgå
tonåringars behov på ett effektivt sätt krävs kännedom inte bara om vad de har för
frågor och funderingar utan också hur de får svar på sina frågor.

Syftet med vår uppsats är att genom litteraturstudier, kvalitativa intervjuer och
kvantitativa enkäter, undersöka hur ett antal tonårsflickors informationsbehov ser ut när
det gäller livsangelägenheter och hur de tillgodoser dessa (för definition av dessa
begrepp se kap.1.3 och 3.3.2). Vad som också är intressant i detta sammanhang är att
resonera kring vilken betydelse biblioteket har för dem, när det gäller att hitta
information kopplat till livsangelägenheter. Vi har använt oss av följande
frågeställningar för att besvara vårt syfte:

• Vilka informationsbehov har flickorna relaterat till deras livsangelägenheter?

• Hur tillgodoser flickorna dessa informationsbehov?

• Vilka hinder upplever flickorna i sitt sökande efter information?

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen fokuserar på informationsbehov som är kopplade till livsangelägenheter.
Med livsangelägenheter menar vi här ämnen som upptar en individs tankar i vardagen
och engagerar en individ på det subjektiva planet t.ex. ett beslut som ska fattas. Vi har
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inte varit ute efter att undersöka informationsbehov kopplade till skoluppgifter eller
andra uppgifter som är pålagda utifrån.

I vår undersökning begränsar vi oss endast till flickor i åldern 13 till14 år. Vi tänker oss
att det i denna ålder, i början av puberteten, uppkommer många nya frågor inom en rad
nya ämnen.

När vi nämner bibliotek i uppsatsen avser vi både folkbibliotek och skolbibliotek. Det är
givet att det finns skillnader mellan dessa men i den här uppsatsen är dessa skillnader
inte så intressanta. Det vi varit ute efter är endast att se om flickorna använder
biblioteket som informationskälla för de informationsbehov vi  undersöker.

1.4 Disposition

Efter detta inledande kapitel bestående av bakgrund, syfte och avgränsningar följer
kapitel två där vi redogör för vår metod. I detta kapitel motiverar vi vårt val av metod.
Vi beskriver också vårt urval och förutsättningarna för intervjuerna. En beskrivning av
hur vi analyserar materialet finns också under denna rubrik.

Kapitel tre innehåller en genomgång av teorier och tidigare forskning. Här tar vi upp
litteratur som beskriver ungdomstiden, ungdomar och bibliotek samt teorier kring
information och informationsbehov. Den forskning som tas upp redogör framförallt för
ungdomars informationsbehov och informationsanskaffning.

Därpå följer kapitel fyra där vi redovisar resultatet av vår undersökning. Denna
redovisning utgår från de frågeställningar vi har. Under varje frågeställning presenteras
först resultatet av intervjuerna och sedan resultatet av enkäterna. Eventuella skillnader
tas också upp

Analys och diskussion tillhör kapitel fem och även i detta avsnitt utgår vi från våra
frågeställningar. Här ställs det empiriska materialet mot tidigare forskning och teori och
vi resonerar kring tänkbara förklaringar.

Kapitel sex innehåller slutdiskussion och slutsatser. I detta kapitel görs reflexioner kring
resultatet och vi diskuterar vad det kan ha för betydelse för biblioteket. En diskussion
om teori och metod och förslag på fortsatt forskning ges också. I det avslutande kapitlet,
kapitel sju, görs en sammanfattning av uppsatsen.
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2 METOD

I detta kapitel redogör vi för vår litteratursökning och utgångspunkterna för vårt val av
metod samt urval. Vi redovisar sedan både genomförande av undersökningen och hur vi
gått tillväga vid analys. Slutligen diskuterar vi också lite kring tillförlitlighet kring vår
undersökning.

2.1 Litteratursökning

För att få tag på litteratur till vårt ämnesområde genomförde vi sökningar i databaser
såsom Lisa, Isa, Eric, Library Literature & Information Science, Artikelsök, Presstext
och Nordiskt BDI- Index. Vi sökte också i Högskolan i Borås bibliotekskatalog
Voyager samt Libris. Utöver detta sökte vi även på webben där vi använde oss av
sökmotorerna Altavista och Google bland andra. De söktermer vi mestadels använde var
information, information need, library, teenagers,  adolescent, girls, life concerns och
de svenska översättningarna för dessa ord; information, informationsbehov, bibliotek,
tonåringar, ungdomar, flickor, livsangelägenheter. Orden söktes både enskilt och i
kombinationer. Förutom dessa litteratursökningar har vi också fått tips från
referenslistor och vår handledare.

Vid våra sökningar fann vi att det fanns ganska mycket skrivet om ungdomar och
bibliotek, både svenskt och utländskt material. Det visade sig att de undersökningar som
behandlade ungdomar och bibliotek i huvudsak gjordes under 1980-talet. Det verkar
vara så att de nyare undersökningarna har ett annat fokus än de äldre. De äldre tar främst
upp lässtimulerande åtgärder och biblioteken som kulturinstitutioner. Problemet är att få
ungdomar att komma till biblioteket och det ges ofta förslag på hur man kan göra
biblioteken mer inbjudande för tonåringar med hjälp av den fysiska miljön. De nyare
texterna koncentrerar sig istället på informationssökningsaspekten. Det verkar dock vara
så att den forskning som bedrivits främst har berört området ungdomars
informationssökning i skolsammanhang.

De undersökningar som behandlade ungdomars informationsbehov utgjordes främst av
utländskt material från USA, Storbritannien och Australien. En svensk undersökning
som vi fann var en magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i Borås. Det var däremot
svårare att hitta litteratur om specifikt flickors informationsbehov. Av de
undersökningar som vi fann var det endast en som tog upp detta ämne. Detta gav oss en
vink om att ämnet inte är så väl utforskat.

Vi har i vårt urval av litteratur strävat efter att hitta så aktuellt material som möjligt och
de flesta undersökningar vi tar upp är ifrån 1990-talet.Vi har dock tagit med en del
tidigare material också då vi ansett att det varit relevant för att ge en bild av bakgrunden
till ämnet. Litteraturgenomgången är på inget sätt heltäckande. Vår undersökning om
tonårsflickors informationsbehov är tvärvetenskaplig och omfattar flera
forskningsdicipliner som t.ex. psykologi och socialpsykologi och därför finns det en hel
del referenser från dessa områden.
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2.2 Val av metod

I vår undersökning använde vi oss av en i huvudsak kvalitativ metod i form av
intervjuer med kompletterande kvantitativa enkäter. De flesta tidigare undersökningar
om ungdomars livsangelägenheter samt ungdomar och information har främst använt
sig av kvantitativa, strukturerade datainsamlingsmetoder enligt Poston-Anderson och
Edwards (1996). Författarna, vilka själva har forskat kring tonårsflickors
informationsbehov, menar att detta har hindrat en utveckling av förståelse för
ungdomarnas eget perspektiv. Enligt Holme och Solvang (1991, s.100) ger den
kvalitativa metoden möjlighet att sätta sig in i den undersöktes situation och se världen
utifrån dennes perspektiv. Syftet med vår undersökning var att undersöka tonårsflickors
informationsbehov kopplat till deras livsangelägenheter, och hur de tillgodoser dessa.
Eftersom vi ville fånga flickornas tankar och att de själva skulle få sätta ord på dem föll
valet på den kvalitativa djupintervjun som metod.

Kännetecknande för en kvalitativ metod är att man försöker skapa en ”djupare” och
”mer fullständig” uppfattning av den företeelse man studerar (Holme & Solvang 1997,
s. 92). Enligt David Nicholas (1996) som forskat kring informationsbehov och som
skrivit en metodbok om att undersöka informationsbehov är det just detta som gör det
till den bästa metoden att använda när man studerar människors informationsbehov. I
boken Assessing Information Needs: Tools And Techniques skriver han:

The interview is especially important to information needs asessments because you
have to question people broadly  about their jobs and problems if you are to
determine needs – and this is really only possible through an interview. (Nicholas
1996, s. 43)

Vi trodde själva att vi skulle komma åt mer specifikt hur informationsbehovet såg ut
genom intervjuer jämfört med en enkät, där vi skulle varit tvungna att vara mer
begränsade och allmänna. Om ett ämne kom upp under intervjun kunde vi fråga vidare
om vad flickorna mer specifikt ville veta. Ett exempel kan vara ämnet miljöförstöring.
Om flickorna är intresserade av ämnet så är frågan vad de vill veta om detta. Vill de
veta hur ozonskiktet påverkas av giftiga utsläpp eller varför människor tillverkar
miljöfarliga produkter? Repstad (1999) uttrycker något liknande när han skriver att
kvalitativa metoder ger insikter som knappast skulle kunna fås genom kvantitativa
frågeundersökningar. Det kan dölja sig många nyanser och stor ambivalens bakom ett
svar som inte kommer fram i en enkätundersökning (s. 17).

En fördel med kvalitativ metod är att den ger flexibilitet vilket innebär att
uppläggningen under själva genomförandet av undersökningen kan ändras (Holme &
Solvang 1997, s. 78-81; Kvale 1997, s. 369). Nya och kanske oväntade tankar kan följas
upp, genom att vi som intervjuare kan ställa följdfrågor på det informanterna själva tagit
upp. Man kan också ge förslag på tolkningar och låta informanten ta ställning till dessa
och om man förstått rätt (Kvale 1997, s. 369). Denna flexibilitet var en viktig
förutsättning för vår undersökning, eftersom vi inte på förhand kunde veta hur
informanternas eventuella informationsbehov skulle se ut. Vi förväntade oss inte heller
att flickorna klart och entydigt skulle kunna utrycka dessa, men i en intervjusituation
trodde vi att vi kunde komma runt problemen genom att ställa andra frågor för att
komma åt det vi var ute efter. Vi skulle också kunna vara öppna för oväntade inslag och
dra i de trådar som kom upp och fråga vidare om detta. Eftersom vi skulle undersöka
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tonåringar där det ställs högre krav på att det tydligt framgår vad man menar med sina
frågor ansåg vi att intervjun var att föredra framför en enkätundersökning.

En nackdel med intervjuer kan dock vara att de kan upplevas som påträngande, vilket
kan medföra att den intervjuade inte vill samarbeta (Nicholas 1996, s. 43). I vårt fall
skulle ämnet livsangelägenheter kunna vara känsligt att prata om. Möjligtvis skulle
detta kunna medföra det motstånd till samarbete som Nicholas skriver om. Det är inte
troligt att flickorna själva skulle ta upp ämnen som t.ex. sex och samlevnad. För att
komma förbi det problemet valde vi att kombinera våra intervjuer med en liten enkät (se
bilaga 3).Vi var alltså inte i första hand intresserade av att göra en kvantitativ
undersökning för att kunna generalisera vårt resultat. Avsikten var istället att kunna
ställa den mot resultatet av våra intervjuer för att kunna jämföra svaren och att få svar
på frågor som flickorna kanske inte ville prata med oss om. Detta trodde vi skulle ge oss
en bättre helhetsbild.

Enkätfrågorna bestod av ett antal frågor med fasta svarsalternativ. Vi övervägde
möjligheten att göra en kvalitativ enkät men valde bort detta då vi antog att det skulle
kunna vara svårt att besvara den här typen av frågor skriftligt. Detta skulle antagligen
resultera i få och korta svar.

Ytterligare ett skäl till att vi valde bort enkäter som den enda insamlingsmetoden var att
vi var rädda för att styra in flickorna på vissa specifika ämnen. Vi hade kunnat använda
oss av enkäter med förutbestämda ämnen som tidigare undersökningar visat vara
angelägna för ungdomar. Detta skulle dock innebära att möjligheten för flickorna att
komma med egna förslag minskade.

2.3 Urval

Flickorna i vår undersökning kom från tre olika klasser på två skolor i en medelstor
svensk stad. Att vi valde att gå till skolor var dels av praktiska skäl, men också för att vi
ville få tag på flickor med lite olika förtrogenhet med bibliotek och
informationssökning. För att få en så bred och generell bild som möjligt är det önskvärt,
menar Repstad (1999, s. 67) att respondenterna inte är allt för lika varandra. Om vi t.ex.
hade gått till biblioteket och intervjuat dem som kommit dit hade vi förmodligen fått ett
urval flickor som varit mer förtrogna med bibliotek och informationssökning. Det kan
vara svårt att uttrycka sig i termer som användare och ickeanvändare när det gäller
tonåringar som går i grundskola/gymnasium då praktiskt taget alla är
biblioteksanvändare. Däremot använder de biblioteket i olika grad. Förutom att det
skulle vara flickor i åldern 13 till 14 år med olika förtrogenhet med bibliotek, hade vi
inga andra kriterier för vårt urval.

Kontakten med skolorna togs, genom att förfrågningar skickades ut via e-post till
rektorer på ett antal centeralt belägna skolor i en kommun. I brevet presenterade vi
kortfattat vilka vi var och syftet med undersökningen. Adresserna till skolorna hittade vi
på kommunens hemsida. Vi valde att vända oss till kommunala skolor, med någorlunda
blandade upptagningsområden beträffande etnicitet och socioekonomisk status. Tre
lärare från tre olika skolor hörde av sig varav två av dem ville ställa upp med sina
elever.



9

Från början vände vi oss till flickor i årskurs sju, men vid ett av intervjutillfällena hade
sjuorna av misstag skickats hem och vi erbjöds av den ansvariga klassföreståndaren att
istället intervjua tre flickor i årskurs åtta. Eftersom vi inte trodde att det skulle ha någon
större betydelse för undersökningen accepterade vi detta. Vi tänkte också att det skulle
räcka med att gå till en skola men efter hand var det några av flickorna som ångrade sig.
För att få ett tillräckligt antal intervjuer kontaktade vi även läraren på den andra skolan
som ville vara med. All information till flickorna förmedlades via lärarna. Vi träffade
flickorna först vid intervjutillfället.

Efter att lärarna frågat flickorna i sina klasser om det fanns intresse att ställa upp,
skickades ett följebrev till lärare och föräldrar (se bilaga 1) där vi informerade om
undersökningen, och vilken typ av frågor flickorna skulle få. Det var ingen förälder som
opponerade sig mot detta. Intervjuguiden skickades inte med i följebrevet. Vi ansåg att
vi hellre ville ha en spontan reaktion på frågorna än att de skulle ha funderat ut ”färdiga
svar”. Medverkan i undersökningen var frivillig och de flickor som ville fick delta.

Vår urvalsgrupp kom således att bestå av 21 flickor i åldern 13 till 14 år. Vad gäller
antal intervjupersoner menar Repstad (1999) att 20-30 personer är ett maxtal för att man
ska kunna göra materialet rättvisa i analysen. Risken är annars att analysen blir ytlig och
därmed faller tanken med kvalitativ metod (Repstad 1999, s. 69). Flickorna kom från
två olika skolor. Från en skola deltog 13 elever från två olika klasser ur årskurs sju,
samt tre elever från årskurs åtta. Från den andra skolan deltog åtta elever från samma
klass.

Vi frågade inte flickorna om deras nationalitet men vi uppskattar att 4-5 av flickorna
hade utländsk bakgrund. Samtliga behärskade dock svenska språket. En bild av
flickornas socio-ekonomiska bakgrund fick vi då vi frågade vad deras föräldrar arbetade
med. Det visade sig att de kom från familjer med olika socio-ekonomisk bakgrund. Vi
kan inte se att urvalet är skevt i någon riktning beträffande denna faktor, utan vår
uppfattning är att det ser ut på det sätt man kan förvänta sig i en skolklass från ett
blandat upptagningsområde. Flickorna hade olika fritidsintressen. Många av dem höll
på med idrott, några spelade instrument och några hade pojkvän. Något de flesta av
flickorna hade gemensamt, var att de uppgav att de umgicks med kompisar på sin fritid
och betydelsen av dessa betonades ofta.

Att läsa böcker var för några av flickorna ett fritidsintresse. Som vi tidigare nämnt valde
vi att gå till en skola, delvis på grund av att vi ville få ett urval flickor med olika
förtrogenhet av bibliotek och informationssökning. Detta visade sig också vara fallet,
även om de allra flesta hade ganska lite erfarenhet av att söka information för annat än
skolarbete. På båda skolorna hade flickorna tillgång till ett skolbibliotek.

2.4 Intervju- och enkätfrågor

Eftersom människor i allmänhet inte till vardags reflekterar över vilka
informationsbehov de har eller ens vet vad ordet innefattar, kan det i en intervju vara
svårt att direkt svara på en sådan fråga. Nicholas (1996, s. 43) rekommenderar därför att
man börjar med en allmän fråga om vad personen i fråga gör på t.ex. jobbet och sedan
utgår ifrån det när man frågar vidare. Han rekommenderar också att inte i början av en
intervju fråga om informationsanvändning för att man då riskerar att allt kommer att
kretsa kring användning av information d.v.s. hur mycket eller lite man använder
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biblioteket. Detta var något som vi tänkte på vid utformandet av intervjuguiden och
under intervjun.

Eftersom vi hade en föreställning om att flickorna kanske aldrig hade formulerat sina
funderingar som informationsbehov, ställde vi mer konkreta frågor som de direkt kan
relatera till. Vi formulerade öppna frågor av typen ”Berätta om något som du funderat
över på sista tiden; något som engagerat eller bekymrat dig” eller ”Berätta när du sist
behövde information om någonting”. Med dessa frågor tänkte vi att vi skulle komma åt
informationsbehovet utan att vi själva gav några förslag. För att komma åt hur de
tillgodoser sina informationsbehov ställde vi t.ex. frågan ”Vad gjorde du för att lösa
situationen eller förstå problemet?”. När det gäller informationsbehovet var vi
intresserade av att få veta vilken typ av information de var i behov av. Med frågan: ”Om
du skulle träffa en person som kunde svara på allt inom det område du funderat över –
vad skulle du ställa för fråga till honom eller henne?” tänkte vi att vi skulle få reda på
mer specifikt vad de var intresserade av men också om det t.ex. var frågan om fakta
eller förståelse. Det här tillvägagångssättet fick vi tips på efter att ha läst artikeln av
Poston-Andersson och Edwards (1993) och haft e-postkontakt med författarna.

Enkäterna innehöll ett antal ämnesområden som vi valt ut delvis med hjälp av tidigare
forskningsresultat (se kapitel 3.4). En del av dessa områden trodde vi inte att vi skulle
komma åt genom intervjuer på grund av deras känsliga karaktär. Flickorna fick fylla i
hur ofta de funderade på ämnena i fråga och sedan vilken informationskälla de föredrog
att vända sig till. Alla frågor hade fasta svarsalternativ.

Vid utformandet  av både enkät och intervjufrågor var vi noga med att inte använda
terminologi från biblioteks- och informationsvetenskap eller annan professionsanknuten
terminologi som de inte kunde förväntas förstå innebörden av. Något annat vi tänkte på
var att information eller att få veta mer om något oftast betraktas som något positivt. Vi
undvek därför att ställa frågor som ”skulle du vilja ha information om…” för att komma
ifrån problemet att flickorna rent slentrianmässigt svarar att de önskar information. Det
skulle gjort det svårt för oss att skilja på vad som är ett behov av information och vad
som är en positiv inställning till ny information i allmänhet.

2.5 Genomförande av undersökning

Innan vi satte i gång med intervjuerna gjorde vi tre provintervjuer våren 2001.
Provintervjuerna gjordes med flickor som vi fick tag på genom vår bekantskapskrets
och syftet var att testa om våra frågor var användbara. Dessa ägde rum dels på
Högskolan i Borås och dels hemma hos en av de intervjuade. De visade sig efter en
komplettering vara så pass användbara att vi inkluderade dem i vårt material. Den
viktigaste kompletteringen var att vi i enkäten lade till frågor om vart man helst skulle
vända sig för att få information om de av oss angivna ämnena. Det framkom också att
flickorna hade svårt att förstå innebörden av ordet identitet varpå vi strök denna fråga.

De andra intervjuerna ägde rum på de två skolorna under samma period. På båda
skolorna hade lärarna problem med lokal vilket gjorde att intervjusituationerna såg lite
olika ut. På en skola var vi förvisade till ett uppehållsrum där elever sprang in och ut
och vid några andra tillfällen fick vi sitta i lärarrummet där det ibland kom in lärare. De
andra intervjuerna ägde rum utomhus på skolgården och i ett grupprum. Även där
förekom det ibland orosmoment.
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För att inte flickorna skulle känna sig i underläge gjorde vi intervjuerna var för sig. Vid
varje tillfälle intervjuades en flicka i taget för att de skulle få möjlighet att uttrycka sina
tankar utan kompisars inverkan.

Vi började varje intervju med att presentera oss och syftet med intervjun. För att
flickorna skulle få en närmare uppfattning om vad intervjun skulle komma att handla
om fortsatte vi sedan med att överlämna enkäten som de fick fylla i. Detta tog ca fem
minuter i anspråk. En del hade problem med att fylla i enkäten och frågade flera gånger
om hjälp. När detta var klart satte vi, med löfte om anonymitet, på bandspelaren och
övergick till intervjun. Vi utgick från en intervjuguide (se bilaga 2) men var inte helt
bundna till denna utan lät flickorna till viss del bestämma inriktning på intervjun. I flera
fall kom flickorna själva in på ämnen som vi kunde spinna vidare på och som var
intressanta för våra frågeställningar. I andra fall fick vi improvisera fram nya frågor för
att hitta samtalsämnen som de ville prata om. Med hjälp av guiden kunde vi allteftersom
kolla upp om våra frågor blev behandlade på ett eller annat vis. På detta sätt kunde vi
också kontrollera att vi ställde samma frågor

Det visade sig att en av lärarna hade missuppfattat vad intervjuerna skulle handla om
trots att vi vid flera tillfällen hade redogjort för vad vi ville undersöka. Flera av
flickorna kom därför till intervjun och trodde att vi skulle prata om böcker. Ytterligare
några visste inte vad intervjun skulle handla om.

Med hjälp av intervjuguiden styrde vi upp intervjuerna åt det håll vi ville. För oss var
det viktigt att få svar på de frågor vi hade. Samtidigt ville vi att flickorna skulle få prata
fritt och att de skulle känna trygghet i situationen och inte tvingas svara på något de inte
ville prata om. Detta var ofta en svår balansgång. Krag-Jacobsen (1993, s. 133) menar
att det är den som intervjuar som måste bestämma vilken kurs intervjun ska ha, t.ex.
utifrån teman, intervjuvägledning eller en intervjuguide, men att det är informanten som
sedan avgör vad som ska sägas och hur det ska sägas.

Samtliga intervjuer spelades in på band. Vi valde detta för att vi ville kunna koncentrera
oss på vad informanten sa och slippa ägna uppmärksamhet åt att skriva. Vid
intervjusituationen finns också ett viktigt icke-verbalt beteende hos den som intervjuas
och som är nog så viktig att lägga märke till och som man lättare kan märka då man har
hjälp av bandspelare. Det skulle också vara fördel att ha en ordagrann återgivning av
intervjun senare vid analysen. Utan en bandinspelning trodde vi att det skulle bli svårt
att komma ihåg vad som sagts. Repstad (1999, s. 63) påpekar också att det kan ske en sk
filtrering av information om man inte använder bandspelare. För oss gav det en
möjlighet att också i efterhand kunna bedöma om, och i så fall hur vi själva kan ha
påverkat flickornas svar. Ett problem som kan dyka upp när man använder bandspelare
är att den som intervjuas stör sig på att samtalet spelas in och därför undanhåller saker
som hon annars hade berättat. Vi tyckte trots detta att bandspelare var att föredra av de
anledningar vi redan nämnt. De inspelade intervjuerna skrevs sedan ner så ordagrant
som möjligt. Vid två av intervjuerna krånglade bandspelaren. Den ena antecknades dock
ner så gott det gick direkt efter intervjun medan den andra tyvärr inte kunde användas
då missödet med bandspelaren upptäcktes för sent och det var då svårt att komma ihåg
vad som sagt
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Intervjuerna varierade mycket i tid, allt från tjugo till femtio minuter beroende på
intervjupersonernas verbala förmåga och öppenhet. Trots att samtliga flickor ställde upp
frivilligt upplevde vi att flera av flickorna var lite besvärade av situationen.
Anledningen kan ha varit att de hade en bandspelare framför sig men också det faktum
att vi var främmande personer som kom med  öppna och ganska personliga frågor.

2.6 Tillvägagångssätt vid analys

Inom kvalitativ metod  finns olika forskningsansatser med olika tillvägagångssätt när
man analyserar ett material. När vi valde forskningsansats tittade vi först på vilka
frågeställningar vi hade. Utifrån dessa valde vi sedan den ansats som passade bäst. För
vår del var det lämpligt att inrikta oss mot hermeneutik eftersom flera av våra
frågeställningar handlade om att få förståelse för flickornas livsangelägenheter och
informationsbehov vilket krävde en tolkning av svaren. När det som i vårt faller också
gäller informationsbehov, så uttrycker inte flickorna själva dessa som just
informationsbehov. För att få en förståelse för detta var vi tvungna att tolka deras svar
men samtidigt vara uppmärksamma på att våra tolkningar kunde färgas av den
förförståelse vi har.

Hermeneutik är en kvalitativ, förståelseinriktad forskningsansats där just tolkning av de
texter man har är den huvudsakliga forskningsmetoden. Man svarar på frågan ”vad är
det som visar sig och vad är innebörden i det (Nyström, 2000). Inom hermeneutiken
menar man att man aldrig möter något förutsättningslöst. Det blir därför viktigt att man
öppet redogör för sin förförståelse så att man kan kontrollera om de tolkningar man
gjort påverkats av dessa och försöka hitta andra möjliga tolkningar (Kvale 1997, s. 52;
Sjöström 1994, s. 83). Metoden  karaktäriseras således av en öppenhet inför nya
tolkningsobjekt och en vilja att ifrågasätta den egna förförståelsen (Kvale 1997, s. 51f;
Nyström 2000).

Att klargöra sin förförståelse kan göras genom att man redovisar tidigare forskning, den
teori man utgått från vid tolkningen eller sina personliga erfarenheter som är av
betydelse (Larsson 1994, s.166). Vi har försökt att gå ut ganska förutsättningslöst när vi
intervjuat och analyserat materialet. Men helt objektiv är man ju som sagt aldrig. Den
förförståelse vi haft ligger mycket i den tidigare forskning i ämnet som vi tog del av
innan vi gjorde undersökningen. En del av förförståelsen ligger naturligtvis också i egna
erfarenheter men även tidigare studier inom ämnet beteendevetenskap. Det faktum att vi
är av samma kön som flickorna och alltså också varit tonårsflickor en gång i tiden, kan
också räknas som förförståelse.

Tolkningsprocessen beskriver Nyström (2000) som ett pusselläggande ”där forskaren
själv måste fundera över hur de olika pusselbitarna, i form av t.ex. intervjuutsagor, kan
passas in i varandra för att utgöra en meningsfull helhet”(Nyström 2000, s. 5). Starrin
(1998, s. 26)  skriver att den kvalitativa tolkningen handlar om en växelverkan mellan
observationer och idéer och mellan delar och den framväxande helheten. Detta
påminner om Gilje & Grimens (1992, s. 191) tankar om att man inte kan förstå en
helhet förrän man förstår dess delar och inte heller förstå delarna förrän man förstår
helheten.

Vår bearbetning av intervjumaterialet gick till på följande sätt. Först läste vi igenom det
insamlade materialet som en vanlig textmassa. Syftet med detta var att få en förståelse
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av helheten. Vi tittade sedan på en frågeställning i taget och försökte utröna
gemensamma teman, centrala begrepp men även variationer i svaren. Detta innebär att
vi fokuserade på huvudfrågorna informationsbehov, informationskälla och hinder.
Samtidigt som vi letade efter svar på våra frågeställningar försökte vi vara
uppmärksamma på att det kunde förekomma andra mönster i svaren.

När det gäller tillämpning av teori och tidigare forskning, i vårt fall
utvecklingspsykologi och teorier och modeller kring informationsbehov, använde vi inte
dessa för att verifiera, testa eller för att se om dessa håller, utan snarare som stöd för
våra resultat. De har använts för att förklara, i viss mån jämföra med och hjälpa oss
förstå vårt resultat.

Wilsons modell från 1981, vilken behandlar informationsbehov användes som
utgångspunkt för vårt sätt att se på informationsbehov. När det gäller hur flickorna
tillgodoser informationsbehoven och de eventuella hinder de upplever, utgick vi från
modellen från 1996 då vi ansåg att denna gav en bättre bild över de faktorer som
påverkar informationsanskaffningen. När det gäller utvecklingspsykologiska teorier har
vi valt att endast använda de som vi anser varit relevanta för vårt ämne. Ur dessa har vi
sedan valt de delar som är tillämpliga i sammanhanget.

2.7 Etiska aspekter

Eftersom det ämne vår undersökning behandlar är av privat karaktär, vill vi här ta upp
hur vi funderat kring etiska aspekter. Det hör till god forskningsetik att alltid skydda
dem som medverkar i en undersökning. I vårt fall är informanterna dessutom i en ålder
då man kan uppleva sig ensam om sina bekymmer, och kanske därför inte gärna lämnar
ut sina privata tankar. Därför kände vi att det var extra viktigt att värna om deras
anonymitet. Forsman (1997) beskriver anonymitet som något man talar om när
forskaren varken vet eller kan ta reda på vems data hon eller han har att göra med.
Konfidentialitet å andra sidan, är när forskaren har denna kännedom men behåller
informationen för sig själv (s. 77). Eftersom vi själva gjort intervjuerna känner vi
givetvis till våra informanter och deras utsagor men är noga med att behålla viss
information för oss själva.

Anonymiseringen i denna uppsats innebär att variabler såsom skola, stad,
familjeförhållande och naturligtvis namn helt uteslutits. Att dessa variabler uteblir kan
möjligtvis ha effekt på resultatets tillförlitlighet, men i det här fallet är det kanske
viktigast att det inte finns någon risk för igenkänning. I uppsatsens resultat- och
analysdel benämns våra informanter endast med siffror så att t.ex. informant nummer 1
alltid är samma flicka vi intervjuat. Det går inte att utläsa vilken av de två skolorna
flickorna kommer ifrån men vi har själva utarbetat en mall för detta. För att minska
risken för intern igenkänning, har vi varit noga med att i citaten utesluta uppgifter som
kan härledas till en viss person, t.ex. speciella ordval och udda intressen.

Forskningsetik handlar också om att det ska finnas medgivande och frivilligt deltagande
från dem som ska delta. Det är också viktigt att informanterna är medvetna om vad
intervjuerna skall användas till. (Denscombe 2000, s. 130) Naturligtvis deltog flickorna
frivilligt. Inför varje intervju frågade vi också om lov att spela in intervjuerna på band.
Eftersom intervjuerna skulle göras med tonåringar ansåg vi det lämpligt att först
informera föräldrarna, varför ett följebrev skickades hem. Vid intervjutillfället
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förklarade vi syftet med intervjun, och hur resultatet av vår undersökning skulle
presenteras.

Medgivande innebär även att informanterna gett sitt godkännande  till materialet innan
det trycks. Vi övervägde detta men ansåg att det skulle bli svårt att genomföra praktiskt.
Dels hade vi att göra med relativt många intervjupersoner, och dels var tidpunkten inte
den bästa för att få tag i flickorna. Intervjuerna genomfördes strax innan sommarlovet
och vi skulle få svårt att få tag på flickorna under sommaren. Det skulle också tagit mer
tid i anspråk att invänta godkännande än vad vi planerat.

En annan aspekt på etiska hänsynstagande anser vi, är att visa lyhördhet och respekt i
intervjusituationen. Vid utformandet av intervjumanualen strävade vi efter att formulera
frågor som inte skulle upplevas som påträngande. Vi gjorde detta genom formulera
öppna frågor som flickorna sedan kunde välja att prata vidare om. Vi försökte också
tänka på att vara lyhörda för när något kändes besvärande att tala om.

2.8 Tillförlitlighet

För att komma fram till ett resultat som är tillförlitligt måste man som intervjuare vara
medveten om hur olika faktorer kan påverka såväl intervjusituation som analys av
material. Därför vill vi i samband med metodgenomförande också resonera lite kring
begreppen validitet och reliabilitet. Detta är begrepp som används mest inom kvantitativ
forskning. Inom den kvalitativa forskningen handlar dessa begrepp om att beskriva
insamlande och bearbetning av intervjumaterial på ett ärligt sätt. Med begreppet
validitet menas att man verkligen undersöker det man avser att undersöka. Med
reliabilitet menar man tillförlitlighet vilket innebär att man undersöker det man avser att
undersöka på ett pålitligt och korrekt sätt (Holme & Solvang 1997, s. 94, 163; Kvale
1997, s. 215).

Vi har varit observanta på olika faktorer som kan ha haft betydelse i vår undersökning.
Bland annat  har vi funderat över om den miljö vi valt att intervjua i spelat roll. Det
faktum att vi presenterade oss som studenter från Bibliotekshögskolan kan också haft
inverkan på våra informanters svar. Det handlar bl a om vad flickorna tror att vi
förväntade oss att höra. Detta kan t.ex. visa sig i val av samtalsämne och
motsägelsefulla uttalanden. Att vi säger att vi kommer från Bibliotekshögskolan säger
kanske inte heller mycket mer än att vi för dem, representerar en vuxenvärld, en slags
lärare.

Har vi då undersökt det vi avsett att undersöka? Informationsbehovet är det som är
svårast att mäta i vår undersökning. När det gäller intervjuerna kunde vi kontrollera
flickornas svar genom att fråga vidare och de fick precisera en fråga. Vi föreställde oss
att om de inte kunde formulera vad det är för något de vill veta så var inte behovet av
information så påfallande. När det gäller enkäten är det svårare att veta om vi
undersöker det vi tänkt oss. På frågan ”Hur ofta funderar du över….” innebär svaret
kanske inte automatiskt att behovet av information är stort. Vår tanke med den frågan
var att frågor och funderingar ändå säger något om informationsbehovet. De ämnen vi
valt ut har dessutom tidigare visat sig vara viktiga informationsbehov för ungdomar.

Den ideala intervjupersonen existerar inte men vissa intervjupersoner är bättre än andra
(Kvale 1997, s. 135f). Barn är förmodligen svårare att intervjua än vuxna. För att få
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flickorna så vältaliga som möjligt tänkte vi noga på hur vi som intervjuare skulle ställa
våra frågor. Det var för oss, särskilt betydelsefullt att ställa tydliga, enkla och
lättbegripliga frågor. Det var också viktigt att vara känsliga, inte bara lyssna på vad som
sades utan hur och känna när ett ämne var för känsligt att tala vidare om.

Vi kan naturligtvis inte vara helt säkra på att informanterna ger ärliga och uppriktiga
svar. Vi kan heller inte veta om de i enkäten verkligen vågat kryssa i vad de verkligen
tycker men vår åsikt är, efter noga granskning av intervjuutskrifterna (för att se om det
finns motsägelser), att flickorna varit ärliga. Metoden att använda både intervjuer och
enkäter har i detta fall underlättat analysen. Denscombe (2000, s. 103) menar att
validiteten i data kan förstärkas genom att se saker ur flera synvinklar och att detta kan
ge ett starkt stöd åt analysen. Vad gäller utskrifter av intervjuer är vi medvetna om att
dessa, till viss del blir en personlig tolkning. ”Utskrifter är inte kopior eller
representationer av någon ursprunglig verklighet; de är tolkade konstruktioner som
fungerar som användbara verktyg för givna syften”(Kvale 1997, s.152).

Vad gäller enkätens tillförlitlighet tyckte vi att det var viktigt att från början göra
enkäten så tydlig och lättläst som möjligt så att det inte skulle bli några missförstånd.
Här lyckades vi kanske inte helt. Några av flickorna förstod inte vad de skulle göra med
enkäten och fick därför en förklaring av oss. I efterhand har vi förstått att vi kanske
borde ha gett alla flickor utförligare instruktioner om besvarandet av enkäten.
Tolkningen av enkäten försvårades delvis av att en del av flickorna hade kryssat i flera
alternativ när det gäller informationskällor. Eftersom vi inte kunde bortse från något av
alternativen, räknade vi med alla angivna alternativ vid bearbetningen av enkäten. Detta
innebär att vi inte vet hur de flickor som endast uppgivit ett alternativ hade valt om de
fått ange mer än ett alternativ. Vi vet inte heller hur de flickor som angivit flera
alternativ skulle rangordnat dessa. Vi tycker trots detta att resultatet har gett en
tillförlitlig bild och att dessa faktorer inte påverkat resultatet av undersökningen i större
bemärkelse. Att vi som intervjuare också varit närvarande vid enkätbesvarandet  och
kunnat svara på frågor är något som ökar tillförlitligheten.

En fråga som ständigt ställs till intervjuundersökningar är om resultaten är
generaliserbara (Kvale 1997, s. 309). Här återkommer vi till vad vi tidigare sagt om
syftet med vår undersökning. Vårt syfte har inte varit att generalisera men även om vi
inte kan generalisera statistiskt, så kan vi ändå med stöd av tidigare forskning resonera
kring resultatets giltighet. En viss inblick i svenska 13 till 14-åriga flickors
informationsbehov och informationsanskaffning kopplade till livsangelägenheter, torde
denna undersökning också ge.

En närhet till individen kännetecknar den kvalitativa metoden (Holme & Solvang 1997,
s.78 ). I vårt fall skulle närheten till informanterna, genom att vi får viss inblick i
informanters privata livsvärld, vara riskfyllt då det kan leda till att vi förlorar
objektivitet. Den flexibilitet som vi tyckte att vi var tvungna att ha kan också leda till
förlorat fokus. Vi anser dock att vi gjort vårt bästa genom att dels använda oss av
intervjuguide och föra samtal innan vi genomförde intervjuerna. Vi har också försökt att
kritiskt granska vår egen analys.
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3 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING

I detta kapitel presenteras den teoretiska ram och tidigare forskning som vi anser har
betydelse för vår undersökning. Kapitlet inleds med ett stycke om tonårstiden. Därefter
kommer ett avsnitt om ungdomar och bibliotek. Informationsteorier med olika
definitioner av information och informationsbehov presenteras och sist redovisas
tidigare forskning om ungdomars informationsbehov.

 3.1 Tonårstiden ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv

Tonårstiden är enligt flertalet utvecklingspsykologer och författare det skede i livet som
är den mest utmanande och mest komplicerade att både beskriva och uppleva (Elkind
1978; Hwang & Nilsson 1996; Wrangsjö 1995). Det inträffar inte bara stora kroppsliga
förändringar. Även kognitiva och sociala förändringar sker och de individuella
variationerna mellan könen är större nu än någonsin tidigare. Nedanstående text syftar
till att, ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv beskriva en del av den kontext som
tonårsflickor befinner sig i under tonårstiden. Först ger vi en beskrivning av puberteten
(kroppsliga förändringar). Sedan fortsätter vi med att kort beskriva de kognitiva samt
socioemotionella förändringar som sker. Därefter kommer en sammanfattning över
olika orosämnen som är vanliga under tonårstiden.

3.1.1 Puberteten

Att inleda avsnittet tonårstiden med ett avsnitt om pubertet är lämpligt, då tonårstiden i
kroppslig mening betyder ett stort hopp i utvecklingen från barn till vuxen. Ordet
pubertet står för den tid då individen blir könsmogen (Carlberg 1989, s. 246).Ofta
skiljer utvecklingspsykologer mellan begreppen pubertet och adolescens (ungdomstid).
Puberteten avser tiden från de första tecknen på kroppsliga förändringar tills individen
biologiskt sett är mogen för att skaffa barn, med andra ord de anatomiska och
fysiologiska förändringar som sker. Adolescensen betecknar tiden från då puberteten tar
sitt slut och fram tills tillväxtspurten avslutats (Hwang & Nilsson 1996, s. 250). Inom
psykoanalytisk teori menar man med begreppet adolescens däremot, individens
psykologiska utveckling från barn till vuxen (Carlberg 1989, s. 246).

Tidpunkten för när puberteten börjar varierar mycket. I västvärlden får flickorna sin
första menstruation omkring 12 års ålder medan det på andra platser kan dröja till 18-års
ålder. Variationen kan vara stor också inom en och samma kultur. I Sverige kan t.ex. en
flicka påbörja puberteten redan i 9-årsåldern medan det för andra flickor dröjer till 16-
årsåldern. Genomsnittsåldern är ungefär 13 (Hwang & Nilsson 1996, s. 250). Flickor
påbörjar sin pubertet i regel 2-3 år innan pojkarna och är kroppsligt färdigutvecklade
flera år tidigare. I genomsnitt varar puberteten i tre år för flickor och fyra år för pojkar.
Sekvensen är i stort sett lika för alla men de stora skillnaderna ligger i startpunkten
(Hwang & Nilsson 1996, s. 250 f; Jeffmar 1978, s. 159). Den kroppsliga utvecklingen är
i huvudsak beroende av ärftliga faktorer men även miljön har viss påverkan (Hwang &
Nilsson 1996, s. 250).

Puberteten innebär, för flickans del, kort beskrivet att hennes kropp förändras.
Könsorgan och bröst växer, kroppsbehåringen förändras och ökar, höfterna blir rundare
och den första menstruation inträffar. Även för pojkarna innebär puberteten en stor
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förändring. Deras könsorgan växer, hårväxten ökar och rösten djupnar. För både flickor
och pojkar ökar mängden tillväxthormon. De inre organen förändras också under denna
period. (Hwang & Nilsson 1996, s. 25f)

Vissa av de stora, inre och yttre förändringar som sker under tonårstiden sker ganska
långsamt, medan andra sker med nästan lavinartad fart. Jeffmar (1978) skriver angående
detta att tonåringen ”hela tiden måste anpassa sig, inte bara till sitt ständigt växlande
jag, utan också till andras reaktioner på det nya jaget” (s.159). Det kan i praktiken
handla om att man får nya reaktioner på sin kropp och sitt utseende från omgivningen
t.ex. kompisar, motsatta könet och föräldrar.

3.1.2 Kognitiv utveckling

De biologiska förändringar som sker i puberteten är synbara och förändrar tonåringen så
att hon nu, till det yttre mer liknar en vuxen. Den intellektuella mognad som gör att
tonåringen börjar kunna resonera logiskt är däremot inte märkbar på samma sätt.
Kognitiv teori riktar särskild uppmärksamhet på hur människans tankar utvecklas och
hur dessa påverkar människans uppfattning och förståelse av världen. Den
uppmärksammar även hur tankarna påverkar beteendet. Jean Piaget (1896-1980)
allmänt ansedd som en av de viktigaste pionjärerna inom den kognitiva
utvecklingspsykologin, menade att människan är en tänkande, rationell och medveten
person som skapar sin bild av världen utifrån sina egna erfarenheter. Han ansåg att
individen mycket aktivt söker kunskap för att bygga upp en meningsfylld bild av den
yttre verkligheten (Havnesköld & Risholm Mothander 2002, s. 62ff; Hwang & Nilsson
1996, s. 35).

Enligt den kognitiva teorin anpassar människan sitt tidigare tänkande, sitt schema, för
att ta in ny information och nya erfarenheter. Detta sker dels genom assimilation, vilket
innebär att nya erfarenheter läggs till de tidigare utan att det förändrar den modell eller
det ”schema” individen redan har, dels genom. I motsats till det förra innebär
ackommodation att förändra sin kunskap efter nya erfarenheter och kunskaper. Denna
process sker kontinuerligt och fortsätter genom hela livet. (Hwang & Nilsson 1996 s.
37)

Piaget menade att människans tänkande om världen utvecklas i fyra olika stadier, vilka
fungerar som en trappa där de senare faserna bygger på de föregående. Mycket
kortfattat kan man förklara att det börjar med det sensomotoriska stadiet. Denna
rymmer åldern 0-2 och i detta stadiet använder barnet enbart sina sinnen och sina
motoriska förmågor för att förstå världen. Det andra stadiet kallas det pre-operationella
stadiet och infaller mellan 2-6 års ålder. I detta stadiet kan barnet använda sig av ett
symboliskt tänkande, och språk för att förstå sin omvärld. Barnet kan dock bara se
världen ur sitt eget perspektiv varför man säger att tänkandet är egocentriskt. Det tredje
stadiet kallas de konkreta operationernas stadium och innefattar åldern 7-11. Barnet
börjar förstå och kunna tillämpa logiska principer för tolkning av egna erfarenheter. Vid
12-års ålder inträder de formella operationernas stadium. Det är först nu som barnet
enligt Piagets teori kan tänka över abstrakta och hypotetiska saker. (Beard 1970, 31-
125, Elkind 1978, s. 82-94; Hwang & Nilsson 1996, s. 35ff, 259; Jeffmar 1978, s.104f)

Piaget menade att inträdet i det formella operationella stadiet, för tonåringens del,
innebär ett nytt tänkande som gör att de t.ex. kan tro att de ”snart förstår allt eller att



18

andra ingenting förstår”(Hwang & Nilsson 1996, s. 37). Tonåringen börjar inse att det
inte bara finns ett utan flera svar på en fråga. Detta medför t.ex. att nya frågor såsom
etik, moral och politik blir viktiga (Beard, 1970 s.106; Elkind, 1978 s. 91; Hwang &
Nilsson 1996, s. 37). Den kognitiva förmågan utvecklas också på så sätt att tonåringen
inte bara lär sig resonera kring vad som faktiskt finns utan också om vad som skulle
kunna finnas, dvs abstrakt tänkande (Elkind, 1978, s. 91ff, Hwang & Nilsson 1996, s.
259). Det formella operationella stadiet innebär också att ungdomars rums- och
tidsuppfattning starkt utvidgas. Detta visar sig bland annat i förmågan att i tonåren börja
förstå ”jordens och rymdens omfattning och den historiska tidens längd” (Elkind 1978 s.
92).

De formella operationernas stadium som innebär en ökad förmåga att tänka abstrakt gör
att tonåringen kan börja tänka över andra människors tänkande. Elkind (ibid, s. 42ff)
menar att detta tar sig uttryck i att tonåringar blir självcentrerade. De utgår från sig
själva och tror att andra människor tänker lika mycket på dem som de själva gör. Denna
självmedvetenhet för med sig att de får en överdriven uppfattning om sig själva och att
de börjar tycka att de själva är unika och speciella (ibid). Detta för med sig att det kan få
tonåringen att tro att ingen någonsin haft samma upplevelse och känslor som de har
(Hwang & Nilsson 1996, s. 263).

Piaget menade att det fjärde stadiet är universellt och att alla barn, oavsett tid och rum
uppnår det. Det finns dock forskare som menar att olika kulturer underlättar respektive
försvårar det formellt operationella tänkandet. En del forskare anser dessutom att långt
ifrån alla ungdomar och vuxna visar upp ett hypotetiskt tänkande och framhåller att det
även är den språkliga utvecklingen som gör ett mer avancerat tänkande möjligt.(ibid., s.
262) Det som också betonats är de individuella skillnaderna i tidpunkten för de olika
stadierna och det inte är en jämn och stadig utveckling utan en process som går fram
och tillbaka vid stadiegränserna (ibid., s. 214). Medan Piaget menade att det inträffar ett
kognitivt språng i utvecklingen i det fjärde stadiet, understryker alltså andra
utvecklingspsykologer kontinuiteten. Att förmågan att lösa både teoretiska och
praktiska problem blir markant bättre under tonåren är dock alla överens om. (Hwang &
Nilsson 1996, s. 259).

3.1.3 Socio-emotionell utveckling

Fysiska förändringar inleder tonårstiden genom att förändra barnets kropp till en vuxen
människas. Den kognitiva utvecklingen gör att tonåringen kan att börja tänka på ett nytt
sätt. Det är emellertid den socio-emotionella utvecklingen som hjälper tonåringen att till
slut uppnå en vuxen människas status och mognad. Med socio-emotionell utveckling
menas enligt Hwang och Nilsson att: ”relatera till föräldrar med större oberoende, till
vännerna med en ny närhet, till samhället med ett nytt engagemang och till sig själv
med en ny förståelse och insikt”. Hwang och Nilsson beskriver det att sett i sin helhet
kan dessa perspektiv på utvecklingen hjälpa tonåringen få svar på frågan vem hon är
och vem hon ska bli. Den socioemotionella utvecklingen innebär m. a. o. att det sker en
utveckling vad gäller personlighet, identitet, relationer och roller (Hwang & Nilsson
1996, s. 264).

Om tonåringens identitetsutveckling har den amerikanska psykoanaytikern Erik
Homburger Erikson (1902-1994) utförligt redogjort för i boken Identitetskriser (Erikson
1986). Eriksson menade att den mänskliga utvecklingen sker i åtta karaktäristiska
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livsstadier och att vid vart och ett av dessa stadier konfronteras individen med en
bestämd problematik – en s.k. existenskris (se Hwang & Nilsson 1996, s. 44; Jeffmar
1978, s. 117). Enligt Erikson kan individen vid de olika stadierna uppnå antingen en bra
eller dålig lösning. En positiv lösning innebär att individen kan integrera erfarenheter
från tidigare faser till en stabil helhetsbild. En negativ lösning betyder en splittrad och
konturlös identitet som senare i livet kan leda till revolt, överdriven anpassning eller
depression. En bra respektive dålig lösning påverkar djupgående drag i alla sorters
relationer (se Hwang & Nilsson 1996, s. 45).

Det femte livsstadiet i Eriksons modell är ungdomsperioden.  Det sker under denna fas
en kraftig utveckling av individen från barn till ung vuxen och perioden kommer för den
enskilde individen mycket att handla om att ta reda på vem hon är, vem hon skulle
kunna vara, om att hitta en sexuell identitet, yrkesidentitet och personlig identitet.
Erikson beskriver det femte stadiet som en tid då individen pendlar mellan en stabil
identitetsuppfattning och en periodvis mycket flytande identitet. Den existenskris som
individen under ungdomstiden kallar Erikson för ”identitet kontra förvirring eller
negativ identitet” (Erikson 1986, s. 81ff).

Sökandet efter identitet  är ett grundläggande mänskligt behov lika viktigt som mat,
säkerhet och sexuell tillfredsställelse enligt Eriksson (se Hwang & Nilsson 1996, s.
266). Nyckeln till en positiv lösning av ungdomskrisen går via samspel med andra,
jämnåriga och vuxna. Andra personer kommer, liksom tidigare, för tonåringen att
fungera som  en spegel som förmedlar den information som tonåringarna behöver för att
få en fast bild av vem de är eller borde vara. Via andras reaktioner formas självkänsla,
självrespekt och självförtroende Närheten till vännerna är ömsesidig och ofta exklusiv
och särskilt för flickor begränsad till en bästa vän. Den sociala omgivningen utövar ett
mycket starkt tryck på tonåringarna. Olika kulturer skiljer sig dock i fråga om att
tillhandahålla identitetsalternativ åt ungdomarna. Det sociala sammanhanget blir det
som ofta avgör hur ungdomstiden blir. Ju fler identitetsalternativ samhället har att ge,
desto mer ”stormig” blir tonårstiden enligt Erikssons teori.(ibid., s. 266 f)

Högstadieåldern är en tid då skillnader mellan pojkar och flickor blir särskilt tydliga.
Det är en period då flickorna ofta identifierar sig med det traditionellt kvinnliga
(Bjerrun Nielsen & Rudberg 1991, s. 217). Bjerrun Nielsen och Rudberg menar att
flickors och pojkars olika psykologiska identitet ger skilda behov och intressen. Dessa
behov och intressen tillfredsställs i sin tur av olika relations- och
kommunikationsformer (ibid., 122). För tonårsflickor blir relationer mellan människor
särskilt  viktiga. Under skoltiden riktas flickors intressen speciellt mot väninnegruppen
och främst ”bästisen”. De är också intresserade av att ha personliga relationer till lärarna
och intresserar sig för ämnen där relationer tas upp (ibid., s. 223).

Något annat som skiljer mellan flickor och pojkar är hur man hanterar problem i
tonåren. Ungefär hälften av alla tonåringar upplever någon form av problem som i vid
bemärkelse kan kallas pubertetsproblem (Hwang & Nilsson 1996, s. 265). Lätta
depressioner och dålig självkänsla förekommer hos både pojkar och flickor men flickor
har svårare att hantera dessa känslor eller förtränger dem sämre. Flickor har också enligt
Hwang och Nilsson, svårare att lösa sina problem. Flickor har en tendens att lägga
orsakerna till problemen inom sig och tycker att de har sig själva att skylla. Detta till
skillnad från pojkarna som hellre skyller på någon eller något annat. Författarna
konstaterar samtidigt att individuella faktorer som personlighet, familjebakgrund och
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kognitiv förmåga är betydelsefullare än könet för hur man klarar av puberteten.  Hwang
och Nilsson menar att det främst är de biologiska faktorerna som påverkar barn vid
pubertetens början, men att det är de kulturella faktorerna som är avgörande vid dess
slut (ibid., s. 265).

3.1.4 Orosämnen under tonåren

Det finns många ämnen som engagerar men också oroar tonåringar. Denna oro är ofta
relaterade till de biologiska, kognitiva och socioemotionella förändringar som sker.
Naturligtvis kan de också vara relaterade till miljö eller andra faktorer. Enligt flertalet
utvecklingspsykologer är tonåringens oro inför pubertetens förändringar mycket vanligt
och tillhör de så kallade ”vanliga” pubertetsproblemen (Elkind 1986, kap 3; Wrangsjö
1995, kap 6).

Puberteten ställer tonåringar inför en rad för dem, okända förändringar vilka ofta leder
till funderingar och oro. Den oro som tonåringen har handlar om de okända faktorer
som bestämmer hur deras kroppar skall te sig i en framtid – längd, vikt, bröst, hårväxt,
kroppsform, hy och mycket annat (Elkind 1986, s. 54, Wrangsjö 1995, s. 118). Denna
oro menar Elkind är symtom på den stress som hänger samman med tonåringens arbete
att definiera en personlig identitet. När en flicka t.ex. oroar sig över om hon någonsin
ska få mens hör denna oro således samman med oron att vara olik sina kamrater som
redan fått mens (Elkind 1986, s 53). Elkind menar att flickornas menstruation kanske är
det mest uppmärksammade ”problemtet” för flickorna. Det kan  handla om
menstruationen t.ex. är regelbunden och om den är sen. Oro för att inte kunna få barn är
inte heller ovanligt. Något annat som flickorna också funderar mycket över är sina
former, framför allt sina bröst och sin vikt. Wrangsjö menar att även pojkar grubblar
över sitt utseende men inte i samma utsträckning som flickor. Både flickors och pojkars
oro kan dock handla om huruvida hon eller han är tillräckligt tilldragande för att duga,
och om man utvecklas normalt för sin ålder (Wrangsjö 1995, s. 118).

Elkind och Wrangsjö påpekar båda att tonåringar inte bara oroar sig över sig själva, hur
de kommer att se ut när de genomgått puberteten och om de utvecklas normalt (Elkind
1986, Wrangsjö 1995). De oroar sig också över framtiden. Elkind menar att oron inför
framtiden är en ny känsla som möjliggörs genom den nyvunna förmåga att tänka på ett
nytt sätt, ett resultat av formellt operationellt tänkande. Ungdomar, skriver Elkind
vidare, börjar oroa sig först när de fått förmågan att förutse framtiden och puberteten ger
dem en hel del nya saker att oroa sig över (Elkind 1986, s. 53). Wrangsjö (1995) skriver
att tonåringar ofta  är oroliga för den globala livssituationen och inte sällan också känner
oro också för miljöförstöring och krigsrisker. Fram till slutet av 1980-talet, då relationen
mellan Sovjet och USA började förändras vad gäller kapprustning, var ungdomars oro,
för ett kärnvapenkrig särskilt påtagligt. Enligt flera undersökningar var det till och med
deras största oro. (ibid., s. 110f.)

De norska psykologerna Tora Raundalen och Magne Raundalen (1986) beskriver barns
och ungdomars psykiska reaktioner på att växa upp i ”kärnvapensamhället”. De skriver
att risken för kärnvapenkrig hade en förlamande inverkan på många tonåringar och att
av de största problemen för tonåringarna var de vuxnas passivitet och likgiltighet (s.
78ff). De unga kunde vara bekymrade över kapprustningssituationen och
utplåningshotet i sig, men både tonåringar och yngre barn kunde också känna förtvivlan
över svårigheten att diskutera vad som oroade dem, med såväl föräldrar som andra
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vuxna. De led av att de vuxna varken tycktes förstå situationens allvar eller ens  ville
tala om saken. Raundalen och Raundalen menar att detta delvis beror på att ungdomars
psykologiska försvar mot dödshot inte är lika starkt som vuxnas (ibid., passim ). Enligt
Wrangsjö (1995) är de vuxnas förmåga att skärma av problem avsevärt större. Att vuxna
varken tycks förstå eller än mindre, tar ansvar för att försöka bemästra situationen kring
framtidsproblematik, menar Wrangsjö är problematisk, då en aspekt av tonåringens
identitet i mycket handlar om att tro på sig själv och kunna föreställa sig en fortsättning
av sitt jag in i framtiden. Detta kan vara besvärligt nog, men blir ännu mer invecklat om
det i ett längre perspektiv är osäkert om det över huvudtaget finns en framtid (ibid., s.
110f). Även om den här undersökningen inte längre är så aktuell så kan resultatet
kopplas till de krig som är aktuella i dag och dess konsekvenser. Numera överskuggas
oron inför kärnvapenkrig mer av oro över krigens konsekvenser, i alla fall här i Sverige.

Något annat som också har med oron för framtiden är tonåringar oro över att finna en
plats i samhället (Hwang & Nilsson, 1996, s. 266; Wrangsjö 1995, s. 111f). Det kan
bland annat vara den rådande arbetslösheten men även andra samhällsförändringar som
bidrar till detta. Tonåringens osäkerhet på om hon eller han kommer att få jobb
överhuvudtaget gör det svårt för henne att tillitsfullt satsa på utbildning. Det faktum att
det också finns ett oöverskådligt antal yrken gör det inte heller lättare. Det kan vara
mycket svårt att välja utbildning om den framtida yrkessituationen är osäker. Även den
begränsade kunskap och erfarenhet som tonåringen har om yrke och utbildning bidrar.
Detta att inte veta vad man ska bli och om man kommer ”platsa” i samhället kan vara
svårt att hantera. (Wrangsjö 1995, s. 112)

Ett annat men inte mindre vanligt ämne som vållar oro för tonåringar, handlar om att bli
avvisad av personer som är viktiga, till exempel kamrater, men framför allt av en person
som tonåringen intresserar sig för (Carlberg 1989 s. 259; Wrangsjö 1995, s. 113).
Tonåringar kan menar Wrangsjö, tillbringa mycket tid i samtal med kompisar och i egna
grubblerier för att få klarhet i om personen av motsatt kön är intresserad. Problemet
ligger inte bara i rädslan att bli lämnad ensam utan framför allt för risken att bli ratad,
oron för att inte duga. Det kan också finnas en oro för att inte hitta någon partner. En
rädsla relaterat till detta är oron för att hamna utanför kamratgemenskapen och att inte
höra till någonstans. Flickor har oftast en starkare benägenhet att söka sig en ”bästis”
men även pojkarna har behov av en nära kontakt med en kamrat, även om de mer än
flickorna håller till grupper (ibid s. 116f.). Denna oro beror inte bara på en rädsla att
vara ensam i yttre mening. Kamrater är viktiga i processen att lösa beroendebanden till
föräldrarna och rädslan för ensamhet handlar därför också till viss del, om rädslan att
inte kunna frigöra sig från föräldrarna. (Carlberg 1989, s. 260; Hwang & Nilsson 1996,
s. 265; Wrangsjö 1995, s. 114)

Slutligen vill vi hänvisa till Wrangsjö (1995) som skriver att tonårstiden kanske är den
största omställningsperioden i en människas liv, med undantag för perioden kring
födelsen, men den stora omställningen sker på insidan. Den gamla och förlegade
föreställningen om att tonårstiden enbart innehåller dramatiska ageranden, konflikter,
opposition mot vuxenvärlden och ”ett gängliv som gör tonåringen omöjlig att påverkas
av vuxna” är orättvis då den i flesta fall har ”ett mycket stillsammare yttre förlopp”
(Wrangsjö 1995, s.13). Ibland kan det gå till på detta eller liknande sätt påpekar
Wrangsjö, men de flesta tonåringar vänder inte familjen ryggen även om kamrater
kommer att betyda mycket i deras liv. Tonårsutvecklingen är kanske inte så dramatisk
då som man  trott? Jo,  på insidan.  I tonåringens inre värld innebär utvecklingen från
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barn till vuxen alltid dramatiska och omvälvande förändringar - de behöver menar
Wrangsjö dock inte ta sig så märkvärdiga yttre uttryck (ibid., s. 13).

Trots de stora förändringar man står inför som tonåring kan man alltså konstatera att de
flesta klarar sig bra genom tonårsperioden. Medan flera utvecklingspsykologer sätter
barnets och tonåringens svåra utmaningar i fokus kan ett annat sätt att se på tonårstiden
vara att fråga sig hur det kommer sig att flertalet tonåringar ändå löser de här problemen
på ett bra sätt. En teoretiker med en sådan utgångspunkt är Coleman (se Kloep, 1999).
Coleman är psykolog och var en av de första som studerade ungdomars olika
problemområden. Med en teori som han benämner som "focal theory" menar han att
orsaken till att flertalet tonåringar klarar sig bra genom den här perioden är att man
fokuserar på ett problem i taget. Detta blir enligt Coleman möjligt genom att olika
problem når sin kulmen vid olika tidpunkter i livet. Coleman menar också att och
problemen är gemensamma för ungdomar oavsett kulturella förhållanden (ibid).

Marion Kloep är forskare i psykologi vid universitetet i Trondheim och har studerat
svenska tonåringars livsangelägenheter. I sin undersökning (1999) utgår hon från
Colemans "focal theory" och avser att prova om antagandet att ungdomar fokuserar på
ett problem i taget stämmer och vilka problem som framträder i olika åldrar. Som en del
av en större internationell undersökning om ungdomar i glesbygden genomfördes en
enkätundersökning bland 1120 barn och ungdomar mellan 11 och 20 år från 16 olika
skolor i Jämtland. Frågorna i enkäten presenterades i form av tolv ämnesområden där de
svarande fick fylla i hur ofta de funderade på de angivna ämnena. Dessa frågor
baserades på resultatet från kvalitativa och kvantitativa pilotstudier och rörde sig kring
ämnesområdena relationer, ekonomi och utbildning, globala frågor och personliga
frågor. Resultatet av undersökningen visade att det som ungdomarna funderade mest på
oavsett kön och ålder var kärlek. I resultatet av artikeln görs en rangordning av olika
ämnesområden indelat i olika åldersgrupper. Av särskilt intresse för oss är hur flickorna
i åldersgruppen 13-16 år har svarat. Här visar det sig att funderingar kring de tolv olika
ämnena förekom i följande ordning; kärlek, utseende, hälsa, krig, kompisar, ekonomi,
rasism, föräldrar, miljöfrågor, arbete och mobbning. Resultatet visar också funderingar
kring ämnena krig och miljöförstöring har sin topp vid 13 års ålder, men det är alltså
inte dessa ämnen man funderar allra mest på.

3.2 Teorier om information

3.2.1 Informationsbegreppet

För att kunna beskriva vad ett informationsbehov är, bör man kanske först redogöra för
vilken innebörd man lägger i begreppet information. Det finns ett flertal definitioner av
informationsbegreppet. Tom Wilson, professor emeritus vid institutionen för
informationsvetenskap vid universitetet i Sheffield, diskuterar problemet med en otydlig
definition (1981, s. 3). Han pekar på att begreppet kan användas för att avse både
information som en fysisk enhet (böcker, tidskrifter), som kommunikationskanaler (t.ex.
skriftlig information) och som data. Utöver detta, fortsätter Wilson, kan man med
information mena fakta råd och åsikter där skillnaden är att fakta ofta anses vara
värderingsfri information. Vi kommer här kort att redogöra för några olika sätt att se på
information för att sedan komma fram till hur begreppet används i den här uppsatsen.
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En författare som ger en mycket vid innebörd av informationsbegreppet är Michael
Buckland (1991). Han menar att information är allt som kan uppfattas som
informationsbärande. Det är alltså inte bara frågan om texter, dokument och data utan
även föremål och händelser (Buckland 1991, s. 119). Buckland beskriver hur man kan
betrakta information på tre olika sätt. För det första beskriver han något han benämner
som information som ting vilket syftar till informationens fysiska form och innefattar
dokument, texter, data o.s.v. Det andra sättet att se på information, enligt Buckland, är
information som kunskap d.v.s. upplysningar, nyheter eller något annat som tillför
kunskap hos användaren. Det tredje synsättet som Buckland anger är information som
process och med detta menar han själva processen att bli informerad, att få veta något
eller att informera sig (ibid., s. 3ff).

Ingwersen och Wormell (1990, s. 10) som företräder ett kognitivt perspektiv menar att
det är först när en individ tar till sig något och det sker en förändring av dennes
kunskapsstrukturer som man kan tala om information. Höglund och Persson (1985, s.
43) invänder mot sådana definitioner som kräver att information skall minska osäkerhet
eller innebära ett kunskapstillskott hos användaren, eftersom de menar att det är svårt att
förutse vilken effekt användningen av information har. De ger själva
informationsbegreppet en vid innebörd ”så att det innefattar alla de slag av information
som behövs i problemlösningsarbete” (Höglund & Persson 1985, s. 59). Vidare skriver
de att information kan definieras som ”potentiellt relevanta data, det vill säga, de olika
typer av uppgifter och kunskaper som kan vara av värde för en problemlösare” (ibid., s.
59).

Eftersom de informationsbehov som studeras i den här uppsatsen förmodligen inte
enbart tillgodoses med fakta så kommer vi att ge informationsbegreppet en innebörd
som innefattar även råd, åsikter och förklaringar. Genom vår undersökning kommer vi
inte att få veta hur flickorna uppfattar, bearbetar eller använder information och vi vill
därför inte ansluta oss till en definition som kräver att information skall minska deras
osäkerhet eller innebära ett kunskapstillskott. Tvärtom, skulle det kunna vara som
Buckland (1991, s. 3) hävdar att informationen vid vissa tillfällen kan öka deras
osäkerhet.

3.2.2 Definition av informationsbehov

När det gäller begreppet informationsbehov finns även här ett antal olika synsätt.
Limberg (1998)går i sin avhandling "Att söka information för att lära" igenom hur ett
antal olika författare ser på begreppet och inleder med att säga att informationsbehov
uppfattas som ett fenomen som utlöser en informationssökningsprocess och som även
styr hur denna process går till (Limberg 1998, s. 45).

Ingwersen och Wormell (1990) betraktar informationsbehov som en lucka i
användarens kognitiva strukturer. En definition som påminner om denna ges av
Kuhlthau (1993, s. 5) som menar att informationsbehovet uppstår då det finns ett glapp
mellan användarens kunskap och det användaren behöver veta. Kännetecknande för
Kuhlthaus förklaring är också att informationsbehovet förändras under tiden man söker
information och att informationssökning ses som "a primary activity of life", vilket
Limberg tolkar som "en grundläggande mänsklig drift" (Limberg 1998, s. 48).



24

Dervin (1992) beskriver något som liknar det Ingwersen kallar för "lucka" och det
Kuhlthau benämner som "glapp" men hon talar istället om "gap". Även dessa "gap"
uppstår i situationer där användaren står inför ett problem av något slag. Dervin utgår
från att världen kännetecknas av diskontinuitet vilket innebär att människor ställs inför
situationer där man inte ser helheten i tillvaron (Dervin 1992, s. 62). I dessa situationer
är det något man inte förstår eller kan. Detta leder till ”gap” i tillvaron som människor
försöker att överbrygga och det är vid överbryggningen av dessa gap som
informationsbehov uppstår (Limberg 1998, s. 39). Dervin beskriver också något hon
kallar för ”sense-making”, vilket är den aktivitet man företar sig för att skapa förståelse
och mening (Dervin 1992, s. 67).

Wilson (1981) betonar i sin teori att informationsbehov inte bara handlar om kognitiva
behov utan att det är flera olika mänskliga behov, även känslomässiga, som ligger till
grund för informationssökningsbeteendet (Wilson, 1981, s. 9). Wilson tar sin
utgångspunkt i Maslows behovspyramid då han framhåller att informationsbehov inte är
primära, utan sekundära behov. Informationsbehov härrör emellertid från behov som är
av mer grundläggande natur, som fysiska, känslomässiga eller kognitiva behov (1999, s.
252). I  strävandet att tillgodose de primära behoven kan människor söka information
och i stället för att tala om informationsbehov skulle man kunna tala om
informationssökning för att tillgodose behov, skriver Wilson (1981, s 8). Wilson har
också en holistisk syn på användaren och understryker att det är många olika faktorer i
människors liv som påverkar informationsbehovet. Behoven är beroende av individen
själv, de roller man har och den miljö man lever i (1999, s. 252). En närmare
beskrivning av Wilsons modell presenteras i kapitel 3.3.4.

Informationsbehov kan också beskrivas genom att tala om olika former av sådana.
Höglund och Persson (1985, s. 44f) påpekar att informationsbehov kan ses ur en mängd
avseenden som t.ex. utifrån ämnesinnehåll, de krav som ställs på fysisk form och
tillgänglighet, svårighetsgrad, bearbetningsnivå, tillförlitlighet osv. Syftet med sådana
specifika beskrivningar menar de, är att bättre kunna anpassa informationssystemen till
användarna. Höglund & Persson skriver att man vid studier av informationsbehov kan ta
hänsyn till dels objektiva och dels subjektiva behov. Objektiva behov beskrivs som
något som av andra kan anses vara rimligt att man behöver i en viss situation.
Subjektiva behov handlar istället om individens egen upplevelse av sitt
informationsbehov. Höglund och Persson poängterar att båda dessa aspekter på behov
är viktiga för att kunna beskriva en individs informationsbehov. Det räcker alltså inte,
menar de, att man känner till vilka krav som ställs i en situation utan man måste också
ta hänsyn till t.ex. individens tidigare kunskaper och erfarenheter (ibid., s. 43f).

Vår utgångspunkt i den här uppsatsen är Wilsons förklaring till informationsbehov
vilken utgår från Dervins definition. Vi ansluter oss till föreställningen att
informationsbehov uppstår i situationer då det är något man inte förstår, och information
krävs för att förstå helheten i tillvaron. Under tonåren ställs man inför nya situationer
vilka kanske innebär att man behöver förklaringar, för att kunna gå vidare och förstå
världen. Att informationsbehov inte bara har sin grund i kognitiva behov, utan även
fysiska och känslomässiga sådana, är också något vi instämmer med. Vi menar att
livsangelägenheter, kan vara av både fysisk, kognitiv och känslomässig karaktär och
därför ansluter vi oss till denna vida definition.
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3.2.3 Informationskällor

När det gäller informationskällor beskriver Höglund och Persson (1985, s. 46) hur man
kan skilja på formella eller informella sådana. Formella källor betraktar de som i första
hand tryckt material inklusive information i elektronisk form, medan informella källor
främst utgörs av muntlig information via personkontakter. Många studier visar, skriver
Höglund och Persson, att informella kanaler ofta är mycket viktiga för olika grupper. En
annan författare som försöker beskriva skillnaden mellan formella och informella källor
är Ginman (1983, s.24). Ginman menar att det i litteraturen inte finns någon riktigt bra
definition på formella källor, men att det allmänt ändå kan sägas att dessa  oftast är
publika och arkiverbara. Informella källor däremot, riktas ofta till en begränsad publik
och är svåra att arkivera (ibid).

Vi anser att det är svårt skilja på formella och informella källor, eftersom det i båda
fallen innefattar både skriftliga och muntliga sådana. Att uteslutande betrakta tryckta
källor som formella, anser vi vara problematiskt, då t.ex. e-post eller brev från vänner
bör betraktas som informella källor. Det kan också ifrågasättas huruvida ett TV-program
eller en föreläsning, vilket är muntliga källor, skall betraktas som informella källor. När
vi i fortsättningen refererar till informella källor, kommer vi i likhet med Höglund och
Persson, utgå från att dessa främst är muntliga. Vi utgår också från att de förmedlas via
personkontakter oavsett om det är frågan skriftlig eller muntlig kommunikation.

Ett annat sätt att se på informationskällor är att beskriva dem utifrån tillgänglighet.
Höglund och Persson (1985, s. 46) som främst verkar koncentrera sig på
informationskällor i arbetslivet skriver om interna och externa källor där interna källor
är källor som skapats inom den egna organisationen medan externa källor skapats
utanför denna.

När det gäller tillgänglighet till olika informationskällor finns det flera aspekter än den
rent fysiska tillgången. När Buckland diskuterar tillgänglighet inkluderar han även
faktorer som att kunna förstå informationen och att kunna hitta den. Detta sammanfattar
han genom att definiera följande sex olika aspekter på tillgänglighet:

1. Att kunna identifiera en lämplig källa och rätt sökvägar
2. Fysisk tillgång till informationen
3. Kostnad för användaren, vilket inkluderar pengar, tid och ansträngning.
4. Kostnad för organisationen som skall betala tjänsten
5. Förmåga att förstå informationen
6. Att acceptera informationskällan som trovärdig. (Buckland 1991, s. 78f).

Buckland menar att dessa sex punkter också kan utgöra hinder för
informationssökningen. Kostnaden för användaren, kan t.ex. utgöra ett hinder om
personen i fråga tvingas lära sig ett nytt informationssystem. Att inte acceptera
informationskällan som trovärdig, för att den strider mot tidigare kunskaper och
erfarenheter, kan vara ett annat hinder. (ibid s. 78f) Hinder, enligt Bucklands
beskrivning, beror alltså på brist på tillgänglighet. Höglund och Persson (1985, s. 50) tar
också upp ett antal hinder. De nämner bland annat informationens relevans, hur lång tid
det tar mellan upplevelsen av behovet och den tidpunkt då man har tillgång till
informationen, informationsmättnad, vanor, attityder och kunskap om olika källor.
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När man beskriver hinder vid informationssökning anser vi att det är viktigt att ta upp
flera aspekter, så som Buckland och Höglund och Persson gör. Att bristen på fysisk
tillgänglighet är ett hinder är givet, men även en faktor som bristen på förmåga till
förståelse är en väsentlig aspekt. När det gäller tonåringar, menar vi att t.ex. brist på
förmåga att förstå information kan vara särskilt viktig att tänka på.

3.2.4 Wilsons modell

Tom Wilson presenterar i en artikel från 1981 en grafisk modell som visar på olika
faktorer som påverkar informationsbehovet och informationssökningsbeteendet. Wilson
har en holistisk syn på användaren och intresserar sig för vilken betydelse information
har i det vardagliga livet. Han menar att eftersom information söks och används i olika
sammanhang så är det inte bara kognitiva behoven människor tillgodoser genom att
söka information utan även känslomässiga. Han betonar också att de sociala
sammanhang vi lever i påverkar informationsbehovet och
informationssökningsbeteendet.

För att förklara sin syn på informationsbehov tar Wilson sin utgångspunkt i
psykologiska teorier som delar in våra behov i tre grundläggande kategorier:
fysiologiska, känslomässiga och kognitiva. De fysiologiska behoven innefattar t.ex.
behov av mat, vatten och skydd. De känslomässiga behoven kan vara behov av att
uppnå något, att dominera o.s.v. och de kognitiva behoven kan vara behov av att lära sig
saker, att planera etc. Det är i strävandet efter att tillgodose dessa behov som individen
kan söka information (1981, s. 7f). Wilson beskriver informationsbehov som sekundära
behov vilka härrör ur någon av dessa tre grundläggande behov (1999, s. 252). Han
menar till och med att man kanske borde byta ut termen informationsbehov och istället
prata om "informationssökning för att tillfredsställa behov" (1981, s. 8). Information,
såsom fakta, data, åsikter eller råd betraktas sålunda som medel för att tillfredsställa de
mer primära behoven:

…when we talk of users "information needs" we should not have in mind some
conception of a fundamental, innate, cognitive or emotional "need" for information,
but a conception of information (facts, data, opinion, advice) as one means towards
the end of satisfying such fundamental needs… (Wilson 1981, s. 10).

Wilson konstaterar också att information kan ha olika innebörder. Det kan syfta på en
fysisk enhet, en kommunikationskanal eller fakta. Dessa olika innebörder, menar han,
kan vara mer eller mindre relaterade till våra fysiologiska, kognitiva eller känslomässiga
behov. Han belyser detta med några exempel. Fakta eller ämnesinnehållet i ett
dokument, vilket är den innebörd man vanligen ger begreppet information, kan
tillfredsställa de rent kognitiva behoven. Vidare kan våra behov styra vilken
kommunikationskanal vi vänder oss till. Ofta väljer man t.ex. muntliga
informationskanaler när man påverkas av känslomässiga behov. Wilson tar upp
exemplet när en anställd söker information hos en chef så kan det styras lika mycket av
ett behov av att bli sedd och accepterad som av behovet av själva ämnesinnehållet i
fråga. Ett annat exempel är att ett fysiskt dokument i vissa fall kan tillfredsställa
känslomässiga behov som t.ex. när någon samlar på böcker på grund av att de innehåller
vackra bilder (1981, s. 9).
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Det är alltså de grundläggande, mänskliga behoven som leder till att människor söker
information, enligt Wilson. Dessa behov uppkommer, menar han, ur de roller vi har och
påverkas av de villkor vi lever i:

the context of any of theese needs may be the person him- or herself, or the role
demands of the person´s work or life, or the environments (political, economic,
technological, etc) within which that life or work takes place (Wilson 1999, s. 252).

I modellen belyser han detta genom att placera individen och dennes behov i mitten.
Utanför individen finns de olika roller hon har och ytterst finns den miljö hon lever i.
Den vänstra delen i modellen kan således ses som den situation individen befinner sig i
då behovet att söka information uppstår. Till höger finns informationssökningsbeteendet
och däremellan de hinder man kan möta. Detta tydliggör Wilsons ståndpunkt att det är
individen i hela sitt sammanhang som påverkar hur informationssökningen går till och
vilka hinder hon möter.

Fig. 1 Faktorer som påverkar informationsbehov och informationssökning (Wilson
1981, s. 8)

Wilson menar att det inte bara är den närmaste miljön kring individen, som t.ex.
arbetsmiljön, som skapar informationsbehov och påverkar informationssökningen. Den
yttre miljön som i modellen beskrivs som, socio-kulturell, fysisk, och politisk-
ekonomisk miljö har också betydelse. Det ekonomiska klimatet kan t.ex. göra att vissa
miljöer blir ”informationsrika” medan andra är ”informationsfattiga”, vilket får
konsekvenser för hur man söker information och vilka kommunikationskanaler man
använder, skriver Wilson (1981, s. 10).

Individen med sina behov, den roll och den miljö hon befinner sig i är sålunda
avgörande för informationsbehovets uppkomst och hur man hanterar det men det är
också dessa faktorer som avgör vilka hinder vi möter (1999, s. 252). Wilson påpekar att
våra behov kan, men behöver inte, omedelbart leda till informationssökning. Det finns
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många faktorer som påverkar huruvida detta sker eller inte. Som exempel tar han upp
individens upplevelse av hur betydelsefullt det är att tillfredsställa behovet, vilken
konsekvens det får att inte ha tillräckligt med information, tillgängligheten till
informationskällor och kostnaden att använda dem. Många beslut fattas, skriver Wilson,
trots att det finns otillräcklig information eller på andra grunder som t.ex.
trosföreställningar, fördomar eller ideologi. Det kan också vara så att det förflyter en tid
från det att man upplever behovet av information och till det att man söker information.
Vissa behov är kanske heller inte så betydande och det kan ibland vara en fråga om
tillfällighet om man tillgodoser dem (1981, s. 8).

3.2.5 En utveckling av Wilsons modell

Wilson har senare utvecklat modellen från 1981. I en ny modell som presenterades 1996
utgår han från forskning från flera områden bland annat psykologi och beslutsfattande.
Den senare modellen är till utseendet avsevärt förändrad men de grundläggande
antagandena finns ändå kvar. Det är fortfarande individen i sitt sammanhang som är
avgörande för informationsbehovet och hänsyn tas till olika barriärer (Wilson 1999, s.
256).

Den främsta avsikten med den nya modellen är enligt Wilson att tillföra ett steg mellan
individen i sitt sammanhang och beslutet att söka information. Han menar att Dervins
sense-making-teori (se kap 2.4) inte räcker som enda förklaring till att människor söker
information, eftersom man inte alltid strävar efter att förstå alla situationer (Wilson
1997, s. 41). Genom att tillföra begreppet "activating mechanism" och hänvisa till
stress/coping-teorin ges en möjlig förklaring till varför inte alla informationsbehov leder
till informationssökning. Wilson hävdar att för att en individ skall söka information
måste det finnas någon slags motivation. Den upplevda stressnivån har då betydelse för
huruvida man är motiverad att söka information eller inte (ibid.).

Förutom stress/coping teorin använder Wilson en teori som kallas risk/reward-teorin för
att förklara varför informationssökning ibland kommer till stånd och varför den ibland
inte gör det. Något som, enligt Wilson, påverkar beslutet att aktivt söka information har
att göra med vad det kostar oss i fråga om t.ex. pengar, tid och bekvämlighet och vad vi
får ut av det. Risk/reward-teorin innebär i korthet att i beslutet att utföra en handling
väger vi in belöningen och risken. Med risk menas i det här sammanhanget någon form
av kostnad. Om vi upplever att kostnaden är stor och belöningen är liten så kommer vi
enligt risk/reward-teorin inte att agera i den situationen. Följaktligen kommer vi inte att
anstränga oss för att söka information om vi räknar med att resultatet av sökningen inte
blir så stor (1997, s. 46).

Wilson inkluderar även social inlärningsteori och begreppet self efficacy (självkänsla) i
modellen. Self efficacy handlar om individens inställning till att kunna utföra den
handling som krävs för att uppnå det hon önskar. Det kan innebära att en individ avstår
från att söka information på grund av att hon inte tror sig kunna utföra sökningen,
skriver Wilson (1997, s. 46).

Ytterligare en förändring i den senare modellen är att Wilson använder termen
"intervening variables" i stället för "barriers" för att markera att det kan vara frågan om
faktorer som både hindrar och främjar informationsanvändning. En annan skillnad är att
informationssökningen presenteras som något som kan ske på flera sätt. Modellen
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inbegriper inte bara aktiv sökning utan även "passiv sökning", "passiv uppmärksamhet"
och "fortsatt sökning" (ongoing search). Med passiv sökning avser Wilson tillfällen då
en sökning leder till att man tillägnar sig information som råkar vara relevant. Passiv
uppmärksamhet innebär t.ex. att lyssna på radio eller se på TV där syftet inte är att söka
information. Fortsatt sökning går ut på att man då och då uppdaterar eller utökar sina
tidigare kunskaper eller föreställningar (Wilson & Walsh 1996, avs. 5.1).

Fig. 2 Wilsons reviderade modell av informationssökningsbeteendet (Wilson 1999, s.
257)

Det vi framförallt vill ta fasta på i den nya modellen är att den närmare förklarar varför
individen engagerar sig i en informationssökning och varför man ibland inte gör det.
Det räcker inte med att det finns ett behov av information utan en rad andra faktorer
påverkar, som t.ex. hur stressad man känner sig i sin situation. Modellen visar också att
informationssökning kan ske på olika sätt och inte alltid är en aktiv process. Eftersom
våra frågeställningar rör information kopplade till livsangelägenheter där man kanske
inte alltid aktivt söker information, vill vi gärna kunna ta fasta på andra former av
informationssökning.

3.3 Ungdomar och bibliotek

Det har sedan 60-talet gjorts många försök i biblioteksverksamhet att nå ungdomar som
användargrupp. Ungdomsbibliotekarietjänster har inrättats och man har öppnat särskilda
”tonårshörnor” på flera bibliotek i landet. Dessa tjänster och projekt minskade så
småningom i omfattning då det förde med sig en del problem som var svåra för
biblioteket att hantera (Fogelberg Carlsson 1999, s.13). Istället satsades det på
barnverksamhet, särskilt "bokslukaråldern", då denna ålder sågs som grunden till senare
biblioteksanvändning (ibid., s.13). I dagsläget finns fortfarande särskilda
ungdomsbibliotekarietjänster och projekt särskilt inriktade för ungdomar, men de har
blivit färre till antalet (ibid., s.16). Att biblioteket inte satsar på ungdomar påstås ibland
bero på att bibliotekariekåren saknar kunskap och intresse för ungdomar och deras
behov. I och med datorernas intåg på biblioteket med fri tillgång till Internet, samt en
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ökad användning av problembaserad undervisning i skolan, har antalet besök av
ungdomar ökat. En av folkbibliotekets uppgifter är att tillgängliggöra information för
alla samhällets medborgare. Trots detta är det många ungdomar som inte hittar och
känner sig hemma på folkbiblioteken (Rydsjö 1994, s. 125). Problemet sägs ofta vara att
ungdomarna hamnar mittemellan barn och vuxenavdelningen. De känner sig för gamla
för barnavdelningen men känner sig heller inte hemma på vuxenavdelningen.

Ämnet ungdomar och bibliotek är ingalunda nytt. Redan under 70- talet gjordes flera
undersökningar om tonåringar och bibliotek av bl.a. SAB (Sveriges Allmänna
Biblioteksförening) (Rydsjö 2001, s. 2). Senare under 1980- och 1990-talen har
debatten kring ungdomar och bibliotek fortsatt. På Bibliotekshögskolan i Borås (BHS)
har en del magisteruppsatser behandlat ämnet ur olika synvinklar. Ett tema har varit
personalens förhållningssätt till ungdomar kopplat till ungdomars beteende på
biblioteket. En strävan att få ungdomar till biblioteket har varit ett annat tema. Olika
projekt har genomförts runt om i landet där man försökt locka ungdomar till biblioteken
genom att anpassa miljön. Exempel på detta är Lila rummet i Alingsås, Holmlia i Norge
och Frederikssund i Danmark. En stor fråga som varit under debatt har varit huruvida
biblioteket ska vara en kulturinstitution eller informationscentral för ungdomar.
(Fogelberg Carlsson 1999, s. 8)

Det finns en rad magisteruppsatser från Bibliotekshögskolan som behandlar ämnet
ungdomar och bibliotek. Här presenterar vi tre undersökningar som syftat till att fråga
ungdomarna själva hur de ser på bibliotek. Den första är Hardeborn och Sjöbergs
specialarbete Finns det plats för ungdomar på biblioteken? En dokumentation av BHS
monter vid Bok och Bibliotek ´88 (1989). Den behandlar den monter man byggt upp
utifrån ungdomars önskemål om hur bibliotek skulle vara om de själva fick bestämma.
Resultatet av deras undersökning visade att de flesta av ungdomarna ansåg att miljön
var tråkig och stel, att de inte kände sig välkomna, att miljön var trist och att
bibliotekarierna hade en negativ inställning till dem. Det visade sig också att de flesta
var osäkra inför uppställningssystemet och önskade sig ett lättare system för att hitta
böckerna. Ungdomarna föreslog en speciell ungdomsavdelning och gav förslag på hur
den skulle se ut. Man hade även synpunkter på själva miljön och önskade sig en mer
trevlig och avspänd miljö (Hardeborn & Sjöberg 1989, s. 4). Den andra är en
undersökning gjord av Anna Boden och Karin Emanuelsson med syftet att jämföra
undersökningen från 1988 med ett nytt resultat. Skillnaderna var inte stora. Resultatet
visade att ungdomarna fortfarande ansåg att miljön var tråkig och att man hade
svårigheter med uppställningssystemet. Den skillnad man fann var en något mer positiv
attityd till bibliotekspersonalen, större intresse för att både låna musik och för datorer.
Den mest intressanta skillnaden var att ungdomarna inte längre efterfrågade en särskild
ungdomsavdelning. Enligt författarna kunde orsaken till detta bland annat bero på att
musik och datorer givit ungdomarna större plats. Man menade också att ungdomar i dag
läser mer vuxenlitteratur än tidigare och därför rör sig mer mellan avdelningarna. Att
bibliotekslokaler har en öppnare planlösning där man kommit bort från uppdelningar
mellan olika kundgrupper, kunde också vara en orsak (Boden & Emanuelsson 1997).

Den tredje undersökningen är gjord 1999 av Lena Fogelberg Carlsson som undersöker
en grupp ungdomars uppfattning om biblioteket. Kvalitativa enkäter delades ut till 111
högstadieelever på två skolor som låg närmast stadsbiblioteket. Författaren genomförde
också  6 kvalitativa intervjuer med ämneslärare som undervisade på högstadiet. Studien
identifierade tre huvudkategorier. (1) Ungdomarna beskriver betydelsen av bibliotek för
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samhället och för grupper av människor som de inte själva tillhör; en demokratisk
aspekt av biblioteket. (2) Ungdomarna beskriver hur de själva använder biblioteket. (3)
Ungdomarna beskriver biblioteket i negativa ordalag. Beskrivningarna varierade
mycket. Majoriteten beskrev biblioteken som viktiga, speciellt skolbiblioteken och
trodde att de skulle komma att använda biblioteket även som vuxna. En minoritet hade
en negativ attityd till biblioteket.

Ett exempel på projekt som genomförts för att locka ungdomar till biblioteken är
”Ungdom og bibliotek” som genomfördes i Holmlia utanför Oslo. Projektet pågick
mellan 1987 och 1990 och var ett samarbete mellan folkbiblioteket och skolan. Syftet
med projektet var att få insikt i ungdomars önskemål så att man skulle kunna finna en
organisering som gör att ungdomarna läser och använder biblioteket. Man riktade sig till
ungdomar mellan 13-16 år och utgångspunkten för projektet var de erfarenheter som
visat att barn som varit ivriga biblioteksbesökare inte kommer till biblioteket när de
blivit tonåringar. En enkätundersökning med ungdomarna visade att ett ungdomsrum
var det de värderade högst. Under projektets gång experimenterade man med
placeringen av ungdomsrummet. Det flyttades mellan barnavdelningen och
vuxenavdelningen och varierade i storlek. Till slut antog man att det inte var rummets
placering som var viktig utan snarare utrymmet som sådant. Det skulle finnas plats för
flera grupper, medieutbudet skulle vara väl valt, personalen skulle vara positivt inställda
och ungdomarna skulle inte känna sig övervakade (Skjaerseth 1991, s. 58). Vidare
visade det sig att det var användningen av de traditionella medierna som var störst,
d.v.s. böcker, tecknade serier och tidskrifter och inte de nyare, som datorer och visning
av videofilmer och musikvideos (ibid., s. 21). En samling broschyrmaterial placerades i
ungdomsrummet med information om sådant ungdomarna själva önskat, t.ex. yrke,
utbildning, alkoholproblem, våldsproblematik och aids. De unga avgav att de hade stora
förväntningar på biblioteket som ett ställe där man kunde hämta information för att
orientera sig i kulturlivet, fritidsutbudet, jobbmöjligheter med mera (ibid s 31). Under
de tre år projektet varade ökade utlåningen till ungdomar med 70 %. Detta visar enligt
författaren att ungdomar har läslust och använder biblioteket om de blir vägledda och
när biblioteket anpassas till dem (ibid., s. 56).

3.4 Ungdomars informationsbehov

Ungdomar i skolsammanhang har ett uppenbart informationsbehov. Dessa är objektiva
informationsbehov som är pålagda utifrån (Limberg 1998, s. 48). Den här uppsatsen
fokuserar istället på informationsbehov som uppstår hos individen själv och
förekommer i andra sammanhang.

Denham (1996) beskriver de särskilda informationsbehov som ungdomar har och de
varierande sätt som biblioteken bemöter och tillgodoser dessa. Hon skriver att det ofta
påpekas hur viktigt det är att ungdomar uppmuntras till att använda biblioteket av den
anledningen att de är morgondagens biblioteksanvändare, men en att man glömt bort att
det är minst lika viktigt att tänka på att de också är dagens användare. Denham skriver
att ett vanligt argument som ofta används för att inte satsa särskild service på ungdomar,
är att denna inte nyttjas i tillräckligt hög grad. Även om tonåren ofta är en tid då
biblioteksanvändning avtar, så visar undersökningar att det ändå är många ungdomar i
åldern 14 till 19 år som regelbundet går till biblioteken. Men trots att biblioteken är
populära, så anser både användare och bibliotekspersonal, enligt undersökningar, att
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biblioteken gör för lite för ungdomar. Ungdomarna tycker själva att biblioteken inte är
”up to date” och att personalen borde vara mer i tillgänglig.

Vad gäller ungdomars informationsbehov, skriver Denham att det är lika stort som
vuxnas men att många bibliotekarier tycks tro ungdomar har ett mindre
informationsbehov och att denna uppfattning är ett stort problem inom
bibliotekariekåren. Denham menar att även om en stor del av ungdomars
informationsbehov tillgodoses av skolan så är informationsbehovet särskilt stort när det
gäller deras utbildning och att förändringar i utbildningssystemet lett till mer aktivt
användande av folkbiblioteken. Men lika mycket som det finns ett informationsbehov
kopplat till skolan finns ett stort behov av information på andra områden som t.ex.
relationer, droger, hälsa. En stor fördel med folkbiblioteken är då att den information
som ges är neutral, utan inblandning av skolvärlden. Vad gäller informationskällor
skriver Denham att dessa behöver kategoriseras på ett sätt så att de blir lätta att få
tillgång till. The National Youth Agency som  har en väl utvecklad ungdomsverksamhet
har, skriver Denham utvecklat ett användbart klassifikationssystem som biblioteken kan
använda. De största ämnena är utbildning, hälsa, studie- och yrkesvägledning, miljö,
Europa, familj och relationer, hushåll, juridik, sport, resor och fritid mm. Inom varje
kategori finns ytterligare underkategorier. Det hela ska täcka alla möjliga format som
böcker, tidskrifter, musik, datorprogram och CD-ROM mm. Denham avslutar sin artikel
med att betona att den grupp som borde konsulteras och inkluderas i varje projekt som
handlar om service till ungdomar är ungdomarna själva. Denham menar också att de
bibliotek som tar hänsyn till ungdomars åsikter vad gäller service och som strävar efter
att skapa goda relationer med dessa användare, kommer att bli bättre på att tillgodose
denna grupps behov.

Även Kuhlthau (1988) påpekar att barns och ungdomars informationsbehov inte bara
uppstår i skolan utan också i andra sammanhang. I artikeln ”Meeting the information
needs of children and young adults: basing library media program on developmental
states” kopplar hon utvecklingspsykologiska teorier till de särskilda informationsbehov
barn och ungdomar har i olika stadier under uppväxten. Teorierna hämtar hon från
Piagets, Kohlbergs och Ericssons utvecklingsteorier. Under varje utvecklingsstadium
kommer barnens olika inlärningsuppgifter, i skolan såväl som i andra sammanhang, att
ge upphov till informationsbehov, skriver Kuhlthau. Hon menar att det är viktigt att
barn och ungdomar blir medvetna om sina informationsbehov och att de lär sig att hitta
och använda information för att tillgodose dessa. Målgruppen för vår studie kan
placeras in i det stadium som i Kuhlthaus artikel benämns som ”Preadolescence”.
Kännetecknande för den här åldern är behovet av uppmuntran från vuxna samtidigt som
man vill känna sig oberoende och ges möjlighet att prova saker på egen hand. Under
den här perioden börjar ungdomarna använda biblioteket allt mer självständigt, skriver
Kuhlthau. De lär sig när man behöver be om hjälp och hur man ska ställa frågor för att
få respons på sina informationsbehov.

3.4.1 Undersökningar om ungdomars informationsbehov och val av källor

Poston-Anderson och Edwards (1993) har i en australiensisk undersökning intervjuat
tjugoåtta flickor i åldern 13 till14 år om deras livsangelägenheter, och vilken hjälp de
kunde få av information för att hantera dessa. Flickorna kunde identifiera ett antal
informationsbehov som främst hade att göra med relationer, yrke och utbildning. Det
visade sig att de flesta trodde att det fanns information som kunde hjälpa dem men de
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trodde inte att denna fanns vare sig på skol- eller folkbiblioteket. Författarna anger tre
möjliga orsaker till detta. För det första hade flickorna en föreställning om att sådan
information inte fanns på bibliotek. För det andra var de utöver faktainformation i
behov av förklarande information och för det tredje fanns det indikationer på att
ämnesindelningen som används i biblioteket inte gynnar deras sökande efter relevant
information. Detta visade sig då flickorna ombads formulera sitt informationsbehov så
som de skulle gjort till ett informationssystem. Flickorna använde sig då ofta av
generella termer som t.ex. ”problem” eller ”hjälp”. Författarna menar att biblioteken
behöver utveckla indexeringssystem som tillgodoser ungdomars särskilda behov.

Flum och Weisner (1993) beskriver ett amerikanskt projekt med syftet att utöka och
förbättra biblioteks- och informationsservicen för ungdomar mellan 12 och 18 år i en
region i USA. Projektet omfattade nio bibliotek och pågick under åren 1990-1992. I
bakgrunden till artikeln skriver författarna att ett ökande antal ungdomar befinner sig i
riskzonen för att exempelvis hoppa av skolan, eller drabbas av tonårsgraviditeter och
misshandel. Under några få år går tonåringar igenom förändringar i utvecklingen
samtidigt som de ställs inför avgöranden om värderingar, religion, samhällsansvar,
yrkesval och oberoende. Detta sker under en period i livet då även små beslut kan
upplevas som överväldigande. Projektet startade med att varje bibliotek genomförde en
undersökning av vilka behov som fanns bland ungdomarna. Med hjälp av postenkäter
till personal som arbetar med service till ungdomar, analyser av demografiska och
sociala data, strukturerade intervjuer, gruppintervjuer och frågeformulär bland
ungdomar, fann man att de frågor ungdomar i den undersökta regionen främst funderade
över gällde bland annat droger, alkohol, våldsproblematik, arbete, rasism, dåliga skolor,
brist på möjligheter till rekreation, tonårsgraviditeter, sex och relationer. Det visade sig
också att ungdomarna hade bristfälliga kunskaper om vilka resurser och vilken service
biblioteken hade att erbjuda.

Projektet resulterade i utformande av sex förslag på förbättrad biblioteksservice till
ungdomar. En utvärdering av verksamheterna visade att biblioteket har en viktig roll när
det gäller att förse ungdomar med information, inte bara för skolarbete, utan också när
det gäller fritidsintressen och personliga informationsbehov. Den visade också att
biblioteket genom samarbete med skolan och ungdomsorganisationer kan bidra till att
förbättra situationen för ungdomar.

En något nyare undersökning gjordes av Latrobe och Havener 1997. De ville undersöka
ungdomars hela informationsvärld, det vill säga informationsbehov som kan uppstå i
såväl skolsammanhang som i andra sammanhang och frågorna de ställde sig var vilka
informationsbehov ungdomar har och var de vänder sig för att tillgodose dessa behov.
Frågeställningarna liknar alltså våra men urvalet ser annorlunda ut. Det bestod av en
klass med 18 highschool-elever ur årskurs 11 vilka visade upp särskilt goda skolresultat.
Att man valde att undersöka just dessa ungdomar beror enligt författarna på att deras
informationssökningsbeteende skulle kunna visa andra studenter hur man bäst går till
väga när man söker information. Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter
och intervjuer. I enkäten ställdes frågan om huruvida man sökt information om något av
33 uppräknade ämnen under skolåret som gått. Ämnena delades in i sex kategorier och
det visade sig att samtliga elever hade sökt kursrelaterad information, 89 % hade sökt
information gällande framtidsplaner, 67 % om relationer, 44 % om fritidsaktiviteter och
22 % om hälsa. Det var alltså skolrelaterad information som var vanligast. Enstaka
studenter nämnde också hälsa, fritidsaktiviteter och framtidsplaner som viktiga
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informationsbehov i intervjuerna. Ingen signifikant skillnad mellan könen beträffande
informationsbehov upptäcktes, vilket författarna tror beror på att urvalet var så pass
litet.

Inte heller när det gäller val av informationskällor fann man några könsskillnader. Det
visade sig att den vanligaste informationskällan var andra människor, oavsett vilken typ
av problem det var det var frågan om. Media var också en användbar informationskälla
utom när det gällde information om relationer. Samtliga elever angav att de använde sig
av kamrater, lärare och klassrumsundervisning. De informationskällor som var
användbara till flest kategorier av informationsbehov var kamrater, föräldrar och
personliga erfarenheter. De flesta elever angav att de någon gång hade bestämt sig för
att inte söka information om ett ämne även om de trodde att det fanns sådan. Orsakerna
till det kunde vara att de inte prioriterade frågan, att de hade ont om tid eller att de inte
ville kännas vid problemet. De sökte heller inte efter information, när det gällde frågor
som var personliga eller unika för deras individuella situation. Områden där många
elever ifrågasatte värdet av att använda sig av informationskällor var t.ex. tidsplanering,
hantering av personliga relationer och trosfrågor. Här kan vi fråga oss vilken innebörd
ungdomarna lagt i ordet information. Latrobe och Havener skriver att studien bland
annat belyser hur viktiga människor är som informationskälla. Att betona personliga
relationer, påpekar de, är därför också viktigt när det gäller att undervisa studenter om
informationssökning.

Viss information menade ungdomarna var svår att få tag på. Information om hälsa,
relationer och filosofi upplevdes som svårare att hitta än andra ämnen.  Indexeringen av
informationen sågs som ett hinder liksom dåligt gensvar hos olika myndigheter när man
försökte kontakta sådana. Ibland fanns det information men den var inte presenterad på
en nivå som passade eleverna. Att söka information om ovanliga eller smala ämnen
beskrevs också som en svårighet. I det sammanhanget vill vi nämna att undersökningen
gjordes 1997 och att användningen av Internet inte var lika utbrett som idag.

I artikeln Providing Information to Help Young People (1998) frågar sig Judith Coley,
huruvida bibliotekarier har en roll att spela, när det gäller att hjälpa ungdomar i deras
privatliv. Bibliotek är ett av de alternativ som unga kan komma att vända sig till för att
få hjälp skriver Coley, och dessa bör därför tillhandahålla den information som de
behöver. Informationen måste dock göras mer lättillgänglig om förmedlingen ska bli
effektiv. För att identifiera vilka informationskällor som tonåringar anser vara till mest
hjälp (och få veta hur dessa görs mer tillgängliga), delade hon ut 150 frågeformulär till
elever i åldern 11-16. Tre situationer som tonåringar kan hamna i presenterades samt en
lista på olika informationskällor, där de skulle välja vilken informationskälla de trodde
skulle vara till mest hjälp i varje enskild situation. De tre situationerna handlade om
mobbning, drogmissbruk och yrkesval. Informationskällorna som indelades i fem olika
kategorier var: ”tala med människor man känner”, ”tala med professionella”, ”tryckt
material”, ”elektroniskt material” och ”inte tala med någon”. Dessa kategorierna var i
sin tur indelade i underkategorier. Coley samlade även in information från lokala
informationsrådgivare, lärare, en bibliotekarie och  en skolsköterska genom ett annat
frågeformulär för att kunna jämföra informationen från dessa med tonåringarnas svar.

Resultatet av Coleys undersökning visade att alternativet ”tala med människor man
känner” var det mest populära valet som informationskälla i de beskrivna situationerna.
Även alternativet ”att tala med professionella” t.ex. skolsköterskan var populärt. Bland
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annat visade det sig att en telefonlinje skulle vara till hjälp vid situationer som
mobbning och drogmissbruk. Överhuvudtaget var information som fanns tillhands i
skolmiljön och per telefon, det som mest tilltalade tonåringarna till skillnad från
informationskällor som de själva skulle vara tvungna att söka upp. Vid
studievägledningsfrågor var det vanligast att de vände sig till studievägledaren. De
flesta förväntade sig också hitta studiematerial på biblioteken. Bland det tryckta
informationsmaterial var fackböcker det populäraste valet i studievägledningsfrågor.
När det gällde drogproblem visade sig dock facklitteratur och skönlitteratur vara till
mindre hjälp. Tryckt material visade sig inte heller vara något som tonåringarna
använder vid problem kring mobbning. Vad gäller elektroniska källor som t.ex.
databaser och videos ansågs dessa vara till hjälp vid val av utbildning och drogproblem,
men däremot inte vid mobbning. Det var få som valde alternativet ”att inte tala med
någon” i de tre situationerna.

Coley (1998) menar att om en informationskälla visar sig vara ett populärt val så kan
man dra slutsatsen att det är lättillgängligt. Men det krävs också att informationen är
relevant och aktuell för att det ska vara en bra informationskälla. Det är här som
personer som arbetar med att ge information i skriven och elektronisk form har en stor
och viktig roll. De människor som tonåringarna väljer att vända sig till, behöver ha den
rätta informationen tillhanda för att ge effektiv hjälp. De som vänder sig till biblioteket
för hjälp, även om de är få, behöver få den information som de förväntar sig hitta där.

Reynolds (1998) beskriver en studie som genomfördes i England 1996.  Med hjälp av
enkäter från 8834 barn och ungdomar och uppföljande intervjuer ville man ta reda på
vad de läser, varför, hur de kommer i kontakt med det och vad läsningen betyder för
dem. Urvalet var tänkt att representera  Englands hela population av skolelever och
hänsyn togs till kön, social och etnisk bakgrund, utbildningserfarenhet och var i landet
de bodde. Det visade sig att de ämnen ungdomarna i åldersgruppen 11-16 år läste om
var droger (74 % av flickorna, 58 % av pojkarna), sex (42 %; 29 %), abort (66 %; 28
%), sexuellt utnyttjande (74 %; 43 %), AIDS (81 %; 64 %), mobbning (75 %; 50 %),
skilsmässa (56 %; 29 %), arbetslöshet (41%; 37 %), hemlöshet (65%; 55%),
styvföräldrar (46 %; 23 %) och en rad andra sociala frågor och potentiella personliga
problem. Nästan hälften av flickorna (44%) och en fjärdedel av pojkarna (24 %) uppgav
att läsning hade hjälpt dem att lösa ett problem. Många av dem uppgav också att läsning
var viktigt för dem som förberedelse när de skulle fatta viktiga beslut.

Det visade sig att ungdomarna, särskilt flickorna föredrog traditionellt, tryckt material.
Tidskrifter var den mest populära formen av läsning för både pojkar och flickor och
uppgavs ofta vara en viktig källa till information och stöd till de som har problem av
olika slag allt från incest till mobbning. När det gäller läsning av tidskrifter framkom att
ungdomarna inte vill att vuxna lägger sig i läsningen av dessa, och Reynolds menar
därför att de kanske inte har sin rätta plats på biblioteket eller i klassrummet. Något som
talar för att tidskrifter ändå bör finnas på dessa ställen, är att Reynolds påstående att en
del av tonåringars identitetsarbete äger rum genom läsning av dessa, särskilt för flickor
mellan 11 och 16 år.

Flera av ungdomarna i undersökningen gav uttryck för att fördelen med läsning är att
det är en privat form av information. Man kan själv bestämma när, var, hur mycket och
hur ofta man skall läsa. Dessutom är det möjligt att gå fram och tillbaka i en text tills
man förstått den.
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Både Latrobe och Haveners (1997) och Reynolds (1998) undersökning ställer frågan
vilken information ungdomarna har sökt istället för vilken information de skulle vilja
ha. Man kan tycka att det säger mer om vilka informationsbehov ungdomarna
egentligen har, eftersom det visat sig vara något som lett till en informationssökning. Så
som vi betraktar informationsbehov tänker vi oss emellertid att alla informationsbehov
inte nödvändigtvis behöver leda till informationssökning. Det finns många faktorer som
påverkar huruvida detta sker eller inte som t.ex. tillgången till information. Vi anser
också att informationssökning innebär mer än att läsa. Reynolds och Latrobe och
Haveners undersökningar innefattar t.ex. inte det som Wilson kallar för passiv sökning
(se kap 3.3.5) och som innebär att man råkar snappa upp något.

Den enda svenska undersökningen vi funnit inom området ungdomars
informationsbehov är en magisteruppsats från BHS med titeln ”UngInfo: en studie av
ungdomars informationsbehov” av Berg och Hägglund Gustafsson (1998). Uppsatsen
undersöker vilka frågor som ungdomar ställt till UngInfo i Eskilstuna. UngInfo är en
avdelning under Eskilstuna stads- och länsbibliotek som främst riktar sig till ungdomar
mellan 15 och 29 år. Den information som finns på UngInfo är grundad på en enkät och
en intervjuundersökning med ungdomar. Undersökningen gjordes innan avdelningen
öppnade med avsikt att ta reda på vilka områden ungdomarna själva hade behov av att
få information om. Uppsatsen från BHS gör en sammanställning av ungdomars frågor
under en femårsperiod och grundar sig på enkäter som samlats in av personalen i
samband med att ungdomar ställt frågor. Den här undersökningen skiljer sig således
från de tidigare nämnda genom att de inte frågat ungdomar direkt. Resultatet visade att
nästan hälften (47 %) av de frågor som ställdes handlade om studier. De näst vanligaste
frågorna var relaterade till arbete (33 %) och därefter kom frågor om resor (20 %). Att
undersökningen var avgränsad till frågor om arbete, studier och resor skriver författarna
har att göra med att frågeformuläret var utformat efter dessa kategorier vilket i sin tur
baserade sig på förstudien som visade att det var dessa ämnen som var mest efterfrågade
av ungdomar. Berg och Hägglund Gustafsson skriver själva att denna indelning kan ha
påverkat hur personalen betraktade frågorna då de skulle passa in i formuläret och
därmed haft inverkan på resultatet. Det kan också vara så att ungdomarna sökt
information på egen hand och därmed inte kommit med i statistiken, skriver de.
Följaktligen kan man ana att ungdomars informationsbehov kan vara mer varierat än
vad som framkommer i den här undersökningen.

Ovan nämnda undersökningarna försöker på olika sätt att ge en helhetsbild av
ungdomars informationsbehov när det gäller olika livsangelägenheter. Följande
undersökningar tar istället upp hur ungdomar söker och använder information när det
gäller ett särskilt område.

Julien (1997) undersöker hur information kan hjälpa ungdomar vid studie- och
yrkesvägledning. Syftet med studien var att fastställa vilka informationskällor
ungdomar använder sig av när de skall fatta yrkes- och studierelaterade beslut. Vidare
ville man undersöka hur dessa källor hjälper dem vid beslutsfattande och vilka hinder de
upplever när det gäller tillgång till information. Undersökningen består av en
enkätundersökning och en intervjuundersökning. Enkäterna delades ut bland 399
ungdomar mellan 15 och 19 år och intervjuerna genomfördes med 30 ungdomar mellan
16 och 20. Resultatet visade att ungdomarna hade ganska skilda informationsbehov och
föredrog olika informationskällor. De lade stor vikt vid personliga källor och var
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intresserade av samtal med studievägledare, familjemedlemmar och människor med
erfarenheter av yrken och studier. Formella informationskällor beskrevs som särskilt
värdefulla när informationen förmedlades i en förtroendeingivande och vänskaplig
situation. Ungdomarna i den här studien upplevde också en rad olika hinder i sitt
sökande efter information. De menade att det var svårt att hitta all information de
behövde (60 %) och att de behövde uppsöka alltför många ställen för att få svar på sina
frågor (40%). De menade också att de inte visste vart de skall vända sig (35 %), att de
hade bristande självförtroende när de sökte information (22%) och att de inte trodde att
det fanns information som kunde hjälpa dem (12 %). Intervjuerna visade att
ungdomarna kunde tycka att det var genant att be om hjälp. Fyra av de 30 intervjuade
ansåg att deras osäkerhet när det gäller att använda biblioteket, hindrade dem i deras
informationssökning och att denna osäkerhet i huvudsak berodde på bibliotekarier som
inte var hjälpsamma. Författarens slutsatser är att de som arbetar med service till
ungdomar såsom studievägledare och bibliotekarier borde anstränga sig för att hjälpa
ungdomar komma över dessa hinder, såväl de strukturella som de psykologiska.

Ytterligare en undersökning som syftar till att studera ungdomars informationssökning
när det gäller framtida jobb och utbildning, är gjord av de tidigare nämnda
australiensiska forskarna Poston-Anderson och Edwards (1996). Urvalet bestod här av
42 flickor i åldern 12 till14 år. För att kunna få en uppfattning om processen som pågick
när flickorna sökte information genomfördes intervjuer vid två tillfällen. Mellan dessa
tillfällen skrev flickorna dagbok under en månad, där de dokumenterade sådant som
hade med informationsproblemet att göra. Det visade sig att informationssökningen
starkt präglades av att flickorna ansåg att de var för unga eller att det var för tidigt för
dem att söka svar på sina frågor. De hindrades också av att de upplevde att föräldrar,
lärare, bibliotekarier och andra vuxna inte tyckte att det var rätt tidpunkt för dem att
söka information. Den information de tillägnade sig om ämnet yrke och utbildning kom
oftast genom erfarenheter t.ex. genom att besöka högskolan på "öppet-hus-dagar",
arbeta med barn på daghem eller genom att snappa upp samtal hemma i familjen, på
bussen eller på TV. Det var ovanligt att flickorna frågade någon om råd. Ett undantag
från detta var dock att flickorna frågade sina mödrar vilka inte bara svarade på frågor
utan också förmedlade kontakter till människor med yrken som intresserade dem. Även
papporna gjorde detta men i mindre omfattning. Under intervjuerna pratade flickorna
sällan om formella informationssystem eller informationstjänster, inte ens
studievägledning. Majoriteten uppgav att de frågor de hade kunde betraktas som
oviktiga, men menade samtidigt att det var frågor som var mycket angelägna för dem
själva.

Poston-Anderson och Edwards beskriver också vad de anser att resultatet borde få för
konsekvenser för olika typer av informationstjänster. De menar att det är viktigt att
förstå att många flickor aldrig kommer att ställa några frågor och att man därför bör
vara förutseende och exponera viss information så att flickorna kan få tag i den, utan att
behöva fråga. Eftersom många flickor fick tag i sin information av en tillfällighet,
menar de att placeringen av information också är av största betydelse.

Liksom i den tidigare nämnda undersökningen av Poston-Anderson och Edwards visade
det sig att det inte bara är fakta flickorna efterfrågar. De frågor som beskrevs delades in
i kategorierna råd, bedömning, fakta, förståelse, taktik och åsikter. Detta menar vi
kanske också är en orsak till att man inte använde sig av formella informationssystem.
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3.4.2 Sammanfattning av undersökningarna

Undersökningarna visar att det framförallt är framtida yrke och utbildning samt
relationer som ungdomarna funderar på och vill ha information om. Även ämnen som
droger och alkohol förekommer i flera undersökningar. Flera av ämnesområdena skulle
kunna benämnas som samhällsfrågor som t.ex. våld och rasism, men det skulle också
kunna utgöra personliga problem. Dessa resultat är naturligtvis beroende av urvalet och
vilken metod som använts. Förutom när och var undersökningen är gjord kan man tänka
sig att åldern på ungdomarna kan ha betydelse för vilka områden de tagit upp. I Poston-
Anderson och Edwards undersökning var samtliga tillfrågade precis som i vår studie
flickor i åldern 13 till 14 år, och i de övriga var det en större spridning på åldrar, vilket
kan ha bidragit till en större spridning på ämnesområden. Ett par av undersökningarna
är gjorda i början av 1990-talet och mycket i ungdomars livsvärld kan ha förändrats
sedan dess t.ex. Internets intåg. Många av de ämnesområden som ungdomarna själva
uppger verkar dock kunna gälla även idag.

Oavsett vilka problem eller funderingar ungdomarna har visar det sig att den vanligaste
informationskällan är andra människor. Det är framförallt människor de känner som
ungdomarna vänder sig till men vid specifika problem kan de även vända sig till
professionella. Både Coleys (1998) och Poston-Anderson och Edwards (1996)
undersökningar visar att ungdomarna prioriterar lättillgängliga informationskällor.

De hinder vid informationssökning som kommer fram i tidigare undersökningar har ofta
att göra med att det är svårt att hitta på biblioteket. Osäkerhet inför uppställningssystem
och indexering nämns i flera undersökningar. Att ungdomarna inte trodde att det finns
information tas också upp i ett par av undersökningarna. Övriga hinder som kommer
fram är att det är genant att be om hjälp, att informationen är presenterad på en nivå som
inte passar ungdomarna och att det är svårt att hitta information om ovanliga eller smala
ämnen.
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4 REDOVISNING AV RESULTAT

I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår intervjuundersökning och enkäten.
Resultatet redovisas utifrån de frågeställningar vi har med olika teman som
underrubriker. Under varje frågeställning redovisar vi först resultatet av
intervjuundersökningen och sedan resultatet av enkäten.

4.1 Flickornas informationsbehov

När det gäller flickornas livsangelägenheter och vilka informationsbehov som var
kopplade till dessa, blev det för oss tidigt under undersökningen tydligt vilka tankar och
frågor som var vanliga. Detta bekräftas även när vi går igenom det insamlade materialet.
Det allra vanligaste förekommande informationsbehovet är kopplat till skolan. Ett annat
vanligt ämne har att göra med framtiden. Samtliga våra intervjupersoner pratar mer eller
mindre fritt kring dessa två ämnen. Så gott som alla säger att de funderar mycket på
skolan, läxor och prov. Andra ämnen som utkristalliserar sig i intervjuerna är olika
samhällsfrågor, existentiella frågor och frågor rörande relationer av olika slag.

När vi granskar informationsbehoven lite närmare visar det sig att det inte i första hand
är fakta som efterfrågas. Utifrån intervjumaterialet kan vi urskilja tre olika typer av
informationsbehov. Den indelning vi gör sker utifrån vilken typ av information vi tror
att de skulle bli mest hjälpta av. En typ av frågor och funderingar som flickorna har
tyder på ett behov av fakta. Det kan handla om vilka betyg som krävs för att komma in
på en särskild utbildning eller vilken utbildning man skall ha för ett visst yrke. Det kan
också röra sig om information om en särskild samhällsfråga som engagerar dem. En
annan typ av information har vi kallat förklarande information och till detta räknar vi
information av mer komplex karaktär som t.ex. svar på ”varför-frågor”. Exempel på
frågor som visar på behov av sådan information är ”varför finns det krig”, ”varför blir
vissa människor rasister” eller ”varför tillverkas det miljöfarliga saker”. En tredje typ av
information som efterfrågas kallar vi råd och stöd och här handlar det om information
som ofta riktas till dem personligen. Här hittar vi frågor som rör t.ex. hur man ska lägga
upp sina studier, hur man ska tänka när man väljer till gymnasiet eller hur man ska
agera i en viss situation. Denna indelning innebär dock inte att varje fråga endast leder
till en typ av informationsbehov. Många av flickornas frågor kan istället leda till
informationsbehov av flera slag. En hjälp när det gäller att benämna de olika
kategorierna har vi fått vi från Poston-Andersons och Edwards undersökning (1996) där
de identifierat kategorierna råd, bedömning, fakta, förståelse, taktik och åsikter.

En iakttagelse i detta sammanhang är flickornas egen syn på begreppet information.
Visserligen frågade vi dem inte direkt om detta men intervjuerna indikerade ändå, att för
dem sträcker sig begreppet inte längre än till fakta och då oftast i skriftlig form.

4.1.1 Informationsbehov efter ämnesområde

Det ämne som flickorna oftast själva tar upp och är pigga på att prata om är ämnet
skolan. Oftast handlar deras tankar och funderingar om hur de skall klara av sina läxor,
prov, betyg och den stress de känner inför detta. En flicka säger att hon i framtiden
måste jobba mycket hårdare för att kunna lära sig allt hon måste kunna (10). De flesta
av flickorna går i sjuan och har ännu inte fått betyg men oroar sig ändå för hur det
kommer att gå. För de tre flickorna som går i åttan handlar det även om huruvida deras
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betyg skulle räcka för att komma in på ett visst gymnasieprogram. Ett annat tema som
dyker upp är hur de ska fördela tiden mellan skolarbete och fritidsintresse. En av
flickorna (13) pratar om att det är svårt att hinna med både skolan, kompisar och
pojkvän. En annan flicka (16) funderar på att sluta med en idrott som hon ägnar sig åt
för att bättre hinna med skolan, och har rådfrågat sina tränare om detta. Ytterligare en
flicka säger att "ibland så får man nästan ingen fritid" (19). När vi tittar närmare på vad
det är för information som flickorna kan tänkas bli hjälpta av, verkar det framför allt
vara råd och stöd. Det skulle kunna handla om hur de t.ex. kan planera sin läxläsning
eller att hitta en bra studieteknik. Ett citat som speglar den stress som flickorna ger
uttryck för att de upplever är följande:

Ja, det är väl typ alla läxorna för det är ju så här att lärarna tycker att; ja nu har ni inte fått
läxor i det här ämnet på länge. Men man har ju läxor i alla andra ämnen så dom bara
prackar på en hur mycket som helst! […] som i påsk, innan det blev påsk då kände vi att;
nej vi kommer inte tillbaka om det ska fortsätta så här för allt var så  jobbigt….och
alla….det var så att man satt ute och på rasterna och grät, nej men nästan. ( 12 )

Samma flicka säger senare i intervjun:

…för lärarna säger ju alltid typ att; nej, jag får jobba halvtid nu bara för att jag har jobbat
för mycket. Men så kommer det bli för oss också; att vi typ bränner ut oss, för vi får vara på
skolan typ 24 timmar om dygnet…det blir ju så i längden, till och med på helgerna har det
blivit så, och nu ska vi snart ha en redovisning och då måste man träffas någonstans och
hålla på med det. Det tar ju en hel dag, på helgerna med, det är ju inte så kul om man ska
hålla på helgerna med läxorna direkt. (12)

Samhällsfrågor är ett annat stort ämne som ofta tas upp av de intervjuade. För det allra
mesta är det frågan om förklaringar till människors motiv till olika handlingar och
åsikter. De vanligaste funderingarna som dyker upp handlar om ämnet krig, vilket sju av
flickorna tar upp. Funderingarna handlar i samtliga fall om varför det finns krig och
"hur de tänker när de dödar människor" (1) som en flicka uttrycker det. Frågor kring
miljöförstöring är det också flera som tar upp. Här är det frågor som handlade om t.ex.
varför man tillverkar saker som är farliga för miljön. En flicka som har funderingar
kring växthuseffekten uttrycker på ett tydligt sätt att det är förklarande information hon
är ute efter och inte fakta: "Vi har ju pratat om det så jag vet ju vad det är och allting,
men typ man undrar hur folk kan vara så dumma"(16). Ämnet rasism återkom också
några gånger och då handlade frågorna t.ex. om varför man blir rasist eller som en flicka
formulerar sig: "varför de tycker som de tycker och hur de som blev det…varför de blev
det eller så"(4). Ytterligare funderingar som tas upp med anknytning till
samhällsproblem handlar om djurtransporter, varför det tillverkas alkohol och tobak,
hur folk kan döda och risken att utsättas för våld eller övergrepp. När det gäller
samhällsfrågor verkar det som att flickorna framförallt är i behov av förklarande
information, men i vissa fall efterfrågades även fakta. En del av flickorna ville t.ex. ha
information om rökningens negativa konsekvenser.

En annan vanlig fundering som flera av flickorna ger uttryck för har att göra med
framtida yrke och utbildning. Här kan vi urskilja två typer av informationsbehov. För
det första finns det hos flickorna funderingar kring vilka betyg som krävs för att komma
in på en särskild gymnasieutbildning eller vilken utbildning de skall gå för att kunna
jobba med ett visst yrke. I dessa fall tror vi att flickorna skulle bli hjälpta av
faktainformation. För det andra finns det funderingar kring hur de ska tänka när de
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väljer gymnasieutbildning, det vill säga vad som är bäst för dem. Detta tolkar vi som att
det även finns behov av information i form av råd. En av flickorna säger:

Jag skulle gärna vilja se hur typ min framtid skulle bli typ ,vilket som skulle vara bäst att
välja, vilken linje, vilket som skulle vara bäst och vilket som skulle vara roligast. Jag har
funderat på att kanske efter gymnasiet åka utomlands…skulle vilja veta om jag skulle göra
det. (15)

Bland de intervjuade finns det olika åsikter om när det är rätt tidpunkt för information
om gymnasievalet. Av dem som önskar information om detta i dagsläget finns flickor
både från årskurs sju och åtta. De menar att det är bra att informationen kommer tidigt.
Några av dem anser inte heller att det är för tidigt. Tre av flickorna säger däremot att de
inte vill ha information om gymnasievalet ännu. En av dem (19) motiverar detta med att
hon förmodligen ändå skulle hinna ändra sig innan det är dags att söka och säger att det
inte är ett dugg viktigt att få information om gymnasieval och yrken ännu. En annan av
flickorna (18) ger uttryck för att hon blir stressad av sådan information och får
beslutsångest. Hon berättar att hon tidigare tänkt väldigt mycket på vad hon skulle bli.
Eftersom det är två år kvar har hon dock bestämt sig för att vänta med att fundera på
det. Den tredje flickan (23) säger: "Inte nu i sjuan men typ i slutet av åttan, då kommer
man säkert vilja veta mer". Vi kan också se att några av dem skjuter dessa frågor på
framtiden även om de inte direkt säger till oss att det är för tidigt exempel på ett sådant
uttalande är informant nummer 8 som säger att: "Jag går ju bara i sjuan. Det måste vara
tid kvar än".

När det gäller frågor kring framtiden dyker det även upp funderingar som inte är
kopplade till val av utbildning och yrke. Några av flickorna funderar över hur det skall
gå för dem i övrigt. En flicka undrar om hon skall bli omtyckt (19) och en annan
funderar på hur framtiden kommer att se ut i största allmänhet (3). Ytterligare en flicka
uttrycker på frågan om det finns något som bekymrat eller engagerat henne på senaste
tiden, en oro för att hon skall drabbas av någon olycka i  framtiden: "jag brukar tänka,
tänk om jag blir skjuten eller nåt sånt där, det är jag lite rädd för…för det är så mycket
som händer nu, så man blir själv rädd att man ska bli våldtagen eller nåt sånt"(2).

Existentiella frågor och relationer tas också upp under intervjuerna. Öppenheten inför
att tala om dessa ämnen är dock inte så stor. De existentiella frågor som kommer upp
handlar om Gud, livets mening och vad som händer efter döden. Relationsfrågorna
handlar om kompisar, kärlek, mobbning och konflikter med föräldrar. De två flickor
som tar upp ämnet mobbning frågar sig hur mobbare tänker och känner sig. En av dem
säger: "om barnen som mobbar är rädda eller om de vill vara tuffa eller om de själva har
det svårt….hur de känner sig eller vad de tänker på…"(1).

4.1.2 Informationsbehov enligt enkäten

Resultatet av enkäten visar att flickornas svar på vilka ämnen de funderar över eller har
frågor kring skiljer sig en del från vad som framkommer under intervjuerna. Figur 3
visar hur många av flickorna som svarat att de ofta eller väldigt funderat på de givna
ämnesområdena.
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Fig. 3 Antal flickor som svarat att de funderat ofta eller väldigt ofta på ämnesområdena
på enkäten.

Som vi tidigare beskrivit är det ämnena skolan, samhällsfrågor och framtiden som
flickorna oftast tar upp under intervjuerna. Enkäterna, å andra sidan, visar att det är
"kärlek och förälskelse" som flickorna funderar mest över. Av de 21 flickor som svarat
på enkäten har sju av dem uppgivit att de funderar väldigt ofta på kärlek och förälskelse
och nästan hälften d.v.s. tio av dem uppger att de funderar på det ofta. Ingen av
flickorna svarar att de aldrig funderar på detta.

Den näst vanligaste ämnet som flickorna funderar över enligt enkätsvaren är "utseende".
Detta svarar sju av flickorna att de funderar väldigt ofta på och lika många svarar att de
ofta funderar över det. Då vi jämför med intervjuerna visar det sig att det endast är en
flicka som vi intervjuat, som ger uttryck för att hon tänker en del kring sitt utseende.

Skolan är det ämne som flickorna oftast pratar om under intervjuerna och enligt
resultatet av enkäten är detta den tredje vanligaste funderingen som flickorna har. Två
av flickorna uppger att de funderar väldigt ofta på skolan och tolv av flickorna uppger
att de ofta funderar på detta ämne.

Något annat som flickorna har en hel del frågor kring enligt våra intervjuer är
samhällsfrågor. Enligt enkätsvaren tillhör detta dock inte de vanligaste funderingarna
flickorna har utan kommer först på femte plats. Två flickor anger på enkäten att de
aldrig funderade över samhällsfrågor.

4.2 Flickornas informationsanskaffning

Flickorna tillgodoser sina informationsbehov när det gäller livsangelägenheter, främst
genom att vända sig till muntliga, informella informationskällor. Det allra vanligaste är
att man pratar med kompisar, men även föräldrar och syskon spelar en viktig roll. När
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flickorna tar upp föräldrar nämns mamma oftare än pappa. Flickorna uttrycker sig ofta
själva i allmänna ordalag om vart de brukar vända sig, när de funderar över något.
Ibland frågade vi också hur de gått till väga när de sist behövde information och vart de
skulle vända sig när det gäller sådana ämnen som fanns med på enkäten, för att få en
bild över vart de vanligtvis vänder sig. Ett uttalande som är ganska talande för samtliga
flickor kommer från en flicka som säger:

Det är väl kanske lite från mina föräldrar….jag frågar kompisar, föräldrar…. lärare kan jag
också gå fram och fråga. Såna man litar på eller vad jag ska säga. Jag sätter mig inte
framför datorn, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker det är lättare att bara gå och fråga. (5)

Några av flickorna förklarar också varför de i första hand vänder sig till människor de
känner. Sammanfattningsvis verkar de mena att de får personlig information, anpassad
efter just dem. En flicka berättar att hon hellre pratar med sina föräldrar än med
utomstående av den anledningen att föräldrarna känner henne och kan sätta sig in i
hennes situation:

….jag i alla fall har det bra med mina föräldrar så jag pratar med dom. För det känns
mycket bättre om det är sådana saker som rör en själv och så …eftersom de känner en, de
vet ju hur man fungerar och så. Det är lättare att fråga då tycker jag. (16)

Samma flicka jämför med hur det skulle vara att använda sig av tryckta källor:

För att jag menar en bok….även om böcker är väldigt bra så känns det som att…. det är ju
en främling som har skrivit det. De känner ju inte den personen som läser det och då är det
väldigt svårt att ge råd, tror jag.

Böcker och tidningar visar sig dock vara till hjälp för några av flickorna. Informant
nummer 10 pratar om ungdomstidningar, där det finns reportage om tjejer som berättar
om sina problem, samt frågespalter där olika experter svarar på ungdomarnas frågor.
Även informant nummer 15 pratar om ungdomstidningar och nämner tidskrifter som
Frida och Veckorevyn, där hon kan läsa om t.ex. sex och samlevnad. En annan flicka
menar att hon kan läsa om vardagsproblem i Kamratposten och Veckorevyn (13).
Samma flicka anser att hon fått svar på frågor hon funderat över genom att läsa
ungdomsböcker. Även Informant nummer 11 och 23 säger att de blivit hjälpta av att
läsa ungdomsböcker.

Något annat som tydligt framträder i våra intervjuer är att de allra flesta av flickorna
inte aktivt söker information om sådant de funderar över. Den information de tar till sig
verkar de många gånger ha stött på av en tillfällighet och själva betraktar de inte detta
som att söka information, som t.ex. när de pratar med kompisar. När flickorna nämner
vilka informationskällor de vänder sig till, tyder valet av dessa också på att de väljer det
som finns tillgängligt och som de inte behöver leta sig fram till. Att det är något av en
tillfällighet att de stöter på information pekar flera av flickornas utsagor på. En av
flickorna pratar om att hon "reagerar  varje gång hon hör något" som rör hennes
informationsbehov (21). En annan flicka säger att hon tagit reda på saker om det yrke
hon var intresserad av men då hon får frågan om hur hon gick till väga ändrar hon sig
och säger: "Nä, men jag tog inte reda på….det stod faktiskt i en tidning"(20). Ofta är
det information som finns i den närmaste omgivningen som de tar till sig. En flicka (10)
berättar att hon tittat i sin pappas böcker. Pappan utbildade sig till det yrke hon var
intresserad av. Ytterligare ett exempel är en flicka som läser skönlitteratur och genom
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böcker fått svar på frågor hon funderat över, men säger att: "Det tycker jag är mer som
en slump, typ som att jaha, var det så […] för man måste ju ändå läsa hela boken" (23).

Ibland kommer flickorna in på i vilken ordning de väljer att gå till olika
informationskällor. I första hand är det då frågan om att man vänder sig till sin närmaste
omgivning av föräldrar och kompisar. Blir man inte hjälpt av dessa kanske man
kontaktar någon utomstående, som t.ex. skolsköterskan eller letar information i böcker
eller på Internet. Någon uttrycker det som att: "om man har något riktigt så frågar man
skolsyster"(15). Att ta sig till biblioteket och söka information där verkar inte vara ett
alternativ som de väljer i första hand. En del av flickorna uppger dock att de stannar vid
att fråga någon närstående. De menar att de nöjer sig med det svar de får eller att de helt
enkelt ger upp.

4.2.1 Relationen mellan källa och ämne

De intervjuade flickorna vänder sig således till muntliga, informella informationskällor i
de allra flesta fall. Efter en indelning av informationsbehoven i olika ämnesområden kan
vi emellertid se att val av informationskälla även kan bero på ämnet i fråga. Det allra
vanligast förekommande informationsbehovet är kopplat till skolsituationen. När det
gäller dessa frågor uppgav flickorna att de för det mesta vänder sig till kompisar och
föräldrar, men även lärare och syskon. Av kompisar får flickorna dels information i
form av praktisk hjälp med läxor, men det handlar också om att de bara diskuterar
problemet med varandra för att få stöd. En flicka (12) säger att hon vet att det finns
böcker om studieteknik på biblioteket, men vill inte använda sig av dessa, eftersom det
skulle ta för mycket tid i anspråk. En annan flicka har sett att det finns information i
ungdomstidningar om hur man kan lägga upp sina studier, men menar att hon inte blir
särskilt hjälpt av att läsa detta, eftersom hon känner att det inte är råd som är riktade
direkt till henne:

Det står ju typ i tidningen, såna där artiklar om tips om hur man ska göra och så. Men jag
tror att det är ganska mycket från person till person också. För om det står i en tidning att så
här kan du göra och så…men det beror på hur man är som person om man liksom själv
tycker det passar. För alla kan inte tycka att det sättet är bra. (16)

När det gäller funderingar kring framtida yrke och utbildning är det återigen de
muntliga källorna som dominerar, men här använder sig flickorna av ett större nätverk
av människor. De pratar med föräldrar, kompisar, syskon, släkt och bekanta som t.ex. en
systers pojkvän. Ett par av flickorna uppger att de fått en del information om det yrke
som de är intresserade av då de pryat på olika arbetsplatser (5, 12). Studievägledaren
nämns vid några tillfällen, men de flesta har inte själva sökt upp denne. De flickor som
går i årskurs åtta berättar att studievägledaren besökt klassen och delat ut en bok om
olika gymnasieprogram (12, 13, 15). Utöver detta används Internet och
ungdomstidningar i ett fåtal fall.

Det område där det är vanligast att flickorna använder sig av formella
informationskällor visar sig vara samhällsfrågor. Sex av flickorna uppger att de använt
sig av tidningar och TV för att få svar på sådana frågor. Liksom vid andra ämnen är det
dock de informella informationskällorna, som flickorna vanligtvis vänder sig till. Här är
det oftast föräldrar flickorna pratar med, men några av dem diskuterar även sådana
frågor med kompisar.
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Ett ämne som flera av flickorna uppger att de hellre pratar med kompisar än föräldrar
om var sex och samlevnad. En av flickorna (2) förklarar att föräldrarna skulle kunna
tycka att hon är för ung och säger också att "sånt som är pinsamt pratar jag med mina
kompisar om." Även om kompisar är den vanligaste informationskällan går en del av
flickorna också till sina föräldrar. Skolsköterskan nämns ofta som en person de skulle
kunna tänka sig att ta kontakt med. Ingen säger sig emellertid ha gjort detta utan
informationen de fått från skolsköterskan, har förmedlats via klassbesök. När det gäller
sex och samlevnad så uppger en flicka (15) att hon vänder sig till tryckt material i form
av ungdomstidningar.

Ytterligare ett ämne som en flicka menar kan vara känsligt att prata om med vuxna är
mobbning. Hon säger att: "nja, det är la inte så många som tar upp liksom…just
mobbning och sånt, det är inte många som vill gå ut med att de är mobbade och så där"
(21).

4.2.2 Relationen mellan källa och typ av informationsbehov

Som vi tidigare nämnt tyckte vi oss kunna urskilja tre typer av informationsbehov i
intervjuerna; behov av fakta, behov av förklarande information och behov av råd eller
stöd. Vi blev därför intresserade av att titta på om det fanns ett samband mellan vilken
typ av informationsbehov flickorna har och vilken informationskälla de väljer och
tyckte oss kunna se vissa mönster.

Det som tydligast framträder är att de intervjuade flickorna uppger att de alltid vänder
sig till muntliga informationskällor när de är i behov av information i form av råd och
stöd. När det gäller den här typen av informationsbehov är föräldrar och kompisar
återigen det vanligaste alternativet. Lärare nämns vid ett par tillfällen och någon pratar
med äldre syskon. En vanlig uppfattning bland flickorna när det gäller information i
form av råd är att det som de själva efterfrågar inte finns att få tag på i tryckt form.
Flickorna verkar då efterfråga personlig rådgivning och menar att det som finns i tryckt
form endast kan bli generella rekommendationer. En flicka säger att hon inte tror att det
finns så mycket information om de problem som just hon har (2). En annan flicka, vars
informationsbehov handlar om hur man ska hantera en stressig skolsituation, menar att
sådan information inte finns på biblioteket. Hon säger:

Det finns ju kanske böcker om såna saker som rör det, t.ex. stress och så, men inte någon
som har gjort någon bok om…. så här ska du klara läxan. Det låter lite så där….det kanske
inte är så där jättebra att skriva en bok om det. (16)

När det gäller förklarande information är det också vanligt att flickorna inte tror att det
finns information om det de undrar över. Frågan "varför finns det krig" upprepas flera
gånger under intervjuerna, och här säger flickorna att de inte tror att det finns
information som förklarar detta. En flicka uttrycker något som får representera vad flera
av flickorna säger:

Jag tror inte att det står precis varför….vad de tänker, men det står säkert "krig" och om de
olika krigen, men det är inte riktigt det jag vill veta ändå […] Man får veta hur det var och
när, men inte hur de känner sig. Det är sånt jag vill veta och sånt kan man inte hitta. (1)

Flera av dem tror heller inte att det finns information om t.ex. varför man blir nazist,
varför människor mobbar eller varför det tillverkas saker som inte är bra för människor
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och miljön. Beträffande dessa utsagor kan man givetvis fråga sig vilken innebörd de
lägger i ordet information vilket vi tyvärr inte alltid frågat. Det finns också flickor som
säger att det kanske finns information om sådana här saker ”någonstans”.

4.2.3 Informationskällor enligt enkätsvaren

Tolkningen av enkäterna komplicerades delvis av att en del av flickorna hade kryssat i
två och ibland tre informationskällor, medan andra på vår uppmaning bara valt ett
alternativ. Det var framförallt inom områdena "samhällsfrågor" samt "menstruation och
pubertet" som flickorna valt flera alternativ. Detta gjorde det svårt för oss att se vilken
informationskälla som var mest populär i de fall de kryssat i flera.

Enkäterna visade, liksom intervjuerna, att det är de muntliga, informella
informationskällorna som tydligt dominerar flickornas val. Inom samtliga
ämnesområden är alternativet att "tala med människor du känner" det allra vanligaste
svaret. När det gäller ämnesområdet "om du är accepterad, omtyckt av kompisar" svarar
samtliga flickor att de skulle vända sig till människor de känner. Nästan lika många, det
vill säga 20 av de 21 flickorna, skulle prata med människor de känner när det gäller
frågorna "skolan" samt "vilken utbildning du ska gå och vad du ska arbeta med i
framtiden".

Den näst vanligaste informationskällan enligt enkäten är böcker och tidningar. Det ämne
som flest flickor skulle vända sig till böcker och tidningar med är "menstruation och
pubertet", vilket elva av flickorna svarar. När det gäller "sex och samlevnad" svarar åtta
av flickorna att de skulle gå till böcker och tidningar och angående "samhällsfrågor",
säger sig sju av flickorna välja denna informationskälla. "Kärlek och förälskelse" är
också ett ämne som några av flickorna vill läsa om, vilket sex av dem anger. Lika
många väljer böcker och tidningar när det gäller ämnet "utseende". Flera av flickorna
hade som sagt valt flera svarsalternativ, särskilt när det gäller "samhällsfrågor" och
"menstruation och pubertet" vilket innebär att många kanske inte enbart skulle vända sig
till böcker och tidningar med dessa frågor.

Den informationskälla som minst antal flickor valt var Internet. Det förekommer endast
vid fyra tillfällen. Att tala med experter eller vända sig till TV/radio/film verkar inte
heller vara så vanligt. Ett undantag är när det gäller samhällsfrågor där sex av flickorna
uppger att de skulle vända sig till TV/radio/film. Samhällsfrågor är för övrigt det
ämnesområde där vi fick störst spridning på svaren.

Inga större skillnader föreligger mellan enkät- och intervjusvaren. Det är i båda fallen de
muntliga, informella informationskällorna som i första hand används. Både enkät- och
intervjusvar visar att ett mycket litet antal flickor uppger att de använder Internet för
informationssökning och när det gäller samhällsfrågor vänder man sig både till
människor i den närmaste omgivningen och till tryckta informationskällor. Resultatet av
enkäten visar dock att fler informationskällor används än vad som framkommer i
intervjuerna. Detta är rimligt med tanke på att enkäten tog upp ämnesområde som inte
kom fram i intervjuerna. Enkäten gav oss således möjlighet att se vart flickorna vänder
sig med frågor de inte vill prata med oss om. Det visar sig t.ex. att flickorna gärna
använder böcker och tidningar när det gäller ämnen som skulle kunna upplevas som
känsliga att prata om som t.ex. "menstruation och pubertet", "sex och samlevnad",
"kärlek och förälskelse".
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4.3 Hinder vid informationsanskaffning

Flera faktorer tycks spela in när det gäller hur flickorna upplever svårigheter med att
söka efter information. Det handlar dels om personliga hinder som bristande kunskaper
och erfarenheter, dels problem med att hitta information men också om ämnets karaktär.
Ofta har dessa problem ett nära samband. Många tycker t.ex. att biblioteket är svårt att
hitta i, på grund av att de saknar tillräcklig erfarenhet vilket verkar bidra till att de inte
orkar engagera sig. Ett citat som visar att det kan vara flera orsaker som bidrar till att
man inte hittar är följande:

…det är la för att det är så stort och man vet inte var man…om man ska söka på, ja
bokstaven R eller om man ska gå till vuxenlitteratur eller lexikon eller vad som helst. Det e
la det att det finns så mycket…man är inte där så ofta så det är svårt att hitta. (5)

När flickorna pratar om hinder är det ofta svårigheter de möter i biblioteket som de tar
upp. Eftersom flickorna inte i första hand går till biblioteket för att söka information om
sina livsangelägenheter, kan vi dra slutsatsen att de hinder de säger sig ha upplevt
grundar sig på erfarenheter från andra sammanhang, t.ex. när de sökt information till
skolarbete. Vi tycker ändå att det är viktigt att även ta upp problem som flickorna möter
i biblioteket eftersom de ger en vink om hur man kan förbättra bibliotekens tjänster till
dem. Att flickorna inte går till biblioteket med sina livsangelägenheter, kan möjligen
bero på att deras erfarenheter är att biblioteket inte kunnat hjälpa dem.

4.3.1 Klassifikationsproblem och informationsöverflöd

Något som ofta återkommer i intervjuerna är att flickorna uttalar sig om att det är svårt
att hitta i biblioteket. Flickorna pratar ibland om stadsbiblioteket och ibland om
skolbiblioteket men de verkar ha ungefär samma problem med att hitta på alla bibliotek.
De säger att det är stort, att de tappar bort sig och blir förvirrade när de ser alla hyllor
och böcker. En flicka menar att det inte är så bra ordning på skolbiblioteket, vilket
också skulle kunna tyda på att hon har problem med att hitta det hon är ute efter (17).

Att det är svårt att hitta på biblioteket uppges ofta bero på skyltningen. Flera av de
intervjuade efterfrågar tydligare skyltning. En flicka säger:

Man går inte in där, i det där stora rummet och letar om man inte hittar [….] Det står skyltar
överallt och det står så här typ littera…. ja, och så står det en massa annat längre bort. Åh,
shit! Det blir alldeles för mycket och så vet man inte. (12)

Det kom sällan fram några idéer om hur det skulle se ut på biblioteket för att det skulle
vara lättare att hitta, utan oftast säger de bara att det borde vara lite bättre skyltat. Två av
flickorna kommer dock med några konkreta förslag:

Ja, för det står ju så här ofta på alla böcker, R eller Cn eller vad det nu står. Jag vet inte vad
det är för bokstäver, men det står ju så där konstigt. Och då fattar man ju ingenting. Det
skulle vara mycket lättare om det skrev ut som i mataffären står det ju typ flingor, socker,
mjöl…på såna där skyltar i taket och då skulle det vara enklare om de skrev liksom såna
skyltar där också [….] Det kunde stå mer i bokstavsordning på de här skyltarna. Typ om
man letar efter djur eller nånting eller vad det heter, eller typ natur eller nånting. Då skulle
det stå på N och då skulle man bara kunna a, b, c, d…kunna kolla efter det och då skulle
man hitta det… (12)



48

En annan flicka (1) menar att: ”man kunde ha en lista eller någonting som hänger
uppe. Ungdomsböcker där och kost och hälsa där och sådana grejer och utseende
på ett annat ställe. Så man vet var man ska gå”.

SAB-systemet verkar vara något som ställer till problem hos så gott som samtliga
flickor. Att hitta skönlitteratur verkar inte vara förenat med några större
svårigheter. Flickorna har klart för sig att böckerna är placerade efter författare
och kan gå direkt till hyllan för att hitta det som de söker. Det verkar däremot
svårare för dem att hitta facklitteratur. De problem flickorna upplever kan
möjligen förklaras med att de tycker att systemet inte är logiskt och att de inte vet
vad klassifikationskoderna står för. Flera av flickorna påpekar att de tycker det är
svårt att förstå sig på ”koderna” som de dessutom har uppfattningen att man måste
komma ihåg. En flicka uttrycker sig kort och gott: ”Hcg och skit förstår jag mig
inte på”(6).

4.3.2 Personliga hinder

När det gäller de problem som kan tänkas ligga hos flickorna själva, verkar det som att
de allra flesta saknar erfarenhet av att aktivt söka information om sådant som de själva
anger som livsangelägenheter och har bristande kunskaper i informationssökning på
bibliotek och Internet i allmänhet. En del verkar ha problem med att veta var de ska
söka, t.ex. vilken söktjänst de ska välja eller om de ska gå till hyllan eller
bibliotekskatalogen. Ett annat problem är att flickorna inte vet vad, de ska söka efter,
det vill säga de saknar ord för vad de är ute efter, har svårt att avgränsa sina frågor och
definiera användbara söktermer.

Flickorna har alla mer eller mindre erfarenheter av att söka på Internet och kunskaperna
varierade mycket. De erfarenheter de har verkar ofta bestå av att gå till någon
webbadress de känner till, ladda ner musik eller söka information om en kändis på
någon sökmotor. Flertalet av flickorna uttrycker en stor osäkerhet inför att söka på
Internet. De säger sig vara ointresserade eller att de inte kan så mycket. En av flickorna
(13) tror dock att hon skulle vara intresserad om hon kunde lite mer: ”…skulle man
kunna, skulle man vara duktig på det, skulle det säkert vara jättekul. Men jag har aldrig
fått lära mig….”. Trots att många har svårigheter med att söka information på Internet
säger sig en del (18, 1, 5) föredra detta framför biblioteket. De tycker att det är
bekvämare, enklare och att det går fortare än att slå i böcker.

Det finns också de som verkar ha lätt för att söka och som ger exempel på tillfällen då
de hittat det de varit ute efter. En flicka (8) berättar t.ex. att hon gått in på olika
gymnasieskolors hemsidor för att ta reda på vilka betyg som krävs för att komma in på
olika gymnasieprogram. En annan flicka (1) nämner att hon går in på Spray och skriver
in vad hon letar efter, t.ex. ungdomssidor. Detta gällde ämnet alkohol och narkotika som
hon hade funderingar över. En tredje flicka (16) berättar att hon vet var hon ska söka för
att veta att informationen är tillförlitlig.

För att få reda på hur väl flickorna kunde formulera sökord till datoriserade söktjänster,
frågade vi dem vilka sökord de skulle använda, om de sökte information om den
livsangelägenhet de själva tagit upp. De sökord som gavs exempel på var ofta alldeles
för generella för att med framgång kunna användas vid en sökning på Internet eller i en
bibliotekskatalog. Ibland verkar också kopplingen mellan sökordet och det flickorna
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egentligen vill ha reda på långsökt. En flicka (1) berättar att hon skulle söka på ordet
"skola" om hon skulle söka information om hur mobbare känner sig eller vad de tänker
på, eftersom hon menar att det sker i skolan. Så småningom kommer hon emellertid
fram till att hon även skulle använda sig av sökordet ”mobbning”. Två andra flickor (1,
6) säger att de skulle använda sökordet ”krig” om de skulle söka information om varför
det blir krig. En flicka (2) säger att hon på frågan hur man löser problem skulle söka på
ordet ”problem”. Hon säger att: ”… så kommer det fram, och så klickar jag så kommer
jag till andras problem”. Samma flicka säger att om hon ville ha svar på frågan om
varför rökning och alkohol finns, skulle hon söka på söksträngen ”skadligt för
kroppen”. I båda fallen är det söktjänsten Yahoo hon talar om.

Flera av flickorna ger också uttryck för att de inte har tid, lust eller ork att söka
information. Det säger att de ofta ber om hjälp istället för att leta själva i biblioteket
eftersom de anser att det går fortare. En flicka (12) som behöver råd om hur hon ska
klara av sina läxor menar att det skulle ta alldeles för mycket tid att söka efter
information om studieteknik, även om hon tror att sådan information finns och är i
behov av det. En annan flicka (21) säger att hon inte haft tid att leta information om
rökning men att hon vet att det finns på skolans hemsida. Under intervjuerna uttrycker
flickorna också ofta att de ”inte orkar”. Informant nummer 11 säger att om hon inte är
nöjd med den information hon fått så orkar hon inte gå runt och fråga mer. Hon säger:
"jag känner, jag klarar inte av det, orkar inte, så jag ger upp”. I hennes fall verkar det
också hänga ihop med att hon tycker att det är svårt: ”jag tycker inte det är kul, därför
när jag ser en massa böcker, jag står så här bara; oj vad många böcker, så jag orkar
inte….”. Det här ett exempel på hur problemen att hitta information leder till att de
tappar lusten att leta.

Ibland ger flickorna uttryck för att det är svårt att sortera ut det som är relevant. Detta
nämns ofta i samband med att de söker på Internet och får en massa träffar som de inte
vet hur de ska hantera. Många av flickorna saknar strategi för hur de ska gå vidare och
ger då upp. Problemet med att välja ut vad som är relevant uppstår även i biblioteket.
Informanterna 15, 16 och 17 pratar om att det finns så mycket böcker att välja bland och
att de måste be om hjälp för att hitta just det de är ute efter.

4.3.3 Ämnets karaktär

I vissa fall kan ämnets karaktär utgöra ett hinder. Det kan handla om ämnen som de
tycker är pinsamt att fråga efter. En flicka (1) säger att hon bara skulle gå fram till en
bibliotekarie och fråga om det var ”ett ämne man kunde prata om”. En annan (2) säger
att ”det finns vissa saker man inte vill säga och då vill man helst försöka själv”. Det
ämne som ges som exempel på något pinsamt att fråga en bibliotekarie om är sex och
samlevnad. De flesta som tycker att detta är genant skulle inte be bibliotekarien om
hjälp för att hitta sådan information. Här finns dock variationer bland flickornas utsagor.
En flicka (16) menar att det skulle vara pinsamt för att "det känns lite som att de ska
undra vad man ska ha det till…speciellt när man är så ung också". En annan flicka (3)
säger att även om det kändes dumt att fråga om hjälp skulle hon ändå göra det, om det
kändes väldigt viktigt för henne. Ytterligare en flicka (12) menar att det inte alls är
genant att be om hjälp, oavsett vad det gäller, eftersom personalen på biblioteket inte
känner henne.
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En annan uppfattning som kom fram under intervjuerna är att de tycker det är svårt att
hitta information när de är ute efter något ”speciellt”, d.v.s. ett väl avgränsat ämne,
vilket ett par av flickorna ger uttryck för. En flicka berättar att hon ibland måste gå
igenom flera böcker för att hitta just det hon vill ha och tar då gärna hjälp av en
bibliotekarie. Här uppstår således problem med att sovra informationen och välja ut det
som är relevant. Hon säger:

Om man kanske letar om nånting som är väldigt inriktad på en speciell grej då är det svårt
för då vet man inte om den boken…ifall det finns i den boken…För då måste man läsa hela
boken och se om det finns i den. (16)

En annan flicka (23) tycker också att det är svårt att hitta information när hon är
ute efter något speciellt eller annorlunda, men säger sig inte be om hjälp utan ger
istället upp.

4.4 Sammanfattning av resultatet

De informationsbehov som framträder under våra intervjuer rör framförallt tre
ämnesområden: skolan, framtiden och samhällsfrågor. Det som verkar uppta flickorna
allra mest är saker som rör skolan. Här finns det funderingar kring hur de skall klara av
läxor och prov samt hur de skall fördela tiden mellan skolan och fritiden. När det gäller
framtiden rör sig de flesta funderingarna kring vad de ska välja för yrke och utbildning
och vad som krävs för olika yrken och för att komma in på olika skolor. Frågor kring
samhällsproblem handlade oftast om motivfrågor, som t.ex. varför det finns krig eller
varför det tillverkas saker som är farliga för miljön. Resultatet av enkäterna ger en
annan bild än intervjuerna när det gäller informationsbehov. Av enkäten att döma är det
kärlek och förälskelse som flickorna funderar mest på. Den näst vanligaste funderingen
handlar om utseende och det tredje vanligaste är skolan.

Flickorna skaffar sig framförallt information genom att prata med människor de känner.
Detta gäller alla ämnesområden. Samhällsfrågor är det område där flickorna verkar
använda sig av flest informationskällor. När informationsbehovet är av sådant slag att
det är råd eller stöd som efterfrågas, uppger flickorna alltid att de vänder sig till
muntliga källor. Inga större skillnader föreligger mellan enkät- och intervjusvaren när
det gäller val av informationskällor. Enkätsvaren visar dock att fler informationskällor
används än vad som framkommer i intervjuerna, t.ex. visar det sig att böcker och
tidningar används när det gäller ämnen som kan vara känsliga som ”sex och
samlevnad”, ”menstruation och pubertet” samt ”kärlek och förälskelse”.

De hinder som flickorna ger uttryck för, handlar dels om bristande kunskaper och
erfarenheter i informationssökning men också om problem med att hitta i biblioteket.
Att veta var man ska leta efter information och att plocka ut det som är relevant är också
något som flickorna kan ha problem med. I vissa fall kan även ämnets karaktär utgöra
ett hinder på så sätt att det är svårt att fråga om saker som känns pinsamma.
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5 ANALYS OCH DISKUSSION

I det här kapitlet analyserar och diskuterar vi vårt resultat. En frågeställning i taget
presenteras där vi kopplar till teori och tidigare forskning. Skillnader mellan enkät- och
intervjuresultat kommer att diskuteras där det finns sådana.

5.1 Flickornas informationsbehov

I ett försök att sammanfatta de informationsbehov som flickorna ger uttryck för i vår
intervjuundersökning har vi delat in dem i kategorierna skolan, samhällsfrågor,
framtiden, relationer och existentiella frågor. Dessa ämnesområden förekommer i
nämnd ordning så att skolan var det ämne som flest flickor pratade om.
Enkätundersökningen däremot visade att det var ämnesområdena "kärlek och
förälskelse", "utseende" samt "skolan" som var vanligast att flickorna hade funderingar
kring. Skillnaderna i dessa resultat tycker vi är intressanta. Samma flickor som på
enkäten svarat att de funderar väldigt ofta på kärlek och förälskelse, väljer att i stället ta
upp ämnet skolan under intervjun. Egentligen är detta inte förvånande, och delvis var
det något vi förutsåg. En av anledningarna till att vi valde att ta med enkäten i vår
undersökning var just att vi anade att det fanns saker som flickorna inte ville prata med
oss om. Givetvis är det lättare att prata om kraven i skolan med en främmande person,
än att ta upp funderingar kring t.ex. kärlek eller utseende. Sådana ämnen kan dels vara
känsliga att prata om med främmande människor men kan också kännas som ämnen
man inte borde fundera så mycket över.

5.1.2 Informationsbehov efter ämnesområde

När vi jämför vårt resultat med de undersökningar som vi tagit upp i
litteraturgenomgången finner vi både likheter och skillnader. Ett problem för oss när det
gäller att ställa vårt resultat mot tidigare forskning är att ämnesområdena ibland
kategoriserats och vi vet inte alltid vilka frågor som ligger bakom kategorierna som
beskrivs i de olika undersökningarna. Det är också svårt att jämföra kvalitativa
undersökningar med kvantitativa då förutsättningarna för deltagarna att svara ser så
olika ut.

Skolan
Det ämne som flest flickor tog upp under våra intervjuer var som sagt skolan och
innefattade den stress de känner inför läxor och prov och den inskränkningen skolan gör
på fritiden. Detta beskrivs endast i en av de tidigare undersökningarna. Det är Kloeps
svenska undersökning (1999) om barns och tonåringars livsangelägenheter som tar upp
detta ämne i enkäten. Vid en rangordning av de olika ämnesområdena i den här
undersökningen visar det sig dock att skolan kommer först på sjätte plats bland
flickorna i åldersgruppen 13-16 år. Skolan var däremot en vanlig fundering bland de
äldre ungdomarna i den här studien. Den undersökning som mest liknar vår egen
beträffande frågeställningar och urval är Poston-Anderson och Edwards undersökning
(1993). I analysen av artikeln tar författarna upp just frånvaron av vardagliga
skolsituationer såsom t.ex. läxor, men de konstaterar också att det är ett resultat som
överensstämmer med andra undersökningar.
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Hur kommer det sig då att detta är ett ämne som dominerar bland de flickor vi
intervjuat? En förklaring kan vara att det är lättare att prata om skolan än om ämnen
som skulle kunna upplevas som känsliga, vilket intervjusituationen kan ha bidragit till.
En annan förklaring kan ha att göra med tidpunkten för intervjuerna. Samtliga intervjuer
genomfördes i slutet av vårterminen då de sista proven gjordes och då flickorna ofta fick
en muntlig bedömning av hur de låg till betygsmässigt. Det är då naturligt att man gör
en egen summering av vad man lyckats prestera i skolan under året och kanske ett sista
försök att förbättra sina resultat. Ytterligare faktorer som kan ha påverkat val av
samtalsämne, kan ha varit att flickorna såg på oss som representanter från skolvärlden
samt att intervjuerna genomfördes i skolmiljö.

I Flum och Weisners undersökning (1993) förekom inte stress kopplat till skolan bland
svaren hos de intervjuade ungdomarna. Överhuvudtaget var svaren i den här
undersökningen mer fokuserade på sociala och samhällsrelaterade problem. En faktor
som kan påverka detta är hur urvalet är gjort. Om det är ungdomar från områden med
mycket kriminalitet och sociala problem så överskuggar givetvis dessa problem sådant
som stress i skolsituationer. Tyvärr vet vi inte hur det ser ut i de nio utvalda områdena
där den amerikanska undersökningen utfördes. Däremot beskrivs det i inledningen av
artikeln hur ungdomar befinner sig i riskzonen för en mängd sociala problem vilket ger
intrycket av att det är det man varit ute efter.

När det gäller Reynolds undersökning (1998) så är detta en enkätundersökning och det
är möjligt att stress kopplat till skolan inte ingick som ett alternativ i frågeformuläret.
Reynolds undersökning handlar dessutom om vad ungdomar läser om och bland
flickorna i vår undersökning visade det sig att de inte tycker att tryckta källor är särskilt
användbara som hjälp vid stress inför skoluppgifter och liknande.

Det är i detta sammanhang viktigt att framhålla att det just är upplevelsen av stress som
är central när man talar om stress. Graden av stressreaktion beror på personens tolkning
och värdering av händelser. Stress kopplat till skolan behöver, för flickornas del inte alls
vara direkt knuten till mängden eller svårighetsgraden av vad de har framför sig, t.ex.
läxor och prov  och krav från lärare, utan till upplevelsen av själva situationen. Elkind
(1986 s. 200ff) tar upp olika slag av stress som han menar att ungdomar möter och som
för dem utgör olika typer av påfrestningar. Förutsägbar men oundviklig stress är en slag
av stress som enligt Elkind handlar om åtaganden och uppgifter av olika slag som kan
förutses men som kräver möda för att hanteras. Typsituationen är enligt Elkind
skoluppgifter som tonåringen kan förutse men som denne inte kommer sig för att ta itu
med (ibid). När det gäller tonåringars oro över uppgifter som inte hunnits med och oro
över sänkt betyg menar vi i likhet med Elkind, att vi vuxna ofta lätt kommer med råd
som att t.ex. planera och utveckla goda studievanor. Detta tips är ofta inte så lätta för
tonåringar att följa i praktiken. De saknar erfarenheter men är också många gånger
känsliga för råd som framhäver deras egen brist på erfarenhet.

Om man ska förstå flickornas informationsbehov utifrån Wilsons resonemang bör man
betrakta flickorna och deras situation i hela sitt sammanhang. Wilson menar att det är
individen, den roll hon har och den miljö hon lever i som ger upphov till behov. Att
skolan ger upphov till många frågor och funderingar kan följaktligen förklaras med att
det är en betydelsefull miljö för flickorna. Det är dit de går varje dag, det är där de
träffar sina kompisar och skolan ställer också krav som inskränker på deras fritid.
Rollen som elev verkar ha mycket stor inverkan på flickornas hela livssituation. Flera
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av flickorna har funderingar som rörde just hur de ska fördela tiden mellan skolan och
fritiden. Man kan också se att inställningen till skolan och hur viktig den är verkar
påverkas av flickornas närmaste omgivning. Lärare och föräldrar ställer krav på
flickornas arbetsinsats men även kompisar visar sig kunna utöva inflytande på varandra.
En flicka (11) pratar om hur hon försökt prata med en kompis om att hon borde
anstränga sig mer vad gäller skolarbete. Även samhällets syn på utbildning påverkar den
betydelse skolan får i flickornas liv. I dag kräver så gott som alla arbeten en utbildning,
vilket ställer krav på betyg. Betygssystemet får då givetvis också betydelse. Detta skulle
också kunna ses som orsak till de skillnader vi finner i resultatet mellan vår
undersökning och tidigare undersökningar som är genomförda i andra sociala
sammanhang. Situationen kring skolan kan antagligen se mycket olika ut beroende på
var undersökningarna är gjorda och hur gamla de undersökta ungdomarna är.

Den uppgift flickorna står inför när det gäller att klara av skolan och de behov av
information kopplat till detta dilemma, kan man också tänka sig påverkas av hur
studiemiljön ser ut hemma och i skolan. Tillgång till datorer, möjligheter till en lugn
studieplats, hur skolbiblioteket ser ut, hur långt det är till folkbiblioteket o.s.v. är
faktorer som har betydelse för hur svår uppgiften blir. Det här är exempel på faktorer i
flickornas omgivningen som påverkar flickornas behov av information om hur de ska
hantera en stressig skolsituation. Det beror naturligtvis även på vilka intressen, vilken
målsättning flickorna själva har och hur lätt de har för att klara skoluppgifter.

Samhällsfrågor
Ett annat vanligt förekommande ämne i våra intervjuer är samhällsfrågor. Som vi
tidigare nämnt var samhällsfrågor och sociala frågor, som skulle kunna utgöra
personliga problem, något som genomsyrade Flum och Weisners (1993) resultat. Flum
och Weisner nämner droger, alkohol, våld, rasism och dåliga skolor. De
samhällsrelaterade frågorna som dyker upp i vår undersökning är kopplade till krig,
våld, rasism, miljöförstöring, tobak och alkohol. I vår undersökning vet vi vilka frågor
som döljer sig bakom dessa ord. Det rör sig oftast inte om några personliga problem
utan snarare ett behov av förklaringar till olika samhällsproblem, t.ex. varför det
tillverkas miljöfarliga saker när man vet att det gör skada. De ställer jordnära frågor, bra
frågor som vi vuxna glömt att ställa, eller som vi upplever som provocerande. Men det
är frågor som stämmer till eftertanke. I Flum och Weisners artikel får vi inte veta mer än
att dessa ämnen förekommer. Även i Reynolds undersökning (1998) om vad ungdomar
läser förekommer samhällsproblem som droger, AIDS, arbetslöshet och  bostadslöshet.
Kloep (1999) kommer i sin undersökning fram till att funderingar kring ämnena krig
och miljöfrågor når sin kulmen vid 13 års ålder. För flickor i åldersgruppen 13-16 hade
miljöförstöring dock inte lika hög prioritet som krig.

Att tonåringar har funderingar relaterade till samhällsproblem kan tyckas konstigt då de
inte är så gamla och i egentlig mening inte ännu heller ”agerar” på den samhälleliga
arenan. Flickornas funderingar kring samhällsfrågor och vad som händer i världen kan
kopplas till Eriksons teori om jagutvecklingen och den kognitiva utvecklingen under
tonårstiden, då tonåringarnas värld vidgas och de blir mindre koncentrerade på den egna
personen. Att fundera över t.ex. varför det finns krig och miljöförstöring, hör enligt
utvecklingspsykologerna till en mycket naturlig del av den socioemotionella och
kognitiva utvecklingen. Det Piaget menar med att barnets inträde i det formella
operationella stadiet innebär, d.v.s. att barnet börjar tänka på ett nytt sätt på saker och
ting, t.ex. frågor som rör samhället, märks väl hos flickorna (Hwang & Nilsson 1996,
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s.37). Flickorna i vår undersökning var som tidigare nämnts inte ute efter egentliga
fakta, även om de, ur den vuxnes perspektiv, skulle kunna få en del svar därur. Frågorna
var istället av mer filosofisk karaktär, där det inte finns ett rätt eller fel svar.

Utöver den utvecklingspykologiska förklaringen till detta informationsbehov är det
också lätt att tänka sig att media har betydelse. Det media tar upp kan väcka frågor av
just den typen flickorna anger. De antyder att de har de fakta de behöver men vill ha
djupare förklaringar till människors handlingar. Raundalen och Raundalen (1986)
skriver om den förlamande inverkan som risken för kärnvapenkrig och utplåning hade
på många tonåringar på 80-talet. Detta märkte vi av naturliga skäl inte av. Däremot
uppkom det tankar kring konsekvenser av krig hos två flickor (8,11) som hade
släktingar och vänner i krigsdrabbade länder. Med Wilsons synsätt kan man betrakta
media som en faktor i miljön som skulle kunna påverkar informationsbehovet.

Vi kan också märka att frågor som tas upp i skolan skapar informationsbehov. Under
tiden för vår undersökning verkade det som att en del av flickorna arbetade med
växthuseffekten i skolan, vilket kan vara en förklaring till att flera flickor hade
funderingar kring miljöförstöring.

Framtiden
Framtiden var ytterligare ett ämnet som flickorna ofta pratade om under våra intervjuer
och då rörde det sig främst om frågor kring yrke och utbildning. Det här är ett ämne
som dyker upp i de flesta tidigare undersökningarna. I Poston-Anderson och Edwards
undersökning (1993) visade det sig att yrke och utbildning var ett av de två
ämnesområdena som engagerade flickorna mest. I Flum och Weisners undersökning
(1993) finns ämnet arbete med och eftersom åldersspannet på ungdomarna i den här
undersökningen är ganska brett (12-18 år), så skulle det kunna handla om både den
arbetssituation ungdomarna befinner sig i och funderingar kring framtida arbete. Kloeps
undersökning (1999) visar emellertid att funderingar kring framtiden inte är något som
dominerar i åldern 13-16 år. Trots detta visar alltså både vår undersökning liksom
Poston-Anderson och Edwards (1993) att det är ett angeläget ämne för flickorna. En
förklaring till detta skulle kunna vara att det, precis som när det gäller skolan, är ett
ämne som känns okej att prata om. I Latrobe och Haveners undersökning (1997) hade
83 % av ungdomarna sökt information som rörde framtida planer. I Berg och Hägglund
Gustafsson (1998) studie visar det sig att 47 % av frågorna till Unginfo hade handlat om
studier och 33 % hade handlat om arbete.

Varför oroar sig flickorna för framtiden relaterat till yrke och utbildning? Wrangsjö
(1995, s.111) menar att tonåringars oro för framtiden ofta handlar om oron att inte hitta
en plats i samhälle. Flickornas frågor kring framtiden och hur den kommer att se ut
skulle naturligtvis också kunna ses och förstås med Piagets glasögon. Enligt honom
infinner sig  de formella operationernas stadium någon gång i åldern 12 till 13 år, vilket
innebär ett nytt tänkande som gör att tonåringen kan tänka över abstrakta saker, vilket är
fallet med yrke och utbildning. Elkind påpekar att ungdomar börjar oroa sig först när de
fått förmågan att förutse framtiden (1984, s. 53). Tonåringar tror ofta att de val de
tvingas göra kommer att påverka hela livet. De har inte den kunskap, som vi vuxna har
genom erfarenhet, att man, om de väljer fel kan göra nya val och detta flera gånger.

De yttre faktorerna som påverkar flickornas behov av information när det gäller frågor
om yrke och utbildning kan ha att göra med betygssystemet, utbildningssystemet och
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samhället som ställer allt högre krav på individen vad gäller utbildningsnivå. Hur
föräldrar och andra vuxna i flickornas omgivning betonar yrke och utbildning påverkar
givetvis också. När det gäller dessa frågor visade det sig att flickorna tog hjälp av ett
ganska stort nätverk i sin närmaste omgivning. Vad föräldrarna har för yrke och hur
insatta de är i utbildningssystemet kan då ha betydelse. Hur skolan presenterar
information om yrken och studier kan också få konsekvenser för informationsbehovet.
Vi vet inte vilken socio-ekonomisk bakgrund flickorna har i vår undersökning, men att
familj och nära vänner har betydelse som informationskälla, är tydligt. Att arbetslöshet
skulle bidra till flickornas funderingar, vilket Wrangsjö (1995) och Hwang och Nilsson
(1996) menar märkte vi inget av. Ingen av flickorna tog upp detta som något problem.

Övriga ämnen
Ett ämne som fanns med i nästan alla undersökningar vi refererat till är relationer.
Kloep (1999) kommer fram till att det är kärlek ungdomarna funderar mest över i alla
åldersgrupper. Poston-Anderson och Edwards (1993) har som sagt kategoriserat
flickornas frågor till två områden där yrke och utbildning är den ena och relationer är
den andra kategorin. Även Flum och Weisner (1993) tar upp relationer liksom Reynolds
(1998). I Latrobe och Haveners undersökning (1997) visade det sig att hela 67 % av
ungdomarna sökt information om relationer. Eftersom vi intervjuat flickor och teorierna
kring flickors utveckling (se kapitel 3.1) säger att de intresserar sig mer för relationer än
vad pojkar gör, förväntade vi oss kanske att fler skulle ta upp detta ämne under
intervjuerna, men det var alltså inte så vanligt att de pratade om detta. Däremot visade
vår enkät att 17 av de 21 flickorna uppgivit att kärlek och förälskelse var något de
funderade på ofta eller väldigt ofta. Resultatet av vår enkätundersökning
överensstämmer således bättre med tidigare forskning.

Enkätsvaren visade också att funderingar kring utseende var vanligt bland flickorna.
Frågor kring utseende återfinner vi i Latrobe och Haveners undersökning (1997) där
ämnet utseende finns under kategorin hälsa. I Kloeps (1999) undersökning visar det sig
att utseende var det ämne som efter ämnet kärlek var det som flickorna i åldern 13-16
funderade mest över. Även när det gäller ämnet utseende överensstämmer således
enkätresultatet bättre med tidigare forskning än intervjuerna.

Man skulle kunna tänka sig att en förklaring till att så många i vår undersökning angav
att de funderade på sitt utseende beror på att vårt urval enbart bestod av flickor. Vi
menar att det i puberteten naturligt intensifieras funderingar över kroppen och utseendet
på grund av de fysiska förändringar som sker och att de krav som flickorna känner
gällande deras utseende till följd av yttre påverkansfaktorer, oftast är större än pojkars.
Inom litteraturen finns docka skilda uppfattningar om detta. Wrangsjö (1995) skriver att
flickor har en uppgift att ”orientera sig i den exempellösa exponeringen av
kvinnokroppen som hör till vår kultur” och att kvinnoideal stressar vilket i sin tur leder
till olika problem. Även pojkar grubblar över utseendet enligt Wrangsjö men inte alls i
samma utsträckning (ibid., s. 118). Elkind (1986) menar dock att puberteten medför lika
många problem eller frågor kring kroppen för pojkarna som för flickorna (s. 60).

Puberteten med alla dess förändringar, medför naturligt ett ökat intresse för kroppen och
utseendet. Det Jeffmar (1978) menar när han säger att tonåringar hela tiden måste
anpassa sig till andras reaktioner på det egna jaget, kan vara en förklaring till varför
utseendet blir så viktigt (s.159).
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När det gäller ämnen som kärlek, förälskelse och utseende kan man således peka på
flickornas ålder som förklaring till ett intresse för dessa frågor men det kan också vara
frågan om den bild samhället ger av hur man ska vara som tonårsflicka. I det här
sammanhanget kan man nämna faktorer som t.ex. socialt förvärvade rollförväntningar,
kamratpåverkan och den bild media ger av tonåringar.

När det gäller existentiella frågor var detta inte vanligt förekommande varken i vår
undersökning eller i de tidigare undersökningarna. Detta kan man tycka är lite
anmärkningsvärt, då man kan anta att det i tonåren finns många funderingar kring just
existentiella frågor, som vem man är, vem man vill vara och vad som är meningen med
livet. Enligt Eriksons teori om det femte stadiets livskris handlar denna period mycket
om hitta sig själv, att ”arbeta med” frågor som vem man är, vem man skulle kunna vara
och liknande (Erikson 1986). En mindre omfattande identitetskris innebärande att dessa
frågor uppkommer kan enligt Wrangsjö (1995) till och med räknas till det normala
utvecklingsförloppet i tonåren (s.136). Att det inte förekom så många funderingar av
detta slag i vår undersökning betyder dock inte att dessa frågor inte alls existerar. Det är
möjligt att det vi kallar existentiella frågor dyker upp vid så få speciella tillfällen, att
man vid ett intervjutillfälle inte i första hand tänker på dessa. Några av flickorna hade
också existentiella frågor, någon frågade sig t.ex. huruvida det fanns en gud eller inte.
Sådana funderingar är stora frågor som även de mest djupsinniga filosofer har problem
med att reda ut.

5.1.3 Typ av informationsbehov

Förutom vilka ämnesområden informationsbehoven rörde blev vi också intresserade av
vad det var för typ av information flickorna efterfrågar. Det här var något vi inte hade
funderat på innan vi gjorde undersökningen men under tiden vi gjorde intervjuerna gick
det upp för oss att det oftast inte var fakta som flickorna var ute efter. Stöd för dessa
tankar fick vi av Poston-Anderson och Edwards undersökning (1993) som fann att
flickorna i deras undersökning, förutom fakta var ute efter förklarande information. I en
senare artikel från 1996 som behandlar en undersökning rörande flickors
informationsbehov och informationssökning när det gäller framtida jobb och utbildning,
delar samma författare in frågorna i sex olika kategorier. De sex kategorierna som
presenteras är råd, värdering/bedömning, fakta, förståelse, taktik och åsikter. I vår
undersökning har vi delat in informationsbehoven i kategorierna fakta, råd/stöd och
förklarande information. Behovet av fakta och råd återkommer alltså i vår
undersökning. När det gäller förklarande information förefaller detta jämförbart med det
som Poston-Anderson och Edwards kallar förståelse men vi har valt en annan
benämning. Syftet med att beskriva informationsbehovet på det här viset, anser vi, är att
få en bättre uppfattning om vad det är de vill veta. En närmare beskrivning av
informationsbehoven gör det också lättare att se vilka som kan tillgodoses av
biblioteken, men också vilka som är av sådan karaktär att de bättre lämpar sig att
tillgodoses av andra institutioner och människor.

5.2 Flickornas informationsanskaffning

5.2.1 Muntliga källor

Resultatet av den andra frågeställningen visade en mer entydig bild än den första där
enkät- och intervjusvaren delvis skilde sig åt. Det som tydligast framträder när det gäller
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hur flickorna tillgodoser sina informationsbehov är att de väljer muntliga, informella
källor. Detta är ett resultat som stämmer väl överens med tidigare forskning. Höglund
och Persson (1985 s. 46) påpekar att många studier visar att de informella källorna ofta
är mycket betydelsefulla för olika grupper.

När vi tittar på undersökningar som tagit upp hur just ungdomar söker information visar
också dessa på betydelsen av muntliga personliga informationskällor. Latrobe och
Havener (1997) som undersöker ungdomars hela informationsvärld och Coley (1998)
som undersöker val av informationskälla i tre olika situationer, kommer fram till att
oavsett vilken typ av problem det är frågan om så är andra människor den viktigaste
informationskällan. Detta var något som kom fram även i vår undersökning. I Latrobe
och Haveners undersökning visar det sig vara kamrater, föräldrar och "egna
erfarenheter" som är de mest användbara informationskällorna. Resultatet av vår
undersökning visar att det är kamrater och föräldrar som flickorna främst vänder sig till.
Liksom Poston-Anderson och Edwards (1993) kom fram till, visade det sig i vår
undersökning att mamma var en viktig informationskälla. Att mamman visar sig särskilt
betydelsefull som informationskälla, är kanske naturligt med tanke på att hon i många
frågor som flickorna kan tänkas ha, delar erfarenhet.

Två av undersökningarna i litteraturgenomgången syftar till att studera ungdomars
informationssökning när det gäller yrken och studier: Julien (1997) och Poston-
Anderson och Edwards (1996). Julien kom fram till att ungdomarna (16-20-åringar)
lade stor vikt vid personliga källor så som samtal med studievägledare,
familjemedlemmar och människor med erfarenhet. Poston-Anderson och Edwards
undersökte flickor som var något yngre (12-14 år) än ungdomarna i Juliens
undersökning och resultatet visade att informationssökningen präglades av att flickorna
ansågs sig vara för unga. Författarna skriver att den information de tillägnade sig ofta
kom genom egna erfarenheter som att göra besök på skolor på öppet-hus-dagar eller att
snappa upp samtal t.ex. hemma, på bussen eller på TV. När det gäller just yrkes- och
studievägledning, finner vi precis som Julien att det är andra människor som är viktigast
som informationskälla. Vi kan också känna igen att man inte bara använder sig av den
närmsta omgivningen utan också människor med erfarenhet som också finns utanför
den närmaste familjen. Flickorna i vår undersökning var i åldern 13 till 14 år d.v.s. i
ungefär samma ålder som flickorna i Poston-Anderson och Edwards undersökning, men
deras uppfattningar om huruvida det är för tidigt med information om yrken och studier
går isär. Det vi kan se i intervjuerna är att de flesta inte kommit så långt i sina
funderingar och sällan har några konkreta planer.

Muntliga källor visade sig särskilt användbara när informationsbehoven var av sådant
slag att flickorna efterfrågade råd eller stöd. Samtliga frågor som vi kategoriserade som
behov av råd eller stöd uppgav flickorna att de tillgodosåg genom andra människor.
Detta menar vi faller sig naturligt då samtalet med andra människor i sig, kan utgöra ett
stöd som tryckta källor aldrig kan erbjuda. Enligt Wilsons synsätt kan det vara
flickornas behov som styr valet av informationskälla. Wilson (1981, s. 9) skriver att
valet av en muntlig källa ofta styrs av känslomässiga behov. De förklaringar som
flickorna i vår undersökning ger till varför de främst använder muntliga källor är att de
får information som är anpassad efter just dem. Det kan ha att göra med att de får
information från en person som är insatt i deras problem och som också kan ge
information på rätt nivå. Detta skulle kunna kopplas till den kognitiva utvecklingen och
det Hwang och Nilsson (1996) hävdar att det först är i slutet av tonåren som man kan
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förstå generella principer och regler. Innan dess är det svårt att sätta sig in i hur en
annan människa kan uppleva en situation om man inte själva varit med om den (s. 260).
Utifrån detta resonemang kan vi anta att barn i åldern 13 till 14 år, inte på samma sätt
som vuxna, kan tillämpa något de läst till sin egen situation eller göra generella råd till
sina egna.

Det faktum att det främst är muntliga källor som används skulle ur ett
utvecklingsperspektiv te sig som ganska naturligt. Enligt Eriksons teori sker
identitetsutvecklingen via samspel med andra. Andra människor fungerar då som en
spegel som förmedlar den information som tonåringar behöver, för att få en fast bild av
vem de är eller borde vara (Hwang & Nilsson 1996, s. 266). Att flickorna främst väljer
att prata med kompisar och andra människor i omgivningen, är således inte bara ett sätt
att få information utan enligt Erikssons perspektiv kan det också vara ett sätt att forma
en bild av sig själv, en identitet. Detta val av källa kan också ses som något typiskt för
flickor om man som Bjerrun Nielsen och Rudberg (1991, s. 223) menar att nära
relationer är särskilt viktiga för flickor under just tonåren. En slutsats av detta är att
vänner och en tillhörighet utanför familjen är mycket väsentligt, inte bara för att de
spelar en viktig roll i utbytet av information, utan också för flickornas frigörelse och
utveckling.

Fler orsaker kan nämnas till att flickorna väljer muntliga informationskällor framför
tryckta. De tryckta källorna skulle från flickornas sida kunna upplevas som alltför långt
borta från dem själva och deras erfarenheter. Information från böcker kommer från en
vuxenvärld som bestämmer vad och hur mycket information som tonåringar ska få
tillgång till. Men även om det finns nackdelar med tryckta källor som innebär att många
tonåringar förblir okunniga i ett ämne finns det ändå tonåringar som kan ta till sig denna
information.

Att flickorna väljer muntliga informella källor kan också vara en fråga om
tillgänglighet. Mamma, pappa, kompisar och lärare finns alla i flickornas närmaste
omgivning. Dessa personer har dock inte bara fördelen av att vara fysiskt tillgängliga.
Med Bucklands (1991) sätt att se på tillgänglighet (se kap 3.3.3) kan man också tänka
sig att den information de får från sin närmaste omgivning kostar lite i fråga om
ansträngning och är lätt att förstå. Huruvida flickorna accepterar den som trovärdig eller
ej, vilket är ytterligare en av Bucklands aspekter, kan kanske variera men de kan ju
också välja sina källor utifrån detta. En av flickorna (5) som pratar om vart hon brukar
vända sig nämner just att hon väljer människor hon litar på, vilket skulle kunna tyda på
att hon väljer att gå till människor som hon tror kan ge henne trovärdig information.

Under intervjuerna kom det också fram uppfattningar om att man ibland föredrog
kamrater framför föräldrar som informationskälla. Detta kan förklaras med det som
Wrangsjö (1995, s. 96f) och Elkind (1986, s. 42f) skriver om att tonåringar ofta är
känsliga för relationsaspekten av budskap, särskilt i kommunikation med vuxna.
Wrangsjö menar att det för tonåringen kan vara svårt att ta emot goda råd om denne inte
bett om det. Det kan också, ur flickornas perspektiv kännas pinsamt och genant att be
om råd från föräldrar och andra vuxna då det kan ge känsla av att var i underläge.

Vad gäller för och nackdelar med informella källor såsom kamrater ligger det största
problemet i att den information som erhålls inte alltid är trovärdig, kanske till och med
missvisande och dessutom kan den bygga på både rykten och spekulationer. Fördelen
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med denna informationskälla är att den till skillnad från tryckta källor, inte är generande
att referera till men som sagt kanske viktigast, de ger praktiska råd som inte annars ges.

5.2.2 Tryckta källor

Även om det var de muntliga källorna som dominerade så visade det sig att flickorna
också använde sig av tryckta källor. Det var framförallt efter att ha gått igenom
resultatet av enkäten som vi kunde se användningen av andra informationskällor.
Genom enkäten fick vi veta vart flickorna vänder sig när det gäller ämnen som de oftast
inte tog upp under intervjuerna. Det visade sig att böcker och tidningar var källor som
flickorna gick till när det gäller ämnena: "menstruation och pubertet", "sex och
samlevnad", "kärlek och förälskelse" samt "utseende". Vi har tidigare diskuterat varför
flickorna inte tog upp dessa ämnen under intervjuerna, d.v.s. att de kan ha upplevt det
som känsligt att prata om. Det förefaller då också rimligt att en del av dem väljer att
vända sig till tryckta källor i stället för, eller i kombination med, att prata med någon.
Här vill vi knyta an till Reynolds (1998) undersökning som visade att ungdomarna
ansåg att fördelen med att läsa vara att det gav en privat form av information. Samma
undersökning visade också att det i synnerhet var flickor som föredrog tryckt material
och att tidskrifter var en särskilt viktig källa vid problem av olika slag.

De tidskrifter som flickorna i vår undersökning nämner är Kamratposten, Veckorevyn
och Frida. Som vuxen kan man vara kritisk till tidskrifter som lägger allt för stor vikt
kring utseende och sex och påtvingar en bild av hur man ska vara som tonåring. Men
faktum är att de tar upp ämnen som många tonåringar funderar över och kan fylla ett
behov. Man ska kanske heller inte utgå från att tonåringar helt okritiskt tar till sig
information.

Ett annat ämnesområde där flickorna kunde tänka sig att vända sig till tryckta källor var
samhällsfrågor. Trots att de funderingar som var kopplade till olika samhällsfrågor ofta
var motivfrågor och kanske inte alltid är så lätta att hitta svaret på i böcker och tidningar
har några av flickorna ändå angivit att det är dit de skulle kunna vända sig. En orsak till
att man ändå väljer böcker och tidningar kan vara att de förknippar det med skolfrågor
och för dessa har de kanske lärt sig att tidningar, TV och böcker är bra att använda.

5.2.3 Tillvägagångssätt vid informationsanskaffning

Eftersom flickorna ofta vänder sig till människor de känner med sina frågor och
funderingar kan informationsanskaffningen i de flesta fall anses gå mycket enkelt till
väga. Flickorna har en fundering, de pratar med någon de känner och får ett råd, en
förklaring eller kanske fakta. Det som är intressant och där vi kan ha hjälp av Wilsons
modell från 1996 (se kap 3.3.5) är de tillfällen då informationssökningen inte kommer
till stånd. Det finns exempel på informationsbehov bland flickorna som inte tillgodoses
av deras närmaste omgivning, men som de ändå inte går vidare med.

Wilson menar att för att informationssökningen ska äga rum behövs det någon form av
aktiverande mekanism. I modellen använder han stress/coping teorin som förklaring på
en sådan mekanism. Ett exempel på detta ur vårt material är att flickorna ofta uppger att
de har frågor och funderingar som rör yrken och studier. Trots att det finns frågor som
de kommer att behöva svar på och som deras närmaste omgivning inte kan hjälpa dem
med, är det endast ett fåtal som engagerat sig i någon form av informationssökning.
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Detta kan alltså förklaras med att den stress de upplever inte är tillräckligt stor för att de
aktivt skall söka information. En del av flickorna säger själva att de skjuter det på
framtiden eftersom de bara går i sjuan. Överhuvudtaget verkar de frågor och
funderingar de uppger inte vara orsak till någon påtaglig stressupplevelse, vilket kan ses
som förklaring till att de inte aktivt söker information. Det ämne som man kan se ha gett
upphov till störst stress är skolan. Även om vi kan se att man skulle kunna lära sig mer
om hur man hanterar en stressig skolsituation genom att läsa om t.ex. studieteknik, så är
det inte en taktik som de här flickorna tycker att de har någon användning för.

Risk/reward-teorin står i Wilsons modell som ytterligare en förklaring till varför
informationssökningen kommer till stånd. Här är det frågan om en vägning mellan
kostnad (i fråga om tid, ansträngning och pengar) och vad man får ut av sökningen. I
vår undersökning framkommer det som vi tidigare nämnt, att flickorna i första hand
använder sig av sin närmaste omgivning för att få svar på sina frågor. Enligt Wilsons
synsätt kan flickornas val av informationskälla förklaras med att de väljer källor som
kostar dem lite i fråga om tid och ansträngning och som ger mycket tillbaka. Biblioteket
var inte en informationskälla som prioriterades särskilt högt vilket då skulle kunna bero
på att det kräver mycket i fråga om tid och ansträngning och ger lite tillbaka. Detta visar
sig också när det gäller de hinder flickorna upplever. I biblioteket hade flickorna svårt
att hitta och de upplevde brist på tid, lust och ork vilket pekar på att det skulle kosta
dem en hel del ansträngning.

Wilson inkluderar också en bedömning av den egna förmågan. I modellen finns
begreppet self-efficacy som handlar om hur man uppfattar sin förmåga att kunna utföra
något. Enligt denna teori kan informationssökningen hindras av att individen inte tror
sig kunna utföra sökningen eller komma åt informationen. Relaterat till vår
undersökning skulle detta kunna tjäna som förklaring till varför flickorna väljer de
källor som de gör. Informationskällor som kräver lite mer av den egna förmågan som
t.ex. biblioteket och Internet tror de sig kanske inte alltid om att kunna hantera. Något
som tyder på det är att flickorna så gott som alltid uppger att de ber om hjälp när de är
ute efter något särskilt i biblioteket. Flera av dem uttrycker också en osäkerhet när det
gäller att söka på Internet.

Det visade sig att de intervjuade flickornas informationssökning när det gäller
livsangelägenheter inte så ofta handlade om att de aktivt sökte information för att få
svar, utan den information de tillägnade sig kom ofta till dem av en tillfällighet. I
Wilsons modell beskrivs informationssökningen som något som kan ske på fyra olika
sätt: passiv uppmärksamhet, passiv sökning, aktiv sökning och pågående sökning. Bland
de intervjuade flickorna var det alltså ofta frågan om något som kan beskrivas som
passiv uppmärksamhet då de snappar upp information som råkar komma i deras väg.
Exempel på sådana utsagor är t.ex. en flicka (21) som säger att hon reagerar varje gång
hon hör något om just det hon angav som sin livsangelägenhet. En annan uttrycker att
det är mer frågan om en "slump" än informationssökning, då hon lär sig något av att
läsa skönlitteratur. Att de ändå snappar upp och kommer ihåg tillfällen då de råkat få
höra information eller råkat stöta på en artikel om något som intresserat dem, anser vi
tyder på ett informationsbehov.
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5.3 Hinder vid informationsanskaffning

De hinder som flickorna ger uttryck för att de möter, visar sig främst vara kopplade till
biblioteket. Då de pratar om sina erfarenheter av att söka information på biblioteket
handlar det i första hand om tillfällen då de sökt information till skolarbete. De
intervjuade flickorna verkar alltså inte gå till biblioteket för att söka information om
sina livsangelägenheter. Flera orsaker kan finnas till detta. Poston-Anderson och
Edwards (1993) som precis som vi undersökt informationsbehov kopplade till
livsangelägenheter kom fram till att flickorna i deras undersökning inte trodde att det
fanns information som de var ute efter på biblioteket. Att flickorna inte trodde att det
finns sådan information menar Poston-Anderson och Edwards kan bero på att de
förutom information i form av fakta var i behov av tolkad eller förklarad information.
Det kan också, menar författarna, bero på att ämnesindelningen på biblioteket inte
passar dem. Även flickorna i vår undersökning uttrycker ibland att de inte tror att det
finns information om det de är ute efter. Här kan man fundera på vilken innebörd
flickorna lägger i begreppet information. Kanske betraktar de inte t.ex. muntliga svar på
deras frågor som när någon förklarar något för dem, som information. Vi har nog tyvärr
inte varit tydliga med vad vi menar med information i intervjuerna, utan bara frågat om
de tror att det finns information om det de undrar över. Att flickorna inte går till
biblioteket för att få svar på frågor som gäller deras livsangelägenheter skulle
naturligtvis också kunna ha att göra med att de upplevt att det är svårt att hitta.

Föreställningen om att det inte finns information om just det man funderar över kan
också hänga ihop med det som utvecklingspsykologer (se t.ex. Elkind 1986, s. 45-48)
skriver om tonåringens så kallade egocentrism. Känsla av att vara unik och ha unika
erfarenheter är något som bland annat kännetecknar tonåringens egocentrism. Det
betyder i detta sammanhang att tonåringen tror sig vara ensamma om sina frågor. Det
blir naturligt att man då inte heller tror  sig finna någon information om detta.

De hinder som beskrivs under intervjuerna handlade dels om svårigheter att hitta på
biblioteket, dels om personliga hinder, d.v.s. sådana problem låg hos flickorna själva
och dels om ämnets karaktär. När det gäller problem med att hitta på biblioteket, vilket
innefattade svårigheter att följa skyltar och problem med SAB-systemet, finner vi stöd
för detta i Hardeborn och Sjöbergs uppsats (1989). Denna uppsats behandlade den
monter man byggt upp under Bok och biblioteksmässan 1988 utifrån ungdomars
önskemål. Hardeborn och Sjöbergs uppsats gjordes 13 år före vår men det är
uppenbarligen så att ungdomar fortfarande tycker att det är svårt att hitta på biblioteket.
Även Poston-Anderson och Edwards (1993) pekar på att ämnesindelningen på bibliotek
kan utgöra ett hinder.

De hinder som vi kallat för personliga hinder innefattade bristande kunskaper i och
erfarenheter av informationssökning. Flera av flickorna kände sig osäkra och uppgav att
de inte kunde så mycket. Detta gällde både informationssökning på biblioteket och på
Internet. Denna osäkerhet återfinner vi i Juliens undersökning (1997). Flera av
ungdomarna i hennes undersökning upplevde bristande självförtroende och osäkerhet.
En skillnad i resultatet mellan Juliens och vår undersökning är emellertid att några av
ungdomarna i Juliens studie också tyckte att det var genant att be om hjälp. De flickor
som vi intervjuade uppgav ofta att de bad om hjälp, med undantag av när det handlade
om känsliga ämnen som t.ex. sex och samlevnad.
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Att flickorna i vissa fall saknade kunskap och erfarenhet av informationssökning visade
sig då vi frågade dem vilket eller vilka sökord de skulle använda sig av, om de skulle
söka information om det de undrade över. De förslag på ord vi fick var ofta allt för
generella, något som även Poston-Anderson och Edwards (1993) kom fram till. Ibland
var kopplingen mellan söktermen och själva problemet också överraskande långsökt.
Förutom otillräcklig erfarenhet vid att söka kan bristande ordförråd och svårigheter med
att förstå sambandet mellan övergripande och underordnade termer ses som
förklaringar. Dessa svårigheter med att formulera bra ord för sitt problem, kan också
förklara varför flickorna har svårt med bibliotekets uppställningssystem, men också
varför så få av flickorna nämner Internet som informationskälla.

När det gäller de hinder vi kunnat identifiera som hänger samman med ämnets karaktär,
var det dels fråga om att vissa ämnen kunde vara genant att fråga efter och dels att
flickorna tyckte det var svårt när de var ute efter något speciellt. Det sistnämnda kan
tyckas något förvånande då det oftast är lättare att söka när man har en väl avgränsad
fråga. Även ungdomarna i Latrobe och Haveners (1997) undersökning menade att det är
svårt att söka information om smala och ovanliga ämnen.

Wilson (1996) tar i sin modell upp psykologiska, demografiska, mellanmänskliga,
miljömässiga och källkaraktäristiska barriärer. Här finns alltså vissa likheter med vad vi
funnit. De psykologiska och demografiska barriärerna kan relateras till det vi kallar
personliga hinder som har att göra med bristande kunskaper och erfarenheter samt brist
på tid, lust och ork. Det här är faktorer som har att göra med individen. Det vi beskriver
som ämnets karaktär har dels att göra med att det ibland var genant för flickorna att
fråga efter information om vissa ämnen, och dels att det fanns vissa ämnen som det var
svårt att hitta information om. Att det ibland kan upplevas som pinsamt att be om
information om vissa ämnen skulle kunna betraktas som en mellanmänsklig barriär.
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6 SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATSER
I det här kapitlet drar vi slutsatser och för en avslutande diskussion kring våra
frågeställningar. Till att börja med tar vi upp frågeställningen om informationsbehov
och därefter informationsanskaffning och hinder. Resultatets betydelse för biblioteket
diskuteras sedan. Därefter kommer diskussion kring metod och teori och slutligen
förslag på fortsatt forskning.

6.1 Informationsbehov

De informationsbehov vi fann under intervjuerna rörde sig främst kring ämnesområdena
stress kopplat till skolan, samhällsfrågor och framtiden. Stress i skolsammanhang var
det område som utgjorde störst tyngd i vårt material men att detta skulle utgöra ett
vanligt informationsbehov var något vi inte fick stöd för i tidigare forskning. Tar man
däremot hänsyn till vad som uppmärksammats i media de senaste åren där det
rapporterats mycket om stress och utbrändhet i skolsammanhang, kan man tänka sig att
vårt resultat ändå har en viss giltighet. Dessutom har tonåringar idag, tack vare
samhällsmoderniseringen många val att göra, och fler ideal att leva upp till, vilket kan
vara en förklaring till att ämnet dyker upp.

Samhällsfrågor och frågor kring framtiden förekommer till skillnad från ämnet skolan
bland tidigare undersökningar med reservation för att samhällsfrågor kan ha varit av ett
annat slag än vad vår undersökning visade. Av enkäten fick vi ett resultat som skilde sig
något från intervjuerna, då det visade sig att det var "kärlek och förälskelse" som
flickorna hade mest funderingar kring, följt av ämnena "utseende" och "skolan".
Skillnaderna i vårt resultat beroende på undersökningsmetod, men också skillnaden
relaterat till tidigare forskning, gör att vi inte kan dra slutsatsen att resultatet angående
informationsbehov skulle gälla i ett annat sammanhang.

Wilson (1981) menar att informationsbehov skall ses i ljuset av individen i hela sitt
sammanhang. En rad faktorer som har att göra med individen men också den roll hon
har och den miljö hon lever i påverkar informationsbehoven. Att skolan utgör ett viktigt
informationsbehov kan med Wilsons perspektiv således förklaras med att det är en av de
miljöer flickorna vistas i. Vi kan också konstaterat att tidpunkten för undersökningen
kan ha påverkat resultatet, att rollen som elev blev extra viktig för flickorna i slutet av
terminen. Hade man då kommit fram till samma resultat om man gjort om
undersökningen med en annan grupp 13 till14-åriga flickor i Sverige under samma
tidpunkt? Om vi antar att tonårsflickor i Sverige lever under ungefär samma
förhållanden, lägger lika mycket vikt vid skolan och inte har personliga problem som
överskuggar alla andra funderingar så kan man kanske utgå från att resultatet skulle bli
ungefär detsamma. Detta skulle med Wilsons termer förklaras av att de lever i samma
kontext. Så är troligen inte fallet utan resultatet skulle se olika ut beroende på t.ex.
vilket område man utförde undersökningen.

6.2 Informationsanskaffning och hinder

Att det är andra människor som dominerar flickornas val av informationskälla är något
vi får stöd för av tidigare forskning. När det gäller just livsangelägenheter är detta
kanske också på många sätt den bästa informationskällan. Människor som finns runt
omkring flickorna är tillgängliga, kan ge ett begripligt svar och kan dessutom förmedla
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råd och förklaringar på ett sätt som inte böcker kan. Detta till trots, fanns det flickor
som föredrog böcker och tidningar när det gäller vissa ämnen som kan betraktas som
känsliga till sin karaktär. Här får vi stöd av Reynolds (1998) undersökning där
ungdomarna ansåg att läsning kunde erbjuda en privat form av information. Eftersom
betydelsen av andra människor som informationskälla inte är något unikt för den här
undersökningen, menar vi att det är ett resultat som också skulle gälla även i andra
sammanhang när man undersöker informationsbehov kopplade till livsangelägenheter.

Resultatet av den andra frågeställningen visade också att det finns informationsbehov
som flickorna inte tillgodoser. Det kunde handla om att de ansåg att det skulle ta för
mycket tid, att de inte trodde att det fanns information eller att de inte hade lust eller
ork. Det visade sig också att de inte alltid aktivt söker information om sådant de
funderade över. Här tar vi hjälp av Wilsons modell (1996) som ger en bild av vad som
sätter igång och vad som hindrar en informationssökningsprocess. Vi menar att
upplevelsen av stress är en inverkande faktor och denna förklaring fungerade särskilt väl
när det gäller informationsanskaffning för framtida yrkes och utbildningsval. Mycket av
den information flickorna skaffat hade kommit till dem genom passiv uppmärksamhet.
Då Wilsons förklaringar går att applicera på vårt material menar vi att inte heller detta
är något unikt för vår undersökning.

De slutsatser vi kan dra för den grupp flickor vi undersökt är att skolan ger upphov till
informationsbehov och att det är viktigt att flickorna får råd när det gäller detta. Vi kan
också dra slutsatsen att ett nätverk av andra människor är mycket viktiga för den här
gruppen. Eftersom flickorna inte ser sig ha användning för information i böcker särskilt
när det gäller stress i samband med läxor m.m. är det särskilt viktigt att de får den här
informationen i annan form. Resultatet visar också att val av källor är beroende av
lättillgänglighet och att tryckta källor föredras när det gäller vissa känsliga ämnen. Av
detta drar vi slutsatsen att det bör finnas lättillgängligt material om dessa ämnen i de
miljöer flickorna vistas.

6.3 Implikationer för bibliotek

Vad kan då biblioteket göra och vad bör göras för att underlätta
informationsanskaffningen? Ska man satsa på den här sortens information över
huvudtaget eller får tonårsflickor sina informationsbehov tillgodosedda ändå? Eftersom
de flickor vi intervjuat i stort verkar nöjda med den information de har tillgång till i sin
närmaste omgivning, har vi under arbetets gång haft anledning att ställa dessa frågor.
Då behoven framför allt verkar vara av typen råd och förklarande information finns det
en viktig poäng med att prata med andra.

Men det ena behöver kanske inte utesluta det andra. Även om det är en förklaringar man
är ute efter så måste man ibland också ta hjälp av fakta. Varför finns det krig, frågar sig
många av flickorna och för att förstå detta krävs antagligen både fakta och att någon
förklarar. För att kunna ge råd om hur man ska tänka när det gäller val av utbildning,
krävs också information om vilka betyg som behövs för att komma in på olika program.
Det är möjligt att flickorna inte ser kopplingen mellan fakta och svar på deras ”varför-
frågor”. En annan aspekt på frågan om hur viktigt biblioteket är som informationskälla,
är att det finns ungdomar som inte har ett socialt nätverk av kompisar, syskon, föräldrar
eller andra vuxna att prata med. I dessa fall kan biblioteket vara viktigare än för de
flickor vi intervjuat. Till sist vill vi också påpeka att trots att flickorna i intervjuerna ofta
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tonade ner betydelsen av bibliotek för annat än skolarbete, så visade enkäterna att
böcker och tidningar var den informationskälla som efter människor var de mest
användbara. De ämnen som flickorna helst läst om var ämnen som skulle kunna
betraktas som känsliga och som de ofta inte tog upp under intervjuerna.

De skillnader som uppenbarade sig mellan resultatet av intervjuerna och resultatet av
enkäten, får oss således att tro att flickorna har svårt att prata om vissa saker med
utomstående. Detta antagande samt det faktum att flickorna oftast inte tror att det finns
information om det de undrar över på biblioteket, gör att vi inte tror att de skulle komma
dit och fråga efter den här typen av information. En slutsats vi drar av detta är att det är
särskilt viktigt att tänka på hur man presenterar information för ungdomar. Här tror vi
att det finns en rad åtgärder att beakta för biblioteken och vi vill gärna belysa några.

Skyltningen av material anser vi är viktigt särskilt med tanke på att vår undersökning
pekar på att ungdomar har svårt att hitta på biblioteket, vilket också bekräftas av tidigare
forskning. Hur materialet är placerat kan också vara viktigt att tänka på. Här kan man
fråga sig om informationen är placerad på ett sätt som gör att man inte behöver visa
resten av biblioteksbesökarna vad man väljer att läsa. Vad gäller den yttre miljön vill vi
också påpeka att förekomsten av en informationsdisk på bibliotekens barn- och
ungdomsavdelningar och placeringen av en sådan torde vara av betydelse. Ett helt annat
sätt att nå ut med information är med hjälp av bokprat och biblioteksvisningar. I det
sammanhanget kan man tänka på att presentera inte bara det som efterfrågas, utan även
det som man inte får frågor om. Ytterligare något vi vill ta upp är att bibliotekens
hemsidor kan användas för att presentera information. Här finns möjlighet att upplysa
både om vilket material som finns på biblioteket, men också att visa på användbara
sidor på Internet.

Förutom att presentera information för den tilltänkta målgruppen skulle biblioteket
kunna rikta sig till de människor som kommer i kontakt med tonårsflickor. Att vända sig
till viktiga nyckelpersoner, som t.ex. skolsköterskor, fritidspedagoger, lärare och
föräldrar kan vara väl så viktigt, särskilt med tanke på att det visar sig att flickorna helst
av allt vill prata om sina livsangelägenheter.

6.4 Metoddiskussion

Något som kan ha påverkat vårt resultat är det faktum att vi kommer från
Bibliotekshögskolan, vilket såväl lärare som elever var medvetna om och hade
förväntningar kring. Dels kan det ha styrt intervjuerna i en riktning där flickorna trodde
att det skulle handla om böcker och bibliotek, vilket innebar att intervjuerna ibland
fokuserade mer på det än vad vi hade tänkt. I dessa fall lät vi dem prata fritt och
försökte få någon essens ur det de sa. Det är omöjligt för oss att säga hur deras utsagor
om biblioteket kan ha påverkats av att vi sammankopplades med bibliotek, men vi fick
uppfattningen att de flesta var uppriktiga när det gäller denna fråga. Vi är dock
medvetna om att det alltid finns en risk att de som blir intervjuade uttrycker åsikter som
de tror förväntas av dem. Detta tror vi är särskilt viktigt att ge akt på vid analys av
intervjuer med barn. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 44-45) skriver i
boken Att förstå barns tankar: Metodik för barnintervjuer att man som intervjuare
måste vara lyhörd för hur lättpåverkade barn är i en intervjusituation. De talar om en
följsamhet som barnet naturligt har när det talar med en vuxen. Följsamheten, menar
författarna är mindre ju yngre barnet är men desto större ju fler år barnet gått i
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traditionell skola, där det ofta förväntas ett rätt svar på frågor. Detta förhållande är något
som skiljer barnintervjuer från vuxenintervjuer. Vi tyckte oss se en tendens till att de
gärna ville hålla med och inte talade om när de inte förstått frågorna.

Det finns också en risk att vi som intervjuare har förväntningar på dem vi intervjuar,
vilket kan innebära att man tolkar svaren i en viss riktning. Särskilt kan detta ha gällt
tolkningen av informationsbehov där vi ofta har fått ”läsa mellan raderna”, eftersom
flickorna själva inte använder begreppet.

Det faktum att man som främmande person kommer till skolan är ännu en aspekt som vi
tror varit betydelsefull och kan ha påverkat vårt resultat. Det visade sig att flickorna inte
var så villiga att prata öppet med oss som vi hade hoppats. Miljön kan också ha bidragit
till detta. I ett rum där det springer folk ut och in är det svårt att etablera en
förtroendeingivande kontakt. Här kan man göra en koppling till hur det fungerar vid
informationsdisken, där möjligheten att skapa en förtroendeingivande situation kanske
är ännu mindre. Även som bibliotekarie är man en främmande person i en formell miljö.
Därför kan man anta att ungdomar inte kommer att fråga efter känsliga och privata
ämnen på biblioteket.

Vad hade vi då kunnat göra för att få en mer fördelaktig intervjusituation? Betydelsen
av att sitta ostört hade vi, med facit i hand, bättre kunnat poängtera för läraren när den
kontakten togs. I brevet till läraren redogjorde vi för ämnet för intervjun, men kanske
borde vi själva gått ut till skolorna och informerat flickorna om intervjuerna. På så sätt
hade de kunnat komma mer förberedda till intervjun. Något annat som påverkat
intervjusituationen är vårt samspel med flickorna och vår förmåga att skapa en
förtroendeingivande situation. En viktig faktor i detta sammanhang är att vi som
utomstående inte har någon naturlig och kontinuerlig kontakt med flickorna sedan
tidigare. Det ska också sägas att vi inte är vana vid att intervjua och något vi
eftersträvade under våra intervjuer var att flickorna själva skulle ange ett ämne som
engagerade dem. Det finns två argument för det. För det första hade det inte varit etiskt
försvarbart om flickorna på något sätt upplevt att vi var påträngande och frågade ut dem
om saker de inte ville prata om och för det andra var vår tanke att "problemet" skulle
vara deras eget och komma från dem själva. Kanske kan denna något försiktiga hållning
bidragit till att flickorna inte alltid ville anförtro oss det de funderade allra mest på.

När det gäller själva genomförandet av undersökningen finns fler saker att diskutera. En
viktig fråga är hur resultatet påverkades av att flickorna fick fylla i enkäten före själva
intervjun. Anledningen till att vi valde detta tillvägagångssätt var att det skulle fungera
som en inledning till intervjun, där flickorna skulle få en uppfattning om vad det skulle
handla om. Vi befarade att flickorna skulle ha svårt att få grepp om våra frågor som
oftast var öppna till sin karaktär och vår förhoppning var att det skulle vara lättare för
dem att ta upp vissa ämnen efter att ha fyllt i enkäten. Det är möjligt att det hade den
positiva effekten och att flickorna blev mer frispråkiga än de annars skulle varit. När vi
ser tillbaka på de svar vi fick kan man finna att vissa ämnen från enkäten återkommer i
flickornas svar. Det här kan å ena sidan ses som att de frågor vi haft med på enkäten,
varit just de ämnen som känts angelägna, eftersom flickorna själva tagit upp dem under
intervjun. Å andra sidan kan det likväl vara frågan om att vi styrt svaren genom enkäten.

Valet av intervjuer som metod anser vi i övrigt har fungerat bra för att besvara våra
frågeställningar. Med hjälp av intervjuerna har vi fått en uppfattning om hur de



67

intervjuade flickornas informationsbehov ser ut, inte bara vilka ämnesområden de är
intresserade av utan också mer precist hur deras frågor och funderingar ser ut. Mycket
information gavs som inte direkt hade att göra med våra frågeställningar, men som
sedan visade sig användbart för att få en inblick i flickornas livsvärld och hur detta
påverkat behoven. Flickorna berättade t.ex. gärna vad de gjorde på sin fritid, hur deras
familjer såg ut, om kamrater o.s.v.

Enkäterna tycker vi har fungerat bra som komplement till intervjuerna. Oftast anses
kanske styrkan med en enkät ligga i att man kan göra ett större urval och generalisera
utifrån detta. Vår avsikt med enkäten var i stället att se om vi kunde få veta något mer
än vad intervjuerna tog upp. Enkäterna gav oss ett större psykologiskt avstånd till
informanterna, vilket visade sig vara till fördel i det här sammanhanget. I dessa
avseenden är vi således nöjda med valet av metod.

6.5 Teoridiskussion

När det gäller Wilsons syn på hur informationsbehov uppkommer anser vi att det
fungerat väl som förklaring till vad vi upptäckt beträffande flickornas
informationsbehov. Det finns mycket att säga om hur det sammanhang flickorna lever i
påverkar informationsbehovet och de faktorer vi tagit upp kan endast ses som en del av
dessa. I det här sammanhanget kan vi konstatera att Wilson i modellen från 1981
använder relativt vida begrepp som ger upphov till fria tolkningar. Det gör modellen
flexibel och lätt att tillämpa men samtidigt säger den kanske mindre om enskilda
situationer. De vida begreppen ger upphov till många tänkbara alternativ.

I modellen från 1996 vidareutvecklas idéerna och det som tillförs i modellen visade sig
vara till nytta för tolkningen av vårt material. Den ger oss en förståelse för att
informationsanskaffning är något komplicerat och mycket kan hända på vägen mellan
upplevelsen av ett behov och sökningen av information. Framförallt är förklaringen om
stress som påverkansfaktor användbar. Vissa informationsbehov var inte så påtagliga
för flickorna. De upplevde helt enkelt inte den stress som enligt modellen krävs för att
informationssökningen ska komma till stånd. Vi har också funnit den delen av modellen
som beskriver att informationssökning är något som kan ske på flera olika sätt
användbar för vår undersökning.

Wilsons modell fungerar alltså som förklaring men ofta är det nog mer komplicerat än
vad som framgår av den. Något som inte kan utläsas i den är att det också kan finnas
tillfällen då steget mellan informationsbehov och informationsanskaffning är mycket
kort. Modellen kan ge sken av att man alltid går igenom de olika stegen av barriärer och
aktiverande mekanismer innan man når fram till informationssökningen. Vid tillfällen
då flickorna har informationen lätt tillgänglig, t.ex. när de kan få veta något av kompisar
så verkar det inte behövas så mycket som sätter igång informationssökningen. Stress är
heller inget tillstånd av antingen eller utan kan upplevas i olika grad och modellen
beskriver inte om det finns ett samband mellan hur man söker information och
upplevelsen av stress. Ytterligare något som saknas är att individen förutom behov har
individuella egenskaper och erfarenheter som naturligtvis påverkar informationsbehovet
och hur man skaffar information.

Det utvecklingspsykologiska perspektivet har också varit väl tillämpliga för vår
undersökning. De har under hela analysprocessen ofta känts som en naturlig källa att
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knyta an till. Vår största användning av det utvecklingspsykologiska perspektivet har
framförallt legat i förståelsen av flickornas informationsbehov och val
informationskälla. Men en del av de hinder som flickorna möter i sin anskaffning av
information har till viss del också visat sig kunnas förklaras med hjälp av dessa teorier.
Dessa teorier har hjälpt oss att ge förklaring till inte bara de informationsbehov som
flickorna har utan också hur de uppkommit. De utvecklingspsykologiska teorierna har
dock inte ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv och är inte skapade
att förklara just hur och varför informationsanskaffning äger rum. Därför har det inte
varit lika enkelt att tillämpa dessa teorier som förklaring på hur flickorna tillgodoser
sina informationsbehov.

Tillämpningen av två olika perspektiv har spelat stor roll i vår förståelsen av flickornas
informationsbehov och informationsanskaffning. Medan de utvecklingspsyklogiska
teorierna ger förklaringar på individnivå så tar Wilsons teorier även hänsyn till yttre
faktorer. Detta har hjälpt oss att få en mer nyanserad bild av verkligheten.

6.6 Förslag på fortsatt forskning

Eftersom den här undersökningen visade att kompisar fungerade som en mycket viktig
informationskälla, väcks frågor om på vilket sätt flickorna informerar varandra. Hur
värderar de den information de får från kompisar i förhållande till information de får
från andra källor? Var kommer informationen ifrån från början? Det hade t.ex. varit
intressant att undersöka en mer begränsad grupp flickor t.ex. ett kamratgäng och titta på
vilka vägar informationen tar och om det finns någon rollfördelning när det gäller utbyte
av information i en sådan grupp. Det kanske finns någon som tar på sig rollen att
informera andra, någon som är duktig på att skaffa information och någon som har
tolkningsföreträde.

Trots att det visade sig att Internet inte var så vanligt förekommande som
informationskälla när det gäller livsangelägenheter, så fanns det dock några av flickorna
som uppgav att de besökt olika sidor. Eftersom utvecklingen när det gäller
användningen Internet går fort, föreställer vi oss att användningen av denna källa är
vanligare idag än då vi genomförde undersökningen. En fördjupning i detta ämne där
man undersöker vilka sidor som används, vilken typ av information man söker och
vilken nytta man har av informationen hade varit intressant.

Vad gäller flickornas kunskaper och erfarenheter i informationsökning visade det sig
dessa varierade mycket. Det är intressant att i sammanhanget fråga sig huruvida dessa
kunskaper har något samband med socio-ekonomisk bakgrund. Man skulle också kunna
lägga ett socio-ekonomiskt perspektiv på valet av källor. Är det så att det bara är en viss
grupp flickor som använder Internet?

Med den erfarenhet vi har av vår metod anser vi att det lämpar sig väl att genomföra
intervjuer för att upptäcka informationsbehov. Hade vi gjort om vår undersökning i dag
hade vi dock valt att intervjua flickor som är något äldre. Vi tror att intervjuer med t.ex.
15-16-åriga flickor hade gett mer eftersom förmågan att uttrycka sig naturligt ökar när
man blir äldre och får ett utökat ordförråd. Av den anledningen hade förmodligen varje
enskild intervju gett oss mer stoff, vilket i sin tur hade lett till en mer djupgående
analys. Ett förslag på fortsatt forskning är således att genomföra den här typen av
undersökning med ett urval bestående av lite äldre flickor.
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7 SAMMANFATTNING

Tonårstiden är en period i livet när man står inför förändringar och nya beslut. Man
strävar efter oberoende men har ofta lite erfarenhet av att fatta egna beslut och hantera
problemsituationer. De olika utmaningar och uppgifter man står inför som tonåring, kan
ge upphov till behov av information och vägledning. I det här sammanhanget skulle
biblioteket kunna spela en viktig roll. För att biblioteken ska kunna tillmötesgå
tonåringars behov på ett effektivt sätt, krävs dock kännedom om vad de har för frågor
och funderingar men också om hur de får svar på sina frågor. Med detta som
utgångspunkt har följande syfte och frågeställningar formulerats.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett antal 13- och 14-åriga flickors
informationsbehov ser ut när det gäller livsangelägenheter och hur de tillgodoser dessa.
Av intresse är också att resonera kring vad biblioteket kan göra för den här gruppen. De
frågeställningar vi har använt oss av är:

• Vilka informationsbehov har flickorna relaterat till deras livsangelägenheter?

• Hur tillgodoser flickorna dessa informationsbehov?

• Vilka hinder upplever flickorna i sitt sökande efter information?

Den metod som använts är litteraturstudier, intervjuer och enkäter. Intervjuerna
genomfördes med 21 flickor från två olika skolor i en medelstor svensk kommun.
Samma flickor besvarade också en enkät som syftade till att ta reda på
informationsbehov och hur de tillgodoser dessa. Kombinationen av intervjuer och
enkäter valdes för att de båda metoderna kompletterar varandra. Tolkningen av
intervjuerna gjordes med hjälp av en hermeneutisk ansats. Den teoretiska ramen utgörs
av utvecklingspsykologiska teorier samt Wilsons modeller från 1981 och 1996.
Teorierna används för att förstå och förklara resultatet.

De utvecklingspsykologiska teorierna beskriver tonårstiden utifrån de förändringar som
sker på olika plan. Kroppsliga, kognitiva och socioemotionella förändringar äger rum.
Olika teoretiker lägger vikt vid olika aspekter. Medan Piaget beskriver den kognitiva
utvecklingen betonar Erikson den socioemotionella. I den här uppsatsen tas de delar upp
som anses relevanta för frågeställningarna.

Wilsons modeller från 1981 och 1996 ger båda en beskrivning av hur
informationsbehovet uppkommer, hur sökningen går till och vilka hinder individen
möter. Modellen från 1981 ger en mer detaljerad bild av informationsbehovets
uppkomst jämfört med den senare. Modellen från 1996 är en vidareutveckling av den
förra och går närmare in på hur informationssökningen kan gå till, vilka
påverkansfaktorer som finns och hur informationssökningen kan äga rum på flera olika
sätt. Båda dessa modeller används då de betraktas som kompletterande.

I litteraturgenomgången ges en bakgrund till hur ämnet ungdomar och bibliotek
studerats och exempel ges på några magisteruppsatser från Bibliotekshögskolan. I det
här avsnittet framkommer bland annat de svårigheter ungdomar upplever när det gäller
att hitta på biblioteket. Den tidigare forskning som presenteras rör främst ungdomars
informationsbehov och informationsanskaffning. En undersökning om vad ungdomar
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helst läser om och en undersökning som tar upp ungdomars livsangelägenheter
presenteras också. Undersökningarna är gjorda på 1990-talet och är både svenska och
utländska. Urvalet består ibland av enbart flickor och ibland av både pojkar och flickor,
även åldrarna varierar. En sammanfattning av underökningarna pekar på att det framför
allt är informationsbehov om yrke och utbildning samt relationer som visar sig i tidigare
forskning. Informationsbehov kring olika sociala problem är också vanligt. Den
vanligaste informationskällan visar sig vara andra människor.

Resultatet visar att de undersökta flickorna inte i första hand är i behov av fakta.
Informationsbehoven delas in i kategorierna råd, fakta och förklarande information.
Olika ämnesområden identifieras och det visar sig att informationsbehoven framförallt
rör skolan och den stress som upplevs kring läxor och prov. Ett annat område gäller
framtiden, och då är det främst frågan om yrken och studier. Olika samhällsfrågor som
krig, miljöproblem och rasism kommer också fram under intervjuerna. Resultatet av
enkäterna skiljer sig från resultatet av intervjuerna när det gäller informationsbehov.
Enkäterna visar att det ämne som de flesta flickor funderar mest på är "kärlek och
förälskelse". Utseende är också en vanlig fundering enligt enkäten, men tas endast upp
av en flicka under intervjuerna. Skolan var den tredje vanligast funderingen bland
flickorna enligt enkäten.

Flickorna tillgodoser sina informationsbehov, främst genom att vända sig till muntliga
källor. Kamrater och föräldrar nämns i första hand, men flickorna vänder sig också till
lärare, syskon och andra människor i sin närmaste omgivning. Ofta engagerar sig inte
flickorna i någon aktiv informationssökning, utan den information de får stöter de ofta
på av en tillfällighet. Även enkäten visar att det är muntliga källor som är mest
användbara. Skriftliga källor visar sig användbara främst när det gäller ämnena
"menstruation och pubertet", sex och samlevnad" och "kärlek och förälskelse".

De hinder som beskrivs är främst kopplade till biblioteket. Det handlar dels om hinder
där problemet ligger hos flickorna själva, som brist på kunskap, erfarenhet, tid och
engagemang. Dels handlar det om problem med att hitta på biblioteket och dels handlar
det om ämnets karaktär vilket innebär att det kan vara svårt att fråga om ämnen som kan
upplevas som känsliga eller att flickorna har svårt att hitta specifika och ovanliga
ämnesområden.

I analys- och diskussionskapitlet förklaras resultatet med hjälp av de teorier vi valt. De
utvecklingspsykologiska teorierna används för att förstå vilka informationsbehov
flickorna har, hur de tillgodoser dessa och vilka hinder de upplever. Med Wilsons
modeller som utgångspunkt ges förslag på olika faktorer i flickornas omgivning som
kan ha påverkat informationsbehovet och informationsanskaffningen. Skillnaderna
mellan intervju- och enkätresultatet när det gäller informationsbehoven diskuteras
också. Den förklaring som ges är att vissa ämnen upplevdes som känsliga för flickorna
att ta upp under intervjun, och att olika omständigheter kring intervjusituationen kan ha
bidragit till detta. Resultatet ställs också mot tidigare forskning. En skillnad mellan vår
undersökning och tidigare forskning är att stress kopplat till skolan har en framträdande
roll i vår undersökning, men återfinns inte i de tidigare undersökningarna. Detta
förklaras bland annat med att undersökningen genomfördes i slutet av vårterminen, då
de sista proven gjordes i skolan och flickorna ofta fick en bedömning av lärarna om hur
de låg till betygsmässigt.
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I kapitlet slutdiskussion och slutsatser förs ett resonemang om resultatets giltighet.
Resultatets betydelse för biblioteket diskuteras också. En slutsats som dras är att de
flickor vi undersökt inte skulle söka information om sina livsangelägenheter på
biblioteket trots att de gärna läser om vissa ämnen. Av den anledningen kan det vara
extra viktigt hur biblioteket presenterar den här typen av information. Ett antal konkreta
förslag ges. I metoddiskussionen konstateras att intervjuer fungerat bra som metod då
det gett en detaljerad bild av informationsbehoven. Användningen av enkäter har också
fungerat bra som komplement till intervjuerna. När det gäller genomförandet av
undersökningen och olika påverkansfaktorer finns dock vissa kritiska synpunkter.
Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.
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BILAGA 1: INFORMANTBREV

Brev skickat via e-post till lärare och föräldrar 2001-05-29

Hej!
Vi är två studenter  från Bibliotekshögskolan som just nu håller på att skriva vår
magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap. Ämnet för uppsatsen är
Tonårsflickors informationsbehov och vilka informationskällor de använder. Syftet är
att ta reda på vad biblioteket, och andra som arbetar med informationsservice till
ungdomar, kan göra för att förbättra servicen till denna grupp. För att få svar på detta
kommer vi att genomföra en intervjuundersökning på XXX där flickor i årskurs 7 får
delta. Resultatet kommer att presenteras i vår uppsats och kommer att finnas tillgänglig
på högskolebiblioteket i Borås.

Intervjuerna sker på skolan och beräknas ta 30-45 minuter i anspråk. Frågorna kommer
bland annat handla om vilka funderingar man har som tonåring och var man får
information ifrån. För att underlätta vårt arbete kommer vi, såvida det inte finns
önskemål om annat, att spela in intervjuerna. Allt material behandlas dock konfidentiellt
och vi kommer inte ange några namn, vilken skola eller ort vi undersökt.

Om ni har några frågor kring undersökningen går det bra att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar

Mathilda Larsson (mathilda.larsson@bhs.utb.hb.se  tel. 0520-15751)
Christina Lindstedt (christina.lindstedt@bhs.utb.hb.se tel.033-133412)
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BILAGA 2: INTERVJUMANUAL

Vad gör du på fritiden?/Vad har du för intressen?
Vad vill du jobba/arbeta med i framtiden?
Har du tagit reda på något om detta? Vart vände du dig då?

Kan du nämna något annat eller några saker som bekymrat dig eller som du funderat
över personligen på senaste tiden? Berätta mer om det. Var det något av det på enkäten
som du funderat särskilt på?

Vad är det du vill veta/ Är det något särskilt du vill veta om detta? /Om du skulle träffa
en person som skulle kunna svara på det du funderat över, vad skulle du ställa för fråga?

Har du tagit reda på något om detta? Hur gjorde du då?/Vad gjorde du/gör du för att
lösa situationen/förstå problemet?(Pratade du med någon, läste eller ”snappade” du upp
något på tv eller Internet ?)

Var det svårt lätt/svårt att hitta information? Tyckte du att du blev hjälpt?

Tror du att det finns information om ditt problem? (om ja) Kan du få tag i den? Hur gör
du då? (Om nej) Varför inte? Hinder?

Tror du att denna information finns på biblioteket? Varför/varför inte?

Om du skulle söka om det här ämnet på t.ex. på biblioteket eller Internet, vilka ord
skulle du söka på?

Har du varit på biblioteket och försökt ta reda på något sådant här ämne, t.ex. de som
fanns på enkäten eller något som rör dig personligen? Vilket bibliotek? Varför/varför
inte?

(Om nej) Skulle du kunna tänka dig att gå dit för att leta reda på detta?

(Om ja) Hur gjorde du då? Hjälpte det dig att gå till biblioteket?

(Om du skulle söka om det här ämnet på biblioteket. Hur gör du då? Använder du
datorerna eller går du direkt till hyllan? Vilka ord skulle du söka på? )

Hur tycker du att det ska vara på biblioteket för att det ska vara lätt att hitta sådant som
du funderar på? Hur skulle bibliotekarierna kunna hjälpa till?

Vi har några ämnen här som många tonåringar har frågor kring? Funderar du något
över?

Skolan (t.ex. hur du kommer att klara dig, betyg, stress, skolk)
samhällsfrågor (krig, miljöförstöring, djurhållning, våld, rasism)

Hur tänker du när du funderar kring det?

Vad är det du vill veta ? Är det något särskilt du vill veta om detta?
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Har du tagit reda på något om detta?

Hur gjorde du då?

Var brukar du vanligtvis få reda på saker som du undrar över?

Vart går du i första hand om det är något du vill veta?

Kan du berätta om när du sista behövde information/behövde få reda på något?

Är det något annat du funderat över som du velat ha information om?

Något mer du vill berätta eller något du tycker att jag glömt fråga?
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BILAGA 3: ENKÄTFRÅGOR

Många tonårstjejer oroar sig eller funderar över olika saker. Hur ofta funderar
eller känner du att du vill ha reda på något om följande ämnen. Stryk under det
alternativ som stämmer för dig. Ange också vart du helst skulle vända dig när du
vill veta något om ämnet i fråga. Om du har något annat alternativ kan du skriva
till det

• Skolan (hur du kommer att klara dig, betyg, stress)
Aldrig/Sällan/Ofta/Väldigt ofta

�  Tala med människor du känner (t.ex. kompisar, föräldrar, lärare)
�  Tala med experter (t.ex. skolsköterska, studievägledare, organisationer)
�  Böcker och tidningar (t.ex. ungdomsböcker, faktaböcker, tidskrifter)
� Internet
� TV, radio, film

• Vilken utbildning du ska gå eller vad du ska arbeta med i framtiden
Aldrig /Sällan/Ofta /Väldigt ofta

�  Tala med människor du känner (t.ex. kompisar, föräldrar, lärare)
�  Tala med experter (t.ex. skolsköterska, studievägledare, organisationer)
�  Böcker och tidningar (t.ex. ungdomsböcker, faktaböcker, tidskrifter)
� Internet
� TV, radio, film

• Kärlek  och förälskelse
Aldrig/Sällan/Ofta/Väldigt ofta

�  Tala med människor du känner (t.ex. kompisar, föräldrar, lärare)
�  Tala med experter (t.ex. skolsköterska, studievägledare, organisationer)
�  Böcker och tidningar (t.ex. ungdomsböcker, faktaböcker, tidskrifter)
� Internet
� TV, radio, film

• Sex och samlevnad
Aldrig/Sällan/Ofta/Väldigt ofta

�  Tala med människor du känner (t.ex. kompisar, föräldrar, lärare)
�  Tala med experter (t.ex. skolsköterska eller studievägledare)
�  Böcker och tidningar (t.ex. ungdomsböcker, faktaböcker, tidskrifter)
� Internet
� TV, radio, film

• Om du är accepterad, omtyckt av kompisar
Aldrig/Sällan/Ofta/Väldigt ofta

�  Tala med människor du känner (t.ex. kompisar, föräldrar, lärare)
�  Tala med experter (t.ex. skolsköterska eller studievägledare)
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�  Böcker och tidningar (t.ex. ungdomsböcker, faktaböcker, tidskrifter)
� Internet
� TV, radio, film

• Hur man hanterar konflikter med föräldrar
Aldrig/Sällan/Ofta/Väldigt ofta

�  Tala med människor du känner (t.ex. kompisar, föräldrar, lärare)
�  Tala med experter (t.ex. skolsköterska eller studievägledare)
�  Böcker och tidningar (t.ex. ungdomsböcker, faktaböcker, tidskrifter)
� Internet
� TV, radio, film

• Samhällsfrågor som t.ex. krig, miljöförstöring, djurhållning, våld och rasism
Aldrig/Sällan/Ofta/Väldigt ofta

�  Tala med människor du känner (t.ex. kompisar, föräldrar, lärare)
�  Tala med experter (t.ex. skolsköterska eller studievägledare)
�  Böcker och tidningar (t.ex. ungdomsböcker, faktaböcker, tidskrifter)
�  Internet
� TV, radio, film

• Frågor som rör ditt utseende
Aldrig /Sällan/Ofta /Väldigt ofta

�  Tala med människor du känner (t.ex. kompisar, föräldrar, lärare)
�  Tala med experter (t.ex. skolsköterska eller studievägledare)
�  Böcker och tidningar (t.ex. ungdomsböcker, faktaböcker, tidskrifter)
�  Internet
� TV, radio, film

• Frågor som rör rökning och alkohol
Aldrig /Sällan/Ofta /Väldigt ofta

�  Tala med människor du känner (t.ex. kompisar, föräldrar, lärare)
�  Tala med experter (t.ex. skolsköterska eller studievägledare)
�  Böcker och tidningar (t.ex. ungdomsböcker, faktaböcker, tidskrifter)
�  Internet
� TV, radio, film

• Frågor som rör menstruation och puberteten
Aldrig/Sällan/Ofta/Väldigt ofta

�  Tala med människor du känner (t.ex. kompisar, föräldrar, lärare)
�  Tala med experter (t.ex. skolsköterska eller studievägledare)
�  Böcker och tidningar (t.ex. ungdomsböcker, faktaböcker, tidskrifter)
�  Internet
� TV, radio, film


