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themselves. The research questions are: How do librarians 
experience working with participation in relation to young 
people as a target group? What efforts are being made to 
increase the participation of young people at district libraries? 
How does communication between librarians and young 
people work? The empirical material was collected by semi-
structured interviews with public librarians who work with 
young people as their main target group. The interviews were 
analysed using qualitative content analysis together with 
Roger Hart’s ‘Ladder of children’s participation’, which was 
modified to better fit the purpose of this thesis. The results 
show the willingness of librarians to develop youth 
participation, but also the difficulties of identifying young 
people’s expectations of the library. 

Nyckelord: ungdomar, bibliotekarier, delaktighet, ungdomsverksamhet, 
stadsdelsbibliotek  

 



Innehållsförteckning  

1 INLEDNING OCH BAKGRUND .................................................................................. 1 
1.1 Problemformulering ......................................................................................................... 2 
1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 3 

1.3 Avgränsningar .................................................................................................................. 3 
1.4 Centrala begrepp .............................................................................................................. 4 

2 TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATURGENOMGÅNG ................................ 6 
2.1 Ungdomar och delaktighet ............................................................................................... 6 
2.2 Bibliotek och ungdomar ................................................................................................... 7 
2.3 Bibliotekarier och bibliotekarier som arbetar med unga ................................................. 8 
2.4 Sammanfattning av tidigare forskning och litteratur ....................................................... 9 

3 TEORI OCH TEORETISK MODELL ........................................................................ 10 
4 METOD ........................................................................................................................ 12 

4.1 Kvalitativ metod ............................................................................................................ 12 
4.2 Semistrukturerade intervjuer .......................................................................................... 12 
4.3 Forskningsetik ................................................................................................................ 13 
4.4 Materialinsamling och genomförande av intervjuer ...................................................... 13 
4.5 Kvalitativ innehållsanalys .............................................................................................. 14 
4.6 Tillvägagångssätt vid kvalitativ innehållsanalys av empirin ......................................... 14 

5 PRESENTATION AV RESULTAT ............................................................................. 16 
5.1 Presentation av informanter ........................................................................................... 16 
5.2 Bibliotekens ungdomsarrangemang och rädslan för nollantal ....................................... 16 
5.3 Rummets betydelse för ungdomars delaktighet ............................................................. 18 
5.4 Förslagslådor, önskemål och inköp ............................................................................... 19 
5.5 Bibliotekarierna bjuder in .............................................................................................. 20 
5.6 När tillfälle finns för dialog ........................................................................................... 22 
5.7 Mellankommunikation och ungdomskontakter ............................................................. 23 

6 ANALYS ...................................................................................................................... 25 
6.1 Nivå tre: Symboliska åtgärder? ...................................................................................... 25 
6.2 Nivå fyra: Tilldelat men informerat ............................................................................... 26 
6.3 Spannet mellan nivå fyra och nivå åtta .......................................................................... 27 

7 DISKUSSION ............................................................................................................... 29 
7.1 Bibliotekariernas upplevelse av ungas delaktighet ........................................................ 29 
7.2 Hur ungas delaktighet kan öka ....................................................................................... 30 
7.3 Kommunikationen bibliotekarier och ungdomar emellan ............................................. 31 
7.4 Diskussion kring teori och metod .................................................................................. 31 

8 SLUTSATSER ............................................................................................................. 33 
8.1 Förslag till fortsatt forskning ......................................................................................... 33 

KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................... 35 
BILAGA 1: MAIL TILL STADSDELSBIBLIOTEKEN ...................................................... I 

BILAGA 2: INTERVJUGUIDEN ........................................................................................ II 
 



 1 

1 Inledning och bakgrund  

Folkbibliotek är eller har förutsättningar att vara en arena för det närområde där de ingår 
och för de människor som rör sig i området. Alla folkbibliotek behöver förhålla sig till 
samma lagar, som Bibliotekslagen (BL, SFS 2013:801) och Kommunallagen (KL, SFS 
2017:725) men vilken storlek biblioteket har, hur dess närområde ser ut, hur många 
bibliotekarier som arbetar där och vilka praktiker som utvecklas på det kan variera. 
 
Målgruppen för folkbiblioteken är synnerligen bred, eftersom den inkluderar alla (BL, 
SFS 2013:801). I denna breda målgrupp ingår dock särskilt prioriterade grupper som 
personer med annat modersmål än svenska, personer som tillhör nationella minoriteter 
och personer med ”funktionsnedsättning” (BL, SFS 2013:801). Barn och unga räknas 
också som en prioriterad målgrupp och kan såklart ingå även i nyss nämnda 
målgrupper. Under rubriken Folkbibliotek anger lagen att ”Folkbiblioteken ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 
förutsättningar” (BL, SFS 2013:801).  
 
I Unga berättar: en studie av ungas syn på läsning och bibliotek tar Åse Hedemark 
(2018) upp en faktor upp som spelar stor roll för ungdomars användning av bibliotek, 
nämligen avstånd. Hedemark (2018) beskriver angående ungdomar ”att biblioteket finns 
i närheten av platser de brukar vistas på”, är någonting vitalt för dem, och detta syftar på 
platser som hem, skola eller centrum (Hedemark, 2018, s. 63). Stadsbibliotek brukar 
placeras så centralt som möjligt i en stad och förutom det finns i större städer även flera 
mindre bibliotek, stadsdelsbibliotek eller områdesbibliotek, som också ligger centralt i 
sitt närområde. Eftersom alla unga i städer inte bor i en innerstadskärna, även om många 
vistas där, är stadsdelsbiblioteken också möjliga platser för dem att vistas på och ha 
tillgång till. Bibliotekarierna som arbetar på folkbibliotek skulle kunna dra fördel av att 
unga rör sig i närområdena till deras bibliotek, men som Hedemark (2018, s. 5) 
konstaterar har många bibliotek svårt att nå ut till ungdomar. Den geografiska närheten 
behöver således inte innebära att det inte finns andra sorters avstånd. 
 
En annan stötesten för biblioteken och bibliotekarierna som beskrivs av Kerstin Rydsjö 
och AnnaCarin Elf (2007, s. 25) i Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en 
kunskapsöversikt är att målgruppen unga upplevs som mer diffus än målgruppen barn. 
Hedemark (2018, s. 5) är något inne på samma linje då hon poängterar att ungdomar är 
en grupp som ofta hamnar i kläm på biblioteken, eftersom bibliotek utformar många 
programverksamheter för antingen barn eller vuxna. Den bilden bekräftas delvis av de 
unga i Hedemarks (2018) studie. I grunden har de en positiv inställning till biblioteken, 
men menar att bibliotekens verksamhet är mer anpassad till yngre användare. 
Ungdomarna upplever därför inte biblioteket som så relevant för dem själva och flera av 
dem skulle vilja ha möjligheter till större delaktighet i bibliotekens verksamhet 
(Hedemark, 2018).  
 
Både Rydsjö och Elf (2007, s. 141–142) tar liksom Hedemark (2018) upp att unga 
värdesätter traditionell biblioteksverksamhet som att låna och läsa. Hedemark (2018) 
menar dock att många unga inte alltid vet vad biblioteken har att erbjuda dem utöver 
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böcker, vilket visar sig då unga som intervjuats ger förslag på för biblioteken möjlig 
verksamhet, där mycket av det som föreslås idag redan existerar på biblioteken.  
 
Det finns starka föreställningar om vad ett bibliotek är, som begränsar föreställningar 
om vilken plats biblioteken skulle kunna vara, menar Hedemark (2018). Denna 
föreställning borde påverka bibliotekarier såväl som ungdomar och andra 
användargrupper i vad de upplever som möjligt för biblioteken att uträtta och att vara. 
Kanske påverkar det också vilka som utformar verksamhet för vem och hur delaktiga 
användare kan vara i sina bibliotek. Ungdomarna i Hedemarks (2018) studie beskrivs 
som en engagerad och bred grupp och som sagt en grupp vars syn på biblioteken är i 
grunden positiv. Även om studien inte behöver vara giltig för alla ungdomar är dess 
resultat ändå värda att ha i åtanke. Både positiv grundsyn och engagemang är viktiga 
faktorer för biblioteken och bibliotekarierna att ta vara på i arbetet med målgruppen 
unga, om dessa faktorer finns, och att uppmuntra till om de inte finns. 
 
Bibliotekarieyrket beskrivs av flera som tätt förknippat med själva biblioteket (Kåring 
Wagman, 2008). En bibliotekaries arbetsuppgifter och de situationer som bibliotekarier 
ställs inför varierar i högsta grad (Swartz, 2016). Barn- och ungdomsbibliotekarier och 
bibliotekarier som jobbar gentemot målgruppen unga torde ändå kunna ha en relativt 
fokuserad inriktning på denna målgrupp, även om den är diffus och uppdraget 
fortfarande omfattar många andra målgrupper och uppgifter. Det är framförallt denna 
yrkesgrupp som är i främsta ledet i möten med unga, det är den som bedriver 
läsfrämjande arbete för unga och utformar aktiviteter för unga på biblioteken.  
 
I den här uppsatsen har författaren därför intervjuat barn- och ungdomsbibliotekarier 
och bibliotekarier som har unga som främsta målgrupp angående deras erfarenheter av 
att arbeta med målgruppen ungas delaktighet på biblioteken. Uppsatsen är satt i en 
stadskontext och fokuserar på bibliotekarier verksamma på stadsdelsbibliotek.  

1.1 Problemformulering 

Det är en paradox att unga på sätt och vis beskriver biblioteken som relevanta, i och 
med att de kan se ett värde i bibliotekets funktioner och att de som Hedemark (2018) 
betonar har en positiv grundinställning till dessa, men samtidigt betraktar biblioteket 
som en institution med brist på relevans för dem själva. Flera av ungdomarna i 
Hedemarks (2018) studie vill ha mer delaktighet på biblioteket.   
 
Ungdomar är precis som barn en prioriterad målgrupp för folkbiblioteken, och 
bibliotekarierna. Samtidigt beskrivs målgruppen unga av Rydsjö och Elf (2007) som 
mer diffus än vad målgruppen barn är för folkbiblioteken, och ungdomar får mindre 
utrymme på biblioteken än barn. Eftersom bibliotekarier som jobbar främst med 
målgruppen unga har kunskap och erfarenhet av att möta ungdomar och av att bedriva 
ungdomsverksamhet på bibliotek är det därför intressant och av vikt att ta reda på hur 
barn- och ungdomsbibliotekarier och bibliotekarier med unga som främsta målgrupp 
förhåller sig till ungas delaktighet på stadsdelsbiblioteken.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

 Syfte 
Syftet är att få en ökad kunskap om hur ungdomars delaktighet tas i beaktande gällande 
den verksamhet som stadsdelsbiblioteken och bibliotekarierna riktar till denna målgrupp 
samt att identifiera eventuella utmaningar som bibliotekarierna möter i arbetet med sina 
ungdomsverksamheter. 

 Frågeställningar 
• Hur upplever bibliotekarierna arbetet med delaktighet, specifikt kopplat till 

målgruppen ungdomar? 
• Vilka insatser görs för att öka ungdomars delaktighet på stadsdelsbiblioteken? 
• Hur fungerar kommunikationen mellan bibliotekarierna och ungdomarna?  

 
Semistrukturerade intervjuer har använts som insamlingsmetod för att besvara dessa 
frågeställningar och empirin har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys.  

1.3 Avgränsningar  

För att få uppsatsen färdigställd inom en rimlig tidsplan har ett antal avgränsningar varit 
nödvändiga.  
 
Geografiskt har studien avgränsats till en och samma plats, vilket är en större stad i 
Västra Götalandsregionen, i uppsatsen kallad Staden.  
 
Folkbibliotek har enligt BL (SFS 2013:801) ett flertal prioriterade grupper men i denna 
uppsats behandlas enbart hur delaktighet beaktas inom den verksamhet som 
stadsdelsbiblioteket och bibliotekarierna riktar till ungdomar. Ungdomar har dock 
uteslutits som informanter, vilket problematiseras i diskussionskapitlet (se 7.4 
Diskussion kring teori och metod).  
 
Informanterna som deltar är bibliotekarier som jobbar på stadsdelsbibliotek och vars 
främsta målgrupp är ungdomar. Dessa har valts på grund av sin kunskap om och sitt 
arbete med målgruppen unga, samt att de är verksamma på stadsdelsbibliotek. Detta har 
varit ett viktigare kriterium än att de alla skulle inneha titeln ungdomsbibliotekarie, då 
målgruppen ungdomar kan utsträckas till vuxen ålder enligt somliga definitioner (se 
1.4.1 Ungdomar och unga vuxna). 
 
Skolbibliotek och folkbibliotek har likheter med varandra och har målgruppen unga 
gemensamt, men differentieras framförallt genom målbild och styrdokument (Rydsjö & 
Elf, 2007, s. 26). Det arbete som skolbiblioteken bedriver utgår mer från elevernas 
kursmål, medan folkbiblioteken främst arbetar läsfrämjande. Därför har skolbibliotek 
och integrerade folk- och skolbibliotek med sin personal uteslutits. Stadsbibliotek har 
uteslutits eftersom de som Rydsjö och Elf (2007) skriver ofta har en mer utarbetad 
ungdomsverksamhet än vad mindre bibliotek har. 
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1.4 Centrala begrepp  

Här följer för uppsatsen centrala begrepp som bedömts vara i behov av ett mer ingående 
resonemang.  

 Ungdomar och unga vuxna  
Att se på ungdomar som en homogen kategori är problematiskt, menar Philip Lalander 
och Thomas Johansson (2017). Det är viktigt att vid benämning av ungdomar som 
grupp minnas att denna grupp består av olika grupper och individer, liksom alla 
gruppsammanhang där människor ingår. Ungdomsbegreppet är inte heller 
oproblematiskt i sig, delvis eftersom det kan räknas som antingen ett åldersspann eller 
en period i livet, eller båda samtidigt.  
 
En ung människa kan även räknas som ungdom eller vuxen beroende på vilket 
perspektiv som anläggs. Ett smalare perspektiv på ungdomen och ungdomsåldern skulle 
kunna vara 13–19 år, alltså tonåren, ett begrepp som enligt Lalander och Johansson 
(2017) kan användas för att beskriva en övergång från barndom till vuxenliv. Men 
myndighetsåldern träder in vid 18 och dessförinnan betraktas ungdomar också som 
barn. Tonåren kan alltså både betraktas som ett åldersspann och en livsperiod som bara 
förekommer en gång i livet, och som alla vuxna har befunnit sig i.   
 
Om ett bredare ungdomsperspektiv istället anläggs kan ungdomskategorin fortsätta in i 
vuxenåldern. Exempelvis tar Lalander och Johansson (2017, s. 20) upp begreppet 
”adolescens”, som beskriver ungas identitetsutveckling och frigörelsearbete i olika 
åldersfaser mellan 12–25 år och som är sprunget ur utvecklingspsykologin. 13–25 
räknas som ett brett ungdomsspann, där den senare delen mellan 18–25 utgörs av unga 
vuxna.  
 
I uppsatsen har bedömningen gjorts att både det breda och det smala 
ungdomsperspektivet kan förekomma, vilket gjort att bägge också kommer diskuteras. 
Begreppen unga och ungdomar varvas med varandra i uppsatsen för att ge språklig 
variation. 

 Delaktighet  
Inte heller begreppet delaktighet är helt enkelt att tyda i alla sammanhang, även om 
själva ordet skvallrar om sin betydelse. Barbro Johansson och Frances Hultgren (2018, 
s. 15) talar bland annat om begreppet delaktighet som någonting som ”görs”. Johansson 
och Hultgren (2018, s. 16) följeforskade vid ombyggnaden av Malmö stadsbiblioteks 
barnavdelning, som utformades med ”barns delaktighet i fokus”. En variant av 
begreppet som beskrivs på s. 18 i studien är ”brukardelaktighet”, som nämns bland 
annat i samband med att användarna får vara med och namnge den nya 
barnavdelningen. Brukardelaktighet innebär således att användarna ska kunna vara med 
och bestämma, dock i nyss nämnda fall efter att först ha fått en inbjudan. Även 
begreppet ”delaktighetsarbete” nämns (Johansson & Hultgren, 2018, s. 17). 
Delaktighetsarbete kan åsyfta att hitta möjliga vägar att jobba med att skapa delaktighet.  
 
I Unga är också medborgare: om barns och ungdomars inflytande i planeringen, 
uttrycker Pia Björklid, professor i pedagogik, att ”En förutsättning för barns inflytande 
och delaktighet är att deras kunskaper och erfarenheter erkänns och respekteras”, vidare 
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menar Björklid att omgivningen är en avgörande faktor för att uppmuntra eller 
motverka dessa förutsättningar (Björklid i Tallhage Lönn, 2000, s. 24-25). 
 
Ovanstående talar för att begreppet delaktighet kan stå för sig självt eller kombineras 
med andra ord. Samtliga definitioner tycks ha en aktiv laddning. Nationalencyklopedin 
förklarar delaktighet som ”aktiv medverkan” (Delaktighet, u.å). Begreppet verkar dock 
vara aktivt när det bereds plats för och när det görs, vilket påvisar att delaktighet inte 
uppstår av sig självt, utan förutsätter någon form av interaktion, avsteg, diskussion, 
respekt eller händelse. Detta vittnar om att delaktighet kan ses som någonting formativt 
som ständigt konstrueras, vilket passar in på vad Johansson och Hultgren (2018) 
uttrycker om delaktighet som process, en delaktighetsprocess. 
 
I Johansson och Hultgrens (2018) studie tillskrivs också den rumsliga dimensionen av 
delaktighet en betydelse, där det handlar om hur rummens utformning kan bidra till eller 
motverka delaktighet i den fysiska biblioteksverksamheten. Den fysiska platsen kan 
överlag ha stor inverkan på delaktighet. Myndigheten för delaktighet (MFD, 2018) 
arbetar särskilt för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska få tillgång till alla offentliga 
rum och miljöer i samhället. 
 
Delaktighet sker också utifrån att olika grupper får uttrycka sig, komma med idéer och 
vara med och utveckla verksamheter, som i den studie Johansson och Hultgren (2018) 
utfört. I deras text framgår också hur begreppet inbegriper en kollektiv dimension, då 
delaktighet verkar ses som en social aktivitet som till stor del sker i samarbete med 
andra, vilket påminner om vad Björklid i Tallhage Lönn (2000) tänker kring 
omgivningen som en avgörande faktor för att arbeta med delaktighet. 
 
Några begrepp som ofta förekommer i tät anslutning till begreppet skulle kunna tjäna 
som ytterligare förtydligande. Björklid i Tallhage Lönn (2000, s. 24–25) skriver bland 
annat om ordet delaktighet tillsammans med andra begrepp som inflytande, medverkan, 
maktfördelning och medbestämmande. Johansson och Hultgren (2018, s. 13, 15, 21) 
nämner delaktighet bland annat i samband med utövande av medborgarskap, egenmakt, 
involvera, utbyte. 
 
Uppsatsförfattaren har anslutit sig till Johansson och Hultgrens (2018) tolkning att 
delaktighet är någonting som görs. Utöver det anses även att för att delaktighet ska 
kunna göras krävs att det bereds plats för delaktigheten att äga rum. Denna plats kan 
beredas i form av att någon/några gör avkall på en del av sin makt, genom att till 
exempel bjuda in andra parter till att ta plats i verksamheten, genom diskussion och 
samtal där målet är att skapa en större grad av meningsfullhet.  
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång  

I kapitlet presenteras tidigare forskning och litteratur som ansetts vara relevant för och i 
den här uppsatsen och hur den har sökts. Kapitlet är indelat i tre underrubriker varav de 
två första till viss del överlappar varandra.  
 
Den tidigare forskningen har mestadels sökts via informationsåtervinning. Till största 
del är materialet också avgränsat till en svensk kontext. En genomgång gjordes av 
kursplaner och litteraturlistor från bibliotekarieprogrammet vid Högskolan i Borås med 
avgränsning på de tre år som uppsatsförfattaren har läst, 2016–2019. Kursplanerna 
genomsöktes efter innehåll som tangerat delaktighet, ungdomar, profession, bibliotek, 
användare och bibliotekarier. Bland kursplanerna återfanns bland annat Sandin (2011), 
Rydsjö och Elf (2007). Lalander och Johanssons (2017) bok fanns med som äldre 
version, samt Schwartz (2016). Flera namn återfanns också på forskare och författare 
insatta i dessa ämnen, såsom Hultgren, Hedemark och B Johansson. Då vissa studier 
från dessa författare sträckte sig en bit bakåt i tiden gjordes sökningar efter eventuellt 
nyare material. Vid en sökning i Google på Hedemark återfanns en anställningsprofil 
vid Uppsala Universitet där hennes tidigare publikationer visades, bland annat studien 
från 2018 som använts i denna uppsats. Johansson och Hultgrens (2018) bok 
uppmärksammades på bokmässan 2018 och fanns därför i åtanke. Litteratur från 
Biblioteksföreningen söktes och hämtades via dess hemsida. Master- och 
kandidatuppsatser söktes via databasen Diva. 

2.1 Ungdomar och delaktighet  

Trots att ungdomsbegreppet och ungdomsgrupperingar inte är oproblematiskt talas det 
ändå om ungdomar som grupp och grupper i uppsatsen, även om dessa inte alltid 
definieras. Därför har Ungdomsgrupper i teori och praktik, skriven av Philip Lalander, 
professor i socialt arbete, och Thomas Johansson, professor i pedagogik, varit ett 
bollplank. Boken både behandlar och problematiserar teman kopplade till ungdomar och 
ungdomstid. I boken refereras till andra ungdomsforskare, som Johan Fornäs och Ove 
Sernhede. Något som Lalander och Johansson (2017) framhåller som essentiellt för 
unga är meningsskapande, bland annat genom vänskap, användandet av symboler och 
genom skapandet av gemensamma kulturer, även kallade ungdomskulturer. 
Meningsfullhet tolkas som ovan nämnts som en del i delaktighetsbegreppet och är 
därför särskilt av intresse för den här uppsatsen.  
 
När det handlar om forskning som behandlar just ungas delaktighet, och deras 
delaktighet på bibliotek, blir det tydligt att barn och unga i många fall klumpas ihop i en 
och samma kategori. Egentligen är det kanske inte märkligt, eftersom ungdomar 
betraktas som barn enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 
tills de blir 18 år (UNICEF Sverige, 2009). 0–18 är dock ett brett spann. Amira Sofie 
Sandin (2011, s. 21) benämner både barn och unga som barn i Barnbibliotek och 
lässtimulans: Delaktighet förhållningssätt, samarbete. Bland de lässtimulerande projekt 
Sandin (2011) granskar är få till för ungdomar. 
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Etnologidocenten Barbro Johansson och universitetslektorn i biblioteks- och 
informationsvetenskap (B&I), Frances Hultgren (2018, s. 11), beskriver att barn har fått 
lite uppmärksamhet i biblioteksforskning. Detta är någonting som även märks i 
biblioteksforskning om ungdomar och om ungdomars delaktighet. Johansson och 
Hultgrens (2018) rapport handlar om målgruppen barn, men behandlar delaktighet på ett 
sätt som kan vara värdefullt för ett flertal grupper, alltså är innehållet relevant även i 
förhållande till ungdomar och bibliotek. Detta inte bara för att ungdomar också kan ingå 
i kategorin barn, utan för att delaktighet berör flera grupper, och dessutom visar 
rapporten generellt ett delaktighetsarbete med en prioriterad målgrupp. I studien 
beskrivs praktiska exempel och både bibliotekarier, forskare, barn och vuxna har varit 
inblandade i följeforskningsprocessen och dessa olika perspektiv är intressanta att sätta i 
relation till bibliotekarierna i denna studies berättelser. 
 
Ungdomars delaktighet, även beskriven som ”frågan om ungdomars delaktighet”, är ett 
tema som då och då dyker upp i Kerstin Rydsjös och AnnaCarin Elfs historiska barn- 
och ungdomsbiblioteksöversikt (Rydsjö & Elf, 2007, s. 156). Det framkommer i 
samband med andra fenomen som de sätter frågetecken efter, som bemötande, urval, 
vilka kunskaper bibliotekarierna besitter, samt betydelsen av hur målgruppen unga 
definieras. Det är också sådana frågor som yrkesverksamma bibliotekarier kan resonera 
kring och därför är boken relevant i den här uppsatsen.   

2.2 Bibliotek och ungdomar  

Som nämnts kan både barn och unga ingå i kategorin barn, och ett barnbibliotek kan på 
så vis också i vissa sammanhang, som Sandins (2011), tolkas som någonting bredare än 
ett bibliotek bara för de yngsta. Rydsjö och Elf (2007) menar i sin översikt att 
biblioteket som institution genom historien inte lyckats hålla jämna steg med 
målgruppen ungdomar. Barnverksamhet har enligt dem fått något mer utrymme än 
ungdomsverksamhet på biblioteken – även om inte heller den fått lika mycket plats som 
vuxenverksamheten, varken rent fysiskt eller innehållsmässigt. Forskning som rör barn, 
ungdomar och bibliotek är inte heller någonting som prioriterats genom tiderna. Rydsjö 
och Elf (2007) beskriver flera masteruppsatser som behandlar relationen ungdomar–
bibliotek, där ofta antingen bibliotekarier eller ungdomar har intervjuats, och 
exemplifierar från dessa. Att deras översikt innehåller så pass många masteruppsatser 
säger någonting om att forskning som bedrivits om barn, unga och bibliotek inte heller 
har prioriterats på en högre nivå. 
 
Svensk Biblioteksförening (SBF) tog 2003 fram riktlinjer för hur biblioteken kan arbeta 
med barn- och ungdomsverksamhet, vilka bygger mycket på Barnkonventionen (Svensk 
Biblioteksförening, 2003). Att riktlinjerna togs fram kan ses som ett sätt att både belysa 
och fokusera verksamheten, och markera den som viktig.  
 
Åse Hedemark (2018) är lektor inom B&I och analyserar ungdomars erfarenheter av 
och syn på bibliotek och läsning. I studien framkommer hur unga ser biblioteket som en 
fungerande verksamhet för yngre, men de anser sig inte själva ha en lika given plats i 
bibliotekens verksamhet. Flera av de unga verkar enligt Hedemarks (2018) analys dock 
ha svårt att veta vad biblioteken erbjuder dem och många efterfrågar tydligare 
information från bibliotekens sida, exempelvis i hur biblioteken skyltar.  
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Hedemark (2018, s. 63) beskriver de unga som engagerade och menar att biblioteken 
borde ta fasta på deras engagemang. Hon menar att flera unga önskar större delaktighet 
på biblioteken, bland annat i form av ökat medbestämmande i biblioteksverksamheten. 
Även Inger Hollström Flis (2001) för liknande resonemang. I masteruppsatsen 
Referensgrupper för ungdomar på folkbibliotek – en bra idé? Menar Hollström Flis 
(2001) att unga har ett starkt engagemang och beskriver att reellt inflytande på 
biblioteket närmast är en förutsättning för att ungdomarna ska vilja engagera sig i 
biblioteken, i denna kontext via deltagande i referensgrupper.  
 
Rebecka Elofsson och Tina Vilhelmsson (2017) tar sig an ungdomars delaktighet i sin 
kandidatuppsats, detta genom att intervjua ungdomsbibliotekarier. Det framkommer i 
studien att bibliotekarierna har ett stort engagemang i sitt arbete med ungdomar men att 
de även möter motstånd på sin arbetsplats från kollegor som inte är lika förstående för 
målgruppen ungdomar. I Elofsson och Vilhelmssons (2017) studie läggs mer tyngd på 
hur bibliotekarier söker skapa en mötesplats för unga i lokalerna än vad som görs i 
denna studie. I denna studie berörs också den fysiska miljön men mer i termer av 
rumslighet.  

2.3 Bibliotekarier och bibliotekarier som arbetar med unga 

Ungdomsbegreppet är inte det enda som kallats diffust, även bibliotekarieyrket beskrivs 
ibland med det ordet. En kort förenkling av vad bibliotekarier gör utifrån Sveriges 
akademikers centralorganisation (SACO) är: att bibliotekarier hjälper till med 
informationssökning och upprätthåller, köper in, gallrar och organiserar information i 
såväl digitala som tryckta källor, för att göra den tillgänglig, och att bibliotekarier även 
arrangerar lässtimulerande aktiviteter (SACO, u.å). I praktiken är bibliotekarieyrket mer 
komplext än så. Schwartz (2016, s. 58) menar att yrket fordrar professionalism och en 
bra omdömesförmåga och kritisk förmåga att självständigt kunna lösa problem, vilket 
ibland innebär att tänja på regler för att kunna hantera situationer.  
 
Anna Kåring Wagman (2008), före detta utredare på SBF, undersökte 2008 forskning 
om bibliotekariers profession, bland annat genom att ta upp forskares olika syn på 
bibliotekarieprofessionen. Det nämns ingenting om bibliotekarier som jobbar med 
ungdomar, men Kåring Wagman (2008, s. 25) tar upp Harris (1990) som undersökt 
bibliotekarieyrket ur ett genusperspektiv. Harris (1992) såg tendenser till en slags 
kodning av maskulina och feminina uppgifter, där de förra tillskrivits högre status och 
de senare lägre. Bibliotekarier som jobbar med barnmedia och användarbemötande har 
enligt Harris (1992) tolkning lägre status än vad till exempel en IT-bibliotekarie har 
(Kåring Wagman, 2008, s. 25). Det är inte säkert att sådana hierarkier är synliga på 
mindre bibliotek, men ändå anmärkningsvärt för yrkesgruppen och kåren som helhet.  
 
Att arbeta lässtimulerande beskrivs som barnbibliotekens (och således barn- och 
ungdomsbibliotekariernas) viktigaste uppgift (Sandin, 2011, s. 11). Eftersom bibliotek 
är fulla av böcker är det inte vid en första anblick någonting att reagera över. Men som 
Sandin beskriver ställer det frågor om hur och på vilka sätt läsfrämjande arbete ska 
bedrivas, vilka media, genrer och ”vilka handlingar som kan förknippas med läsning” 
(Sandin, 2011, s. 22). Därmed är en barn- och ungdomsbibliotekaries arbete inte alltid 
så tydligt – även om det finns givna kärnuppgifter måste bibliotekarierna alltid 
förhandla kring dessa. Sandin menar att man lär sig att bli en kompetent 
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barnbibliotekarie ”Genom både formell och informell fortbildning och 
kunskapsöverföring” (Sandin, 2011, s. 17). Således verkar både teori och praktik vara 
viktigt i yrkesutövandet. Dessutom har yrkesgrenen stor nytta av att diskutera och 
samarbeta med andra, framförallt inom samma profession, men också med andra 
människor och yrkesgrupper.  
 
International Federation of Library Association and Institutions (IFLA) har tagit fram 
IFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0–18 år (2018), till svenska 
2019. Där formuleras önskvärda kompetenser hos barn- eller ungdomsbibliotekarier och 
även bibliotekarier som arbetar med unga vuxna. Några av dessa är relationsbyggande 
förmåga, samarbetsförmåga, att bibliotekarierna ska vara insatta i barn och ungdomars 
utveckling och intressen samt kunna utforma för dem roliga och inspirerande aktiviteter. 
Det anges också som viktigt att bibliotekarier är inkluderande och ”Underlättar 
samhällsengagemang och partnerskapsbyggande” (IFLA, 2018, s. 7) 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning och litteratur 

Barn och unga klumpas ofta ihop i forskning, och forskningen om barn och unga inom 
biblioteksvärlden är relativt gles, särskilt på en högre nivå. Ungdomar är individer som 
värdesätter meningsfullhet, symboler och gemenskap. I grunden har de en positiv syn på 
bibliotek. Delaktighet är viktigt för unga och någonting som många unga önskar sig. 
Bibliotekarier såsom barn- och ungdomsbibliotekarier arbetar lässtimulerande och 
tillgängliggör information för användare. Barn- och ungdomsbibliotekarier bör kunna 
samarbeta internt och externt och jobba relationsbyggande. Ur ett genusperspektiv kan 
det tolkas som att det finns hierarkier mellan olika bibliotekarieyrken. Hedemark (2018) 
tas upp senare i uppsatsen, främst i diskussionsdelen men också i analysen, delvis 
gällande ungas tidsramar. Johansson och Hultgren (2018) ingår i teori- och 
analyskapitlen och kopplas främst till delaktighetsaspekter. Rydsjö och Elf (2007) tas 
kommer också upp i teori- och analysdelen, bland annat gällande ungdomsutbud. 
Lalander och Johansson (2017) kommer tas upp i samband med diskussionsdelen, 
gällande ungas utveckling. Sandin (2011) tas upp analyskapitlet, bland annat gällande 
den teoretiska modell som valts för denna studie.  
 
Eftersom bibliotekens barnverksamhet historiskt fått större uppmärksamhet än 
verksamhet riktad till unga kan den här studien bidra genom att den undersöker 
ungdomsverksamheter på olika bibliotek. Eftersom studien också kopplar 
ungdomsverksamheten till delaktighet, som unga enligt Hedemark (2018) också önskar 
sig mer av, lyfter studien viktiga frågor.  
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3 Teori och teoretisk modell  

Den teoretiska modell som valts ut för att tolka empirin i denna studie är professor 
Roger Harts (1997) stege över barns delaktighet. Detta avsnitt ger en bakgrund och 
beskrivning av Harts modell samt en motivering till hur och varför modellen använts. 
En återgivning av modellen återfinns i slutet av detta kapitel. Den praktiska 
tillämpningen av modellen har gjorts i uppsatsens analyskapitel (se 6 Analys).  
 
Harts modell bygger på en föregående modell utformad av Harry Arnstein. Arnstein 
skapade 1969 en modell över vuxnas delaktighet (Hart, 1992, s. 8). Harry Shier (2001) 
är känd för sin nyare tolkning av Harts modell. Anledningen till att Shiers (2001, s. 111) 
modell inte har använts i denna studie är att han uteslutit de steg som inte räknas som 
delaktighet. Då Harts (1997) modell innehåller och visar fler nyanser av delaktighet och 
icke-delaktighet har hans modell gett fler alternativ och därmed mer utrymme för att 
nyansera och problematisera. 
 
Som yrkesperson är Roger Hart känd för sitt mångåriga arbete för barn och ungas 
rättigheter, särskilt rätten till delaktighet. Han undervisar i ämnen som psykologi, 
ekologi och social välfärd (The Graduate Center, 2019). En tvärvetenskaplighet 
genomsyrar Harts (1997) arbete, eftersom han knyter samman miljöfrågor med 
demokrati och barns delaktighet. Fortsättningsvis kommer Harts modell även benämnas 
som stegmodellen och det är modellen från 1997 som åsyftas, även om modellen 
ursprungligen skapades 1992. Detta eftersom modellen från 1997 beskrivs mer utförligt.  
 
Som uppsatsförfattare kändes det viktigt att använda en enkel men funktionell modell i 
analysen av det relativt komplicerade begreppet delaktighet. Hart (1997, s. 40) menar att 
modellen i all sin enkelhet visat sig framgångsrik när det gäller detta. Då delaktighet är 
ett mångfasetterat och luddigt begrepp kan det behöva infogas i ett sammanhang. 
Johansson och Hultgren (2018, s. 101) menar att stegmodellen konkretiserar begreppet 
delaktighet, eftersom den plockar isär begreppet i delar, som kan konstrueras i raka 
frågor. Stegmodellen är nämligen utformad precis som en stege med åtta steg. Principen 
med stegen är att för varje kliv upp på stegen blir delaktigheten för de unga större. Hart 
(1997, s. 42) poängterar dock att det viktigaste med stegen inte är att befinna sig så högt 
upp på den som möjligt, det handlar om att kunna välja. Ungdomar bör alltså i den bästa 
av världar kunna välja på vilket eller vilka steg de vill vara delaktiga. 
 
Även om stegmodellen uttryckligen behandlar barns delaktighet bedömdes den fungera 
för den här studien, då ungdomar också är barn upp till arton års ålder och eftersom 
ungdom i den här uppsatsen betecknas som flytande. Att modellen dessutom 
ursprungligen utvecklades för vuxnas delaktighet och sedan barns delaktighet visar 
också att den är flexibel och kan anpassas till olika ålderskategorier. Johansson och 
Hultgren (2018, s. 23) beskriver att stegmodellen är vanligt förekommande i 
verksamheter utformade både för barn och unga. Rydsjö och Elf (2007) tar upp den som 
ett förslag på teoretisk modell för även ungas delaktighet, och Hollström Flis (2001) 
använde modellen i sin uppsats om ungdomar och referensgrupper. Även Sandin (2011) 
använde den i sin granskning och översikt av biblioteksprojekt. Det är därför inget 
pilotprojekt att modellen används i denna uppsats. 
 
Stegmodellens åtta nivåer presenteras och förklaras närmare nedan i en av 
uppsatsskrivaren översatt version från Hart (1997, s. 41–45). Översättningen gjordes i 
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dubbel mening, då texten översattes från engelska till svenska och barnbegreppet 
översattes till ett ungdomsbegrepp. Kursiveringen anger kärnan i steget och 
efterföljande text syftar till att ge en ytterligare förklaring. Nivå 1, 2 och 3 på stegen 
räknas inte över huvud taget som riktig delaktighet (Hart, 1997, s. 40). Till skillnad från 
Shier (2001) som uteslöt steg 1, 2 och 3 ur sin modell, har enbart steg 1 och 2 uteslutits 
från modellen i den här uppsatsens analyskapitel. De uteslutna stegen presenteras här 
med de övriga för att visa modellen som helhet. Numreringen nedan symboliserar en 
osynlig stege där 8 motsvarar stegens högsta nivå och 1 stegens lägsta nivå. Om läsaren 
så vill kan stegen läsas nerifrån och upp. Dessa är stegmodellens samtliga åtta nivåer: 
 
8) Initierat av ungdomar men ungdomarna delar beslutsfattande med vuxna. 
Ungdomarna har tagit initiativ men fattar beslut tillsammans med vuxna. Att detta steg 
hamnar högst upp har att göra med att ungdomarna vågar känna förtroende och tillit till 
de vuxna och därför vågar samarbeta med dessa. 
7) Initierat och lett av ungdomar. Ungdomarna har tagit initiativ och bedriver 
självständigt verksamhet. Detta kan uppmuntras genom att vuxna noterar ungas initiativ 
och låter dem genomföras, men utan att kontrollera ungdomarna.  
6) Initierat av vuxna men de vuxna delar beslutsfattande med ungdomarna. Även om 
verksamheten eller aktiviteten initierats av vuxna tas beslut tillsammans med ungdomar. 
Vuxna måste således avstå från en del av sin makt och undvika förutfattade meningar 
om vad unga vill ha.  
5) Ungdomarna tillfrågas och informeras. Här har ungdomarna i högre grad tillfrågats 
och rådfrågats vid utformandet av verksamhet och även vid utvärderingen. Viktigt på 
detta steg är att ungdomarnas åsikter behandlas seriöst. 
4) Tilldelat men informerat. Ungdomarna informeras tydligt om syftet med 
verksamheten men har inte själva varit medskapare till dess utformning. Att 
ungdomarna är mer insatta än i tidigare steg gör att de klättrar högre på stegen. 
3) Symboliska åtgärder. Här ligger ofta välvilja men okunskap bakom från de vuxnas 
sida. De vuxna vill så gärna att ungdomarna ska ges en röst att de utformar verksamhet, 
men utan att tänka igen den ordentligt och utan att rådfråga eller informera ungdomarna 
ordentligt. 
2) Dekoration. Ungdomar används för att marknadsföra någonting som de inte behöver 
vara insatta i eller förstå. Vuxna är högst medvetna om att de använder unga som 
dekoration och därför hamnar detta steg högre upp än 1. 
1) Manipulation eller bedrägeri. Vuxna använder ungdomar för att framföra sina 
budskap. Detta kan ske medvetet eller omedvetet från vuxnas sida för att de vill få det 
att framstå som att ett projekt eller liknande skapats av ungdomar.  
 
Harts (1997) modell har i uppsatsen använts för att undersöka vilken eller vilka nivåer 
av delaktighet som kan skönjas i bibliotekens ungdomsverksamheter. Modellen har 
modifierats genom att nivåerna blivit översatta från engelska till svenska och ordet barn 
blivit utbytt mot ungdomar, för att bättre passa denna studies syfte. I följande kapitel 
kan läsaren se hur empirin först tematiseras, presenteras, sammanfattas och analyseras. 
Analysen appliceras på en sammanfattning av empirin, genom att placera in 
sammanfattningen på de olika stegpinnarna, för att se vilka olika nivåer av delaktighet 
som framträder i bibliotekens ungdomsverksamheter (se 6 Analys).   
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4 Metod  

4.1 Kvalitativ metod 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2011, s. 14) beskriver kvalitativa metoder som 
vanligt förekommande vid undersökningar av olika miljöer och menar att metoderna 
särskilt passar för att skönja nyanser och värderingar som kan uppstå. Samhällsforskare 
kan med ett kvalitativt perspektiv aldrig helt distansera sig från sina 
undersökningsområden, utan är en del av samhället de utforskar (Ahrne & Svensson, 
2011). Då syftet berör hur bibliotekarier arbetar med ungdomars delaktighet i 
stadsdelsbibliotekets verksamhet har därför en kvalitativ ansats valts framför en 
kvantitativ, eftersom studien inte ämnar kvantifiera någonting. Uppsatsen har även 
utgått från en induktiv ansats, vilket Fejes och Thornberg (2015, s. 24) förklarar som att 
forskaren försöker dra generella slutsatser utifrån det som studerats, men att slutsatsen 
inte kan göra anspråk på en slutgiltig sanning. I denna uppsats tolkas således resultaten, 
men detta ska snarare ses som en möjlig tolkning bland flera.  

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Att ställa frågor beskriver Ahrne och Svensson (2011) samt Steinar Kvale och Svend 
Brinkmann (2014) som ett sätt för forskare att samla in data om människors erfarenheter 
samt attityder och således få reda på mer även om samhället i stort. Skillnaden mellan 
en vardaglig konversation och en intervju kan sägas vara att den senare har tydligare 
mål och struktur samt inte kan ses som helt jämlik, eftersom den ena parten har mer 
makt att styra samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19, 20). 
 
Den insamlingsmetod som valts för att generera empirin i uppsatsen är 
semistrukturerade intervjuer. Metoden tolkas som en synonym till ”halvstrukturerad 
livsvärldsintervju” där forskaren genom intervjun vill få beskrivningar av den 
intervjuades så kallade livsvärld, för att sedan tolka dessa (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
19). Begreppet livsvärld förstås i uppsatsen som de erfarenheter och upplevelser 
människor erhåller i sin vardag, här med respekt för att bibliotekarierna som intervjuats 
är en del av en yrkesgrupp och beskrivningarna kopplar till deras arbetsliv.  
 
Ett vanligt dokument att ha med sig när man ska utföra semistrukturerade intervjuer är 
en intervjuguide (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). En intervjuguide är en 
sorts frågeformulär och har använts även i denna studie. 
 
Intervjumetoden kan användas som ensam insamlingsmetod eller i samband med andra 
metoder, menar Alan Bryman (2011). För denna uppsats bedömdes metoden vara 
tillräcklig som ensam insamlingsmetod. Anledningen till att semistrukturerade 
intervjuer valdes i just den här uppsatsen var att den behandlar ett så brett och komplext 
ämne som ungas delaktighet. Därmed behövdes frågor eller teman som kunde hålla 
intervjun på banan, samtidigt som det fanns behov av att ge relativt fritt utrymme åt de 
olika erfarenheter och upplevelser som bibliotekarierna har av ämnet. 
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4.3 Forskningsetik 

I uppsatsen har hänsyn tagits till de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) särskilt 
betonar. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  
 
Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna en genomgång om studiens syfte. 
Informanterna upplystes i enlighet med informationskravet om sin rätt att när som helst 
avbryta intervjun eller att när som helst under uppsatsens gång avbryta sin medverkan. 
De fick fylla i en samtyckesblankett i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) 
för att ge sitt samtycke till hantering av personuppgifter, sin medverkan i uppsatsen 
samt till att intervjun spelades in, vilket till stor del också sammanfaller med 
samtyckeskravet. Informanterna gavs även utrymme att ställa frågor kring intervjun och 
uppsatsen.  
 
Med hänsyn till konfidentialitetskravet har uppsatsens deltagare, de bibliotek de arbetar 
vid samt övriga namngivna platser, verksamheter och ting givits fingerade namn för att 
öka anonymiteten. Förutom informanterna, som tilldelats könsneutrala namn, har platser 
och dylikt benämnts med betoning på den funktion de har, exempelvis omnämns staden 
där intervjuerna skett som Staden. Ett undantag har gjorts för regionen, som ansetts vara 
tillräckligt stor för att ej anonymiseras. 
 
Som informanterna delgivits i enlighet med nyttjandekravet är syftet med intervjuerna 
knutet till denna uppsats och därför inte tänkt för andra sammanhang. Inspelningarna, 
transkriberingarna och utskrifterna kommer därför att förstöras så snart som uppsatsen 
förklarats godkänd. 

4.4 Materialinsamling och genomförande av intervjuer 

Den urvalsteknik som använts i uppsatsen kan beskrivas som målinriktad. Med det 
menas att bibliotekarierna som bidragit med sina utsagor valts ut på grund av sin 
kunskap om och sitt arbete med målgruppen unga, och därmed har setts som 
betydelsefulla för uppsatsens frågeställningar. För att hitta informanter skickades ett 
mail ut till Stadens stadsdelsbiblioteks offentliga mailadresser, med undantag för dem 
som bortfallit på grund av avgränsningar (se 1.3 Avgränsningar). Mailet återfinns som 
bilaga 1, med censurerat telefonnummer och mailadress, då dessa är privata. Då syfte 
och frågeställning utformades för bibliotekarier som jobbar med delaktighet gentemot 
unga på stadsdelsbibliotek, avgränsades inte mailet till enbart ungdomsbibliotekarier, 
med förhoppningen att fler bibliotekarier kunde relatera. Två mail skickades dock direkt 
till bibliotekarier med tjänst riktad mot unga, då uppsatsförfattaren tidigare varit i 
kontakt med anställda på dessa bibliotek och då hänvisats till deras mailadresser.  

En intervjuguide utformades enligt olika teman och med ett antal förslag till frågor att 
utgå ifrån. Avsikten med guiden har varit att ge intervjun en relativt fast struktur, för att 
ge informanterna lika förutsättningar och för att hålla samtalen kring temana. Samtidigt 
utformades frågor och följdfrågor med utrymme för flexibilitet för vilka riktningar de 
olika intervjusamtalen skulle kunna ta. Intervjuguiden återfinns som bilaga 2 i detta 
dokument. 
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Då antalet som svarade ja inte bedömdes som tillräckligt, beslutade uppsatsförfattaren 
att uppsöka stadsdelsbiblioteken för att höra om de som inte svarat alls ville delta eller 
inte. På så vis svarade ytterligare tre informanter ja och antalet fem bedömdes vara en 
godkänd mättnad för uppsatsens storlek.  

Intervjuerna blev totalt fem till antalet och pågick mellan sista veckan i april och första 
veckan i maj 2019. Informanterna valde själva plats för intervjuerna som spelades in 
med mobiltelefon. Samtliga valde att ses på sina respektive arbetsplatser. Intervjuernas 
längd var mellan trettiotvå och femtiotvå minuter.  

Gemensamt för informanterna är att samtliga är yrkesverksamma på stadsdelsbibliotek 
inom samma stad och att de särskilt jobbar gentemot målgruppen unga. Titlarna varierar 
mellan ungdomsbibliotekarie, barn- och ungdomsbibliotekarie samt vuxenbibliotekarie. 

Det sista steget som utfördes för att få fram empirin till analysen var att transkribera de 
inspelade intervjuerna och skriva ut dem i textform. Den genomsnittliga tiden för att 
transkribera intervjuerna uppgick till sex timmar och tjugofem minuter. Fem separata 
dokument på sammanlagt 80 sidor skapades av transkriberingarna. 

4.5 Kvalitativ innehållsanalys  

Kvalitativ innehållsanalys är den metod som använts för att analysera uppsatsens 
empiri. Metodens användning har ökat inom Biblioteks- och informationsvetenskap 
(B&I) och appliceras på någon form av skrivet material som första steg (Wildemuth 
2017, s. 318). Transkriberingarna av informanternas utsagor är de texter som här legat 
till grund för innehållsanalysen, och valet av kvalitativ innehållsmetod handlar om att 
det är just innehållet i texterna som ska undersökas. 
 
Innehållsanalysen präglas enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 31) i mångt och mycket 
av vilka frågor som forskaren vill ha svar på och även av det urval som gjorts. Syftet har 
därför haft en stor påverkan på analysen i uppsatsen. Urvalet består av tidigare nämnda 
transkriberingar, vilka möjliggjorts genom urvalet informanter som delgivit sina 
erfarenheter i intervjuerna. Dessa texter kommer också benämnas som analysenheter. 
  
I kvalitativ innehållsanalys söker forskaren att hitta mening, mönster och teman i 
undersökningsmaterialet (Wildemuth, 2017, s. 318). Att koda, jämföra, tematisera och 
med stöd i teori tolka ett material kan vara tillvägagångssätt enligt Fejes och Thornberg 
(2015, s16). I denna uppsats har innehållet i analysenheterna granskats genom noggrann 
och upprepad läsning, samt genom kodning, tematisering och kategorisering av 
materialet. Teorin har använts som stöd för att tolka de kategorier som tagits fram. 
Analysförfarandet beskrivs noggrannare i nästa kapitel. 

4.6 Tillvägagångssätt vid kvalitativ innehållsanalys av empirin  

Det första steget i analysförfarandet utgjordes av en noggrann och upprepad läsning av 
de fem analysenheterna. Efter att ha läst igenom texterna ett antal gånger ringades olika 
stycken in, då dessa ansågs särskilt intressanta i förhållande till studiens syfte. Sedan 
påbörjades kodningen, ett verktyg som kan användas på många sätt. James Drisko och 
Tina Maschi (2015) menar att kodning i kvalitativ innehållsanalys inte kan användas för 



 15 

att utveckla egna teorier som i grundad teori, vilket här inte heller har gjorts. Drisko och 
Maschi (2015) beskriver att kodning av en text kan göras för att hitta även det som inte 
är manifest, och här har både det manifesta och icke-manifesta studerats. Tanken med 
att koda materialet var att plocka isär helheten i mindre delar för att sedan kunna 
sammansätta dem på nya sätt. Styckena i analysenheterna som ringades in tillskrevs 
således koder. Koderna konstruerades på ett förutsättningslöst sätt genom att ett till tre 
ord plockades ut ur texten eller knöts till nya formuleringar utifrån textens innehåll. 
Strukturen liknade följaktligen en vanlig mindmap. Några exempel på koder som 
konstruerades är: uttänkt plats, rädd ingen kommer, ungdomstid utan bibliotek, bjuder 
in och ungdomsavdelningen har definierats. Alla koder som konstruerades importerades 
till ett och samma dokument och lades in i fem olika kolumner och färgsorterades 
utifrån vilken av de fem analysenheter som de var hämtade från. Liknande och identiska 
koder grupperades tillsammans och på så vis bildades olika kategorier – 
ungdomsavdelningen har definierats och uttänkt plats hamnade till exempel i samma 
kategori, som fick arbetsnamnet rummets betydelse. Genom att gå tillbaka och jämföra 
kategorierna med styckena i analysenheterna, skapades teman och dessa teman 
redovisas i resultatkapitlet. Kategorin rummets betydelse utvecklades till temat Rummets 
betydelse för ungdomars delaktighet. Övriga teman som skapades var Bibliotekens 
ungdomsarrangemang och rädslan för nollantal, Förslagslådor, önskemål och inköp, 
Bibliotekarierna bjuder in, När tillfälle finns för dialog och Mellankommunikation och 
ungdomskontakter. Dessa teman bildar rubriker i nästa kapitel och under rubrikerna 
presenteras vad som ansetts ingå i respektive tema, med viss överlappning temana 
emellan (se 5 Presentation av resultat). 
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5 Presentation av resultat 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av studiens informanter, vilka yrkestitlar 
de innehar samt vilka bibliotek de jobbar vid. Sedan följer en redovisning av resultatet i 
form av de teman som konstruerats genom den kvalitativa innehållsanalysen. Temana 
kan sägas vara den första delen av resultatanalysen, dels eftersom de utesluter andra 
möjliga teman från empirin som helhet och dels eftersom tolkningen till viss del börjar i 
det här kapitlet. Dessa teman beskriver vad bibliotekarierna gör och hur de resonerar 
kring de aktiviteter och ungdomsaktiviteter som deras bibliotek erbjuder. Resultaten 
sammanfattas och utreds ytterligare i efterföljande kapitel utifrån forskningsfrågorna 
och med användning av Harts (1997) stegmodell (se 6 Analys). 

5.1 Presentation av informanter  

Anledningen till att informanterna tilldelats könsneutrala namn, förutom anonymiteten, 
är att empirin inte visat på några genusrelaterade fynd. Informanterna arbetar samtliga 
på stadsdelsbibliotek med barn och unga som främsta målgrupp. Hur länge de har varit 
yrkesverksamma som bibliotekarier varierar. Mika jobbar på Bibliotek 1 som barn- och 
ungdomsbibliotekarie. Chris jobbar på Bibliotek 2 som barn- och ungdomsbibliotekarie. 
På Bibliotek 3 är Nicko vuxenbibliotekarie med inriktning även mot ungdomar. Kelly är 
barn- och ungdomsbibliotekarie på Bibliotek 4 och Love är ungdomsbibliotekarie på 
Bibliotek 5. 

5.2 Bibliotekens ungdomsarrangemang och rädslan för nollantal 

Ett genomgående tema som tas upp i någon mån av alla bibliotekarier och som tydligt 
påverkar dem i deras delaktighetsarbete är svårigheten att veta om det ska komma några 
ungdomar för att delta i aktiviteter, projekt, evenemang och liknande som arrangeras av 
biblioteken. På samtliga bibliotek är det bibliotekarierna, i många fall tillsammans med 
deras närmsta kollegor, som kommer med idéerna till ungdomsverksamheten och som 
skapar dessa. Oron för att ingen kommer komma är inte ogrundad, utan baseras i 
erfarenheten av att ha varit med om tillfällen när ingen har kommit. Mika från Bibliotek 
1 uttrycker sig så här: ”Och sen, ungdomarna är svåra att nå, så man blir lite att man 
kanske inte vill anstränga sig jättemycket, för det kanske inte kommer någon”. Exempel 
på arrangemang för unga som Bibliotek 1 haft är författarbesök. På följdfrågan om 
Mika hade varit med om någon gång då ingen kom, tänkte hen efter lite och svarade att 
hen varit med om barnaktiviteter då ingen kom och att om unga kommer till aktiviteter 
är det på grund av personen som håller i arrangemanget.  
 
Arrangemang utan deltagare känns alltså som ett bakslag för bibliotekariernas 
motivation, även om de inte ger upp försöken att få ungdomarna att delta. Ett sätt för 
bibliotekarierna att få deltagare att komma är att säkra en publik eller deltagargrupp som 
de vet vill komma eller kommer komma. Ibland behöver bibliotekarierna gå via någon 
annan för att det ska fungera, som Mika uttryckte det. Lärare och fritidsgårdspersonal är 
exempel på personer som får med sig ungdomarna, och samtliga bibliotek har någon 
form av kontakt med dessa yrkeskategorier och många gånger samarbetar 
bibliotekarierna med dem. Poesi verkar vara en genre som flera bibliotekarier anser att 
unga intresserar sig för. En av informanterna är förutom bibliotekarie också tränare och 
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hade en gång ett helt lag med tonåringar som kom på poesiworkshop. Hen hade även 
skickat ut en öppen anmälan till ungdomar att delta, ”Men det blev ingen som anmälde 
sig utifrån”. Därför satsar Bibliotek 2 mest på barnverksamhet, för då vet de att någon 
kommer. Ungdomar anses svåra att nå på deras fritid. 
 
Genom noggrann planering av ett projekt och genom samarbete kan också risken för att 
ingen vill delta minimeras. Nicko beskriver ett poesiprojekt som Bibliotek 3 bedrev 
tillsammans med sina grannbibliotek och fritidsgårdar i området och som hölls på 
fritidsgårdar. Projektet grundade sig i att många unga i området visat ett intresse för 
poesi. Området beskrivs av Nicko som ett område där många unga bor. Att sätta tider 
för projektet var inte det lättaste, som Nicko säger, då: ”bibliotekens öppettider och 
ungdomarnas dygnsrytm är liksom inte riktigt synkade.” Projektet varade i ett par 
veckors tid. Nicko upplevde att samtliga inblandade var nöjda med hur projektet förflöt, 
ungdomarna, bibliotekarierna och fritidsgårdspersonalen. ”Med planering och sånt så 
höll vi på längre än så, kanske ett halvår”, sammanfattade Nicko, vilket beskrivs som en 
lång planeringstid.  
 
Bibliotek 5, där Love arbetar, får mer besök av mellanstadiebarn än av ungdomar. 
Därför finns det också fler aktiviteter utformade för yngre barn på biblioteket. 
Biblioteket har dock haft aktiviteter som teater för årskurs sju och 
ungdomsboksförfattarbesök. Love har därför tänkt kring hur ungdomar kan vara med i 
bibliotekets verksamhet även om de inte verkar så intresserade av att delta på plats. Att 
ha möjlighet att delta i aktiviteter som kan utföras hemifrån tänkte Love kunde vara ett 
alternativ till verksamhet på plats, inte en ersättning, och skapade en novelltävling för 
13–18-åringar. Även om det kvantitativa deltagandet inte var så stort var det ändå några 
ungdomar som skickade in sina bidrag. 
 
Oavsett om aktiviteten eller verksamheten är av uppsökande karaktär eller inte framgår 
att en ängslan för att ingen ska komma kan finnas. Kelly var tillsammans med en 
kollega med på ett högtidsarrangemang i en lokal park där andra aktörer från staden 
också var på plats. ”Vi var väldigt oroliga först att det inte skulle komma nån”, 
förklarade hen om känslan inför evenemanget. Det visade sig dock att många kom och 
visade nyfikenhet för deras böcker och boktips. De hade även gjort en tipspromenad 
som lockade ungdomar men också yngre och äldre personer. Bakom känslan av 
ängslighet låg även här tidigare erfarenheter av projekt där ingen kommit. I övrigt har 
inte Bibliotek 4 någon ungdomsverksamhet för personer äldre än femton. 
 
Samtliga bibliotekarier beskriver att barnverksamheten på biblioteken tar upp det mesta 
av arbetet med barn och unga. Då mycket av barnverksamheten, till skillnad från 
ungdomsverksamheten, är för Staden övergripande är den också svårare att bortse från. 
Ungdomsverksamheten är mer flexibelt och individuellt utformad på biblioteken, 
eftersom det bara finns ett för Stadens bibliotek övergripande ungdomsprojekt. 
Ungdomsverksamheten på biblioteken, förutom den som har med beståndet att göra, 
bedrivs mestadels i projekt- eller aktivitetsform, och är därför inte lika strikt 
kontinuerlig som barnaktiviteterna. De flesta bibliotekarierna har ändå en säsongstanke 
bakom ungdomsaktiviteterna i planeringen av dessa, alltså att aktiviteter återkommer 
vid vissa tidpunkter på året. På frågan ”Upplever du att bibliotekets ledning prioriterar 
unga som målgrupp?” Svarar alla bibliotekarier utom en ja, de anser att ledningen 
prioriterar ungdomar, men samtliga menar att barn prioriteras mest. Flera tycker att det 
är rimligt att barn prioriteras mest, medan andra tycker att ungdomar skulle kunna 
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prioriteras mer än vad de gör i dagsläget. En uppger att hen känner en avsaknad av 
direktiv från ledningen, eftersom ungdomsdefinitionen kan vara flytande.  

5.3 Rummets betydelse för ungdomars delaktighet 

Flera bibliotekarier talade i intervjuerna om rummets betydelse, både som en 
möjliggörare och en gränssättare för vad som anses möjligt. Samtliga bibliotekarier 
framhöll att deras bibliotek har ungdomsavdelningar. På följdfrågan ”Vet du i så fall 
någonting om vilka tankar som legat bakom avdelningens/sektionens utformning?” 
ansåg sig fyra av fem bibliotekarier vara insatta i tankarna bakom utformningen av 
ungdomsavdelningarna, och de hade också själva varit med om att utforma eller 
omforma ungdomsavdelningarna. Nicko uttryckte sig så här angående sina och 
kollegornas tankar kring ungdomsavdelningen: ”Men jag tror att vi försöker vara lite 
öppna med att vi kan förändra också […] Märker vi att det inte fungerar, att 
ungdomarna känner sig observerade där eller att de inte känner att de kan slappna av 
där, så är vi helt öppna för att flytta på de grejerna liksom”. Därför har de medvetet valt 
att placera ungdomsavdelningen så långt som möjligt från informationsdisken, vilken 
precis som på många andra bibliotek finns i anslutning till bibliotekets entré. Love 
beskrev också att de ungdomar som hänger på biblioteket där hen jobbar hellre sätter sig 
på vuxenavdelningen, eftersom ungdomsavdelningen är närmare disken och 
barnavdelningen. 
 
Själva storleken på ungdomsavdelningarna beskrivs av samtliga bibliotekarier som 
liten, också bibliotekens totala yta beskrivs som relativt begränsad. Ett gemensamt drag 
hos ungdomsavdelningarna är att de innehåller hyllor, vilket alla andra avdelningar på 
biblioteken också gör, även om hyllornas placeringar beskrivs som skiftande. Andra 
gemensamma drag är att avdelningen innehåller ungdomsmedia, men vad detta innebär 
kan se lite olika ut på olika bibliotek och klassifikationskoder kan också ha blandats på 
olika sätt. Genrer och format som omnämns i samband med ungdomsavdelningarna är 
manga, pocket, serier, regnbågshylla, lättläst, engelska böcker och ungdomsböcker. 
 
Flera av bibliotekarierna beskriver hur de arbetat och löpande arbetar med att definiera 
ungdomsavdelningarna. På vissa bibliotek har till exempel ungdomsavdelningen 
frigjorts från barnavdelningen. Kelly ville ha en hängvänlig ungdomsavdelning och 
uppgav att det första hen gjorde när hen började sitt jobb var att möblera om de ungas 
avdelning på Bibliotek 4. Hen beskriver ”Och liksom, folk [vuxna] satt där och 
pluggade hela tiden, det var knappt ungdomar där, men jag flyttade undan det och 
ställde dit soffa och soffbord istället och gjorde det mysigt”. Efter det har hen noterat att 
de vuxna inte längre så gärna slår sig ner på ungdomsavdelningen, istället har den börjat 
användas mer av ungdomar, som också rör sig i hela biblioteksrummet och även tycker 
om att vara i de grupprum som finns. 
 
Flera bibliotekarier vill inte bara tydliggöra sina ungdomsavdelningar utan jobbar också 
på att göra dem större, trots att biblioteksutrymmet är begränsat. Chris beskriver att 
deras avdelning blivit större. Love beskriver att det varit ett arbete att ge 
ungdomsavdelningen mer plats, och hen skulle vilja att den blev ännu större, med fler 
sittplatser, men menar samtidigt att ytan måste vara tillgänglig för alla och att en 
omflyttning måste planeras: ”Men det gäller ju att få till det, att man får plats med en 
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rullstol också och komma runt, just i rummet finns vissa begränsningar också och man 
måste släpa runt hyllor.” Sittplatser beskrivs av flera som viktigt. 
 
Bibliotekarierna verkar tänka lite olika kring hur viktigt det är att ungdomsavdelningen 
bara är till för ungdomar. Alla är väl i princip överens om att ungdomsdefinitionen 
börjar någonstans i tidig adolescensålder, kring 12–13, men var den slutar har däremot 
alla olika definitioner av. Vid ungdomsavdelningen på Bibliotek 1 finns några sittplatser 
som Mika säger är fria att användas av alla. Chris berättar däremot att de vänligt kan 
hänvisa vuxna som slår sig ner på ungdomsavdelningen till andra delar av biblioteket. 
 
När bibliotekarierna besvarade den något utopiska frågan ”Om du får spåna fritt, hur 
skulle du vilja skapa engagemang bland ungdomar på ditt bibliotek?” kom bland annat 
en önskan om större lokalutrymme upp och även andra former av lokaler omnämndes 
som önskvärda. Mika tyckte att det skulle vara bra att dela lokaler med den närliggande 
fritidsgården, så att de unga skulle kunna röra sig mellan rummen och kontakten med 
fritidspersonalen bli större och därmed utgöra en närmare yta för samarbete. 

5.4 Förslagslådor, önskemål och inköp 

Förslagslådor att lämna önskningar i och ha möjlighet att påverka bibliotekets bestånd 
anses av bibliotekarierna vara alternativ för att unga ska kunna få igenom sina förslag 
och få sina röster hörda. På Biblioteket 5 där Love jobbar har en sådan förslagslåda 
nyligen satts upp mellan bibliotekets barn- och ungdomsavdelningar. Det står inte 
uttryckligen på lådan att den är till för barn och unga, men lådan är utformad på ett 
avväpnande och hemsnickrat sätt, till skillnad från den fabrikstillverkade standardlåda 
som finns på flera bibliotek i Staden, och även på Bibliotek 5, och som främst är till för 
inköpsförslag. Trots att förslagslådan på Bibliotek 5 bara funnits i två månader används 
den redan flitigt, hittills mest av barn, som också är mer på biblioteket än unga. Lådan 
visar sig också vara en katalysator för barn att prata med bibliotekarierna, flera gånger 
har de kommit fram och frågat om den har tömts ännu. Eftersom lådan ännu inte funnits 
med så länge i verksamheten har inga förslag (förutom inköpsförslag som också lämnas 
i lådan) förverkligats från barn och unga, men det är någonting som Love vill göra. 
 
På Bibliotek 1 finns ingen förslagslåda eller liknande för unga. Mika säger: ”Nej, det 
gör det inte, i så fall får de säga till oss.” Om någon har en idé eller ett förslag så menar 
hen att bibliotekarierna tacksamt skulle ta emot det, men då får det ske muntligt eller via 
mail. Det finns redan en inköpsförslagslåda avsedd för alla användare. En del 
inköpsförslag från ungdomar kommer in på Bibliotek 3, men det finns ingen fast 
förslagslåda för unga. Ibland finns tillfälliga förslagslådor som används av barn- och 
ungdomsbibliotekarierna vid lovaktiviteter på biblioteket, men bara för barn, och Nicko 
funderar på om detta skulle kunna vara något även för ungdomar, och kunna fungera 
som en barriärbrytare. Hen uppger dock att förslag kan komma muntligen, som en gång 
när unga användare kom och pratade med bibliotekarierna och hade förslag om 
datorerna: ”De hade önskemål om att, de har haft önskemål om att datorerna ska vara i 
ett rum, men det är ju mest barn då, och det har vi ju lyssnat på”. Önskningarna från, i 
detta fall, barn snarare än unga ledde således till en relativt snabb praktisk förändring, 
och det kunde också ske eftersom Nicko och hens kollegor har denna ganska flexibla 
inställning till att ändra om efter vad som fungerar. Nicko uppger att datorerna, som 
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delas av barn och unga, tidigare stod på en plats mitt i biblioteket som skapade mycket 
oro och som präglades av en ”machokultur” där störst gick först.  
 
Kellys bibliotek har en förslagslåda för alla, men Kelly visste inte att det var en 
förslagslåda när hen började sin anställning eftersom den mer uppfattas som en möbel, 
och hen konstaterar: ”Vi måste nog marknadsföra det på ett annat sätt, så att det blir 
tydligt.” Kelly anser samtidigt att eftersom bibliotekets lokalyta är så begränsad, är det 
bättre med en central förslagslåda som är till för alla, snarare än ännu en för ungdomar. 
 
Där Chris arbetar finns en standardlåda för inköpsförslag för alla, placerad nära 
ungdomsavdelningen. Chris säger att det kommer en hel del inköpsförslag från 
ungdomar. Hen menar att unga inte hänger på Bibliotek 2, och att det har varit svårt att 
få till kontinuerliga ungdomsaktiviteter på biblioteket, även om en del projekt har 
genomförts, så att lägga pengar på ungdomars inköpsförslag anser hen vara ett 
realistiskt och enkelt sätt att inkludera dem i verksamheten som den ser ut just nu. Chris 
upplever att det är väldigt få gånger som någon ungdom gett förslag angående 
verksamheten, men tar upp ett exempel där två ungdomar som tidigare varit med i 
bibliotekets bokklubb för 9–12-åringar hade en idé om att starta en egen bokklubb för 
ungdomar: ”Det var faktiskt deras initiativ. För jag – det var lite tråkigt – för jag sa till 
dem att vi har försökt och det har tyvärr inte funkat. Men så kom de tillbaka och sa 
’amen då vill vi testa själva’.” Biblioteket tog då fasta på vad de ville och kan på så vis 
erbjuda lokaler och fika, men allt annat sköts av deltagarna. Chris tror dock att det är 
svårt att få in nya medlemmar i bokklubben, eftersom alla som är med känner varandra 
sedan innan, men uppskattar ändå att de vill vara där och ha en bokklubb. 

5.5 Bibliotekarierna bjuder in 

Att biblioteket ska vara en välkomnande plats för ungdomar beskrivs som viktigt av 
samtliga bibliotekarier. Därför bjuds ofta barn och unga in till biblioteken för att de ska 
veta om att platsen är stabil och till för ungdomar också, och att bibliotekarierna finns 
där för att hjälpa dem. Mika från Bibliotek 1 berättar att ”Vi vill gärna visa biblioteket” 
och uppger att de gör detta i samband med bokprat för åttondeklassare. Mika beskriver 
hur hen och hens kollega tidigare åkte ut till skolorna för att prata, men nu får åttorna 
komma till biblioteket istället och klasserna uppskattar vanligtvis ett miljöombyte, 
vilket således genererat ett utbyte för både bibliotekarierna som får visa upp sig och sitt 
bibliotek, och ungdomarna som får vistas i en annan miljö än klassrummet.  
 
På bibliotek 2 har Chris med kollegor ett system där barn och även unga i tidig 
adolescensålder bjuds in och får lära sig hur man söker, lånar och reserverar, så att de 
när de blir ungdomar ska kunna använda sig av biblioteket på ett självständigt sätt. 
Detta är ett slags förberedande och långsiktigt arbete med relationen till barnen, som 
sker främst med skolklasser. Chris upplever också att ungdomar kommer och lånar och 
reserverar böcker på biblioteket, men inte att de hänger på biblioteket.  
 
En del i hur bibliotekarierna jobbar med att bjuda in handlar om bemötandet, dels från 
bibliotekariernas sida, dels utifrån vilka signaler som biblioteksrummen i övrigt skickar 
ut, därför tycker många det är viktigt att böckerna ska vara i gott skick och att 
skyltningen görs med omsorg. Att vara fördomsfri, öppen och lyhörd beskrivs som 
viktiga faktorer av bibliotekarierna när det handlar om att jobba med ungdomar. 
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Eftersom det finns en rädsla för att ungdomar ska utebli från aktiviteter anser 
bibliotekarierna det viktigt att våga testa, nya saker, gamla saker, och att inte i förväg 
avgöra vad som fungerar eller inte – även om det visat sig vara någonting som inte 
fungerade förut kan det vara någonting som är brukligt just nu eller som kommer bli det 
i framtiden. Samtidigt beskrivs att även om det är viktigt att testa nytt och pröva om 
igen, behöver förloppet inte gå så fort. Det anses viktigt att reflektera och att planera 
verksamheten så att den blir genomtänkt. 
 
Bibliotekarierna deltar också månadsvis i möten med andra barn- och 
ungdomsbibliotekarier i Staden inriktade på samma målgrupp, för att där diskutera 
barn- och ungdomsverksamheter och andra för biblioteken i Staden övergripande frågor. 
Här får bibliotekarierna tips, de får lufta sina praktiker och kan reflektera över arbetssätt 
och innehåll. Dessa möten är sammankallade från ledningens håll. Eftersom 
barnverksamheten tar upp det mesta av denna mötestid har en informell mötesgrupp 
startat, som bara ska avhandla ungdomsverksamheten i Staden, och som ingen från 
ledningen sammankallar till. Då ungdomsbiblioteksmötena startats på initiativ av de 
anställda och inte från ledningens håll, har detta således skett för att bibliotekarierna vill 
ge ungdomsverksamheten mer utrymme, och i förlängningen skulle det kunna öka 
ungdomarnas delaktighet på Stadens bibliotek. Dessa möten är relativt nystartade och 
har hittills bara ägt rum vid två tillfällen.  
 
Omvärldsbevakning beskrivs som en vanlig uppgift för att få inspiration till 
ungdomsverksamheten, både för att kunna fånga upp trender som ungdomar uppskattar 
och för att kunna möta deras intressen. Detta görs ofta genom att biblioteken kollar vad 
andra bibliotek har gjort, tittar på utbudet av tv-serier på streamingtjänster som används 
av unga, och använder andra sajter för böcker för att hålla sig ajour. Att förhålla sig 
uppmuntrande till ett brett läsbegrepp och flera former av estetiska kulturuttryck är 
någonting som bibliotekarierna försöker vara öppna till, framgår det. Bredden märks 
bland annat i de aktiviteter och projekt med koppling till litteratur som biblioteken har 
prövat och som unga deltagit i, som musikspelningar, poesiworkshops, skrivaktiviteter 
och öppen scen. Kelly nämner också att hen hade velat ha spelkvällar på biblioteket. Att 
bibliotekarierna visar intresse för vad ungdomar gör och tycker om framhålls av 
samtliga bibliotekarier som viktigt.  
 
Nicko och Mika är inne på att ungdomar ska kunna spegla sig själva eller känna igen sig 
själva i bibliotekets verksamhet, vad gäller beståndet och aktiviteterna som riktas till 
målgruppen. Mika tar upp hur hen och kollegorna tänker när de skyltar i 
ungdomsavdelningen: ”För oss är det ju viktigt att tänka på representation.” Med 
representation avses här att ungdomar oavsett ursprung, hudfärg eller sexuell läggning 
ska kunna känna igen sig i det material som finns på biblioteket. Nicko uttrycker sig om 
poesiprojektet som utformades utifrån ungdomars intresse: ”Vi vill också att 
ungdomarna ska se att deras bibliotek är deras bibliotek”, och menar således inte 
begränsat till lokalen. 
 
Love, Chris och Nicko nämner referensgrupper bestående av ungdomar som ett 
alternativ för att öka ungdomars delaktighet i biblioteksverksamheten. Detta är dock 
ingenting som i dagsläget finns på något av biblioteken och de har lite olika inställning 
till att just deras bibliotek skulle ha en sån grupp. Chris jämför biblioteksverksamheten 
med fritidsverksamheten, att den alltid utgår från vad ungdomar vill, men att ”det är ju 
liksom inga ungdomar som hänger här på det sättet”, alltså på Bibliotek 2. Love hoppas 
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på att de ska kunna ha referensgrupper på Bibliotek 5 som kan representera flera 
åldersspann från Stadsdel 5, och då även en med unga, men förhåller sig samtidigt 
kritisk till funktionen. Som hen uttrycker det: ”För jag tänker, då skulle man kunna få 
mer direkt input vad de vill ha, men sen är det ju också, ibland när ungdomar får det de 
vill ha är det inte säkert att de kommer.”  

5.6 När tillfälle finns för dialog 

I intervjuerna framkommer att bibliotekarierna har arbetsdagar som präglas av både 
rutin och variation. Det är en balans mellan yttre och inre tid och arbetsuppgifter som 
delas mellan ett relativt litet antal kollegor, eftersom alla jobbar på förhållandevis små 
bibliotek. Den främsta kommunikation med ungdomar som lyfts fram av 
bibliotekarierna är det vardagliga samtalet mellan dem och ungdomarna. Flera bibliotek 
har också många stammisar, ungdomar som är där varje dag. Oftast sker detta samtal 
muntligt på biblioteket, när bibliotekarien har yttre tjänst och antingen befinner sig i 
informationsdisken eller är ute och arbetar i biblioteksrummet. ”Diskapass har vi ju 
varje dag”, som Mika säger. Nicko beskriver att ”har man en yttre tjänst den dagen så 
kommer det ju alltid ungdomar, och ibland är det ungdomar som kommer hit väldigt 
ofta och kommer hit och hänger, så då kan man liksom prata med dem.” Dialogen som 
sådan kan till exempel vara ett referenssamtal, handla om mer allmänna samtalsämnen 
eller helt enkelt vara en situation då ungdomar kommer och vill ha boktips. Vissa 
dialoger handlar också om förslag, som ovan, när ungdomarna upplever att någonting 
saknas eller inte fungerar.  
 
Ibland har ungdomar bjudits in till någon sammankomst på biblioteket, eller bokats in 
via ett klassbesök med skolan, och då kommer flera ungdomar i grupp till biblioteket på 
samma gång, exempelvis till bokprat på Mikas bibliotek. Chris berättar också att när 
hen får besök av ungdomsgrupper på sitt bibliotek brukar hen be om deras synpunkter: 
”Och när de ändå är här så frågar jag alltid dem liksom om biblioteket, om de har några 
tankar och sådär, så det är ju ett sätt då, men man får liksom inte så mycket respons.” 
 
Att jobba uppsökande mot ungdomar är en uppgift som ofta leder till kommunikation. 
Mikas bibliotek har en cykel som de ibland använder när de är ute i sitt område, och hen 
berättar också att de kommer jobba med mer uppsökande verksamhet i sommar, till 
exempel under Prideveckan, då de även kommer ha HBTQ-böcker att dela ut. På frågan 
vad Mika får för respons från de unga när hen är ute och informerar om biblioteket blir 
svaret: ”Jo men det är väl positivt, men många här vet ju om oss och det är ju, vi är ju 
inte jättecoola liksom.” Ungdomarna känner igen bibliotekarierna eftersom de ofta 
hänger mycket på Bibliotek 1 som ligger nära en skola, och därför reagerar de inte så 
mycket eftersom de träffar bibliotekarierna dagligen. Nicko beskriver kommunikation i 
det uppsökande mötet med unga som stegvis: ”Först blir de oftast väldigt förvånade 
men sen blir de också väldigt mycket typ ens vänner […] för då blir det mycket lättare 
för dem sen att ta initiativet att prata igen. Så först är det liksom en tystnad och mycket 
funderingar, mycket frågor kring liksom vem jag är eller vad vi är liksom, sen blir det 
väldigt positiv respons.” Exemplet visar att dialogen inte är helt jämn rakt igenom. 
Skillnaden mellan detta exempel och Mikas exempel är att Nicko beskriver uppsökande 
verksamhet i området, då hen träffar unga personer som inte känt till hen eller 
biblioteket sen tidigare, medan Mika beskriver uppsökande verksamhet i området där 
hen träffat ungdomar som redan hänger på biblioteket.  
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Det lokalt övergripande bokprojektet för unga beskriver Love som ett tillfälle att prata 
med ungdomar. Love beskriver överlag att det som är bra med att arbeta uppsökande är 
”Just att man når personer man vanligtvis inte ser på biblioteket” och att det ibland 
räcker att gå ut i närområdet för att träffa människor som inte kommer till biblioteket.  

5.7 Mellankommunikation och ungdomskontakter 

Frågelådorna, förslagslådorna och inköpslådorna blir ett slags medium som ger 
ungdomarna möjlighet att kommunicera med bibliotekarierna och fortfarande vara 
anonyma, utan att behöva göra det muntligen, men dessa lådor har ju olika funktioner 
och existerar eller existerar inte i olika utsträckning på biblioteken. Andra funktioner är 
att ungdomarna kan maila och vissa bibliotek har också olika sociala mediekanaler. 
Dessa omtalas mest i annonseringssammanhang som en envägskommunikation, men det 
kan också ha att göra med frågan ”Om det arrangeras någon programpunkt/aktivitet för 
unga, hur annonseras detta ut?” från intervjuguiden. En bibliotekarie berättar att det till 
exempel hänt att ungdomar frågar om boktips via sociala medier, men att ingen 
kommunikation sker utöver det. 
 
Ett vanligt kommunikationssätt enligt bibliotekarierna är att de kommunicerar med 
ungdomar via personer som har kontakt med ungdomarna – vad som för enkelhets skull 
här sammanfattas som ungdomskontakter. Det behöver inte bara vara så att de 
kommunicerar genom dessa, utan de kommunicerar också med dessa kontakter vid 
planering av gemensamma projekt eller dylikt för ungdomar. Ungdomskontakterna kan 
ha olika funktioner. De kan vara lärare, tränare eller fritidsgårdspersonal och har därför 
olika koppling till ungdomarna, eftersom skolan är obligatorisk medan 
fritidsgårdsverksamhet och träning har med de ungas fritid, hälsa och intressen att göra. 
Förutom ungdomskontakter kan det också vara bibliotekarier och barn- och 
ungdomsbibliotekarier på andra bibliotek som de kommunicerar med och igenom, vilket 
också då kan betraktas som ungdomskontakter.  
 
Ibland pratar bibliotekarierna direkt med ungdomarna om någon idé som de fått och 
berättar detta för ungdomarna för att försöka få feedback. Nicko menar att det kan 
handla om utformningen av biblioteksverksamheten vid samarbeten: ”Vad vill ni ha för 
innehåll, vi kan prata med era fritidsledare.” På Bibliotek 1 används en lärarkontakt för 
att bättre kunna tillvarata ungdomarnas intressen, då ungdomarna inte alltid berättar om 
dessa självmant. Mika beskriver att: ”Så det är skönt att ha nån kontakt med nån” och 
berättar att den bokning som gjordes utifrån lärarens förslag bidrog till en meningsfull 
känsla eftersom det syntes och märktes ”att det var så stort för dem [ungdomarna]”. 
 
Kommunikationen via ungdomskontakter kan exempelvis ske via fysiska möten eller 
mailkonversationer. Dels kan det handla om information som annonseras ut på andra 
bibliotek eller på andra sätt vidarebefordras till unga. I ett fall uppger till exempel Mika 
att hen ”vet några lärare som har bra kontakter” som i sin tur kan föra information 
vidare till ungdomar om någonting ska ske på Bibliotek 1.  
 
En annan typ av mellankommunikation som kan ske i förmedlingsarbetet, här beskrivet 
av Chris, kan vara då hen haft ett referenssamtal med någon ungdom som kommit och 
bett om hjälp att hitta böcker inom någon smal genre eller ett specialämne. Chris har då 
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hittat några böcker men känt att fler boktips varit på sin plats, och därför vänt sig till 
internetforum för bibliotekarier och där fått tips på fler böcker, varefter hen återkopplat 
till ungdomen och berättat vad hen funnit. Det kan också ske genom att förmedla vidare 
bra bokbloggar till unga, eftersom inget av biblioteken själva bedriver någon sådan, 
även om de boktipsar. 
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6 Analys  

I kapitlet analyseras resultaten från föregående kapitel utifrån Harts (1997) stegmodell. 
Vill läsaren få en överblick över stegmodellens samtliga steg rekommenderas en 
återblick på teorikapitlet, där dessa återfinns (se 3 Teori och teoretisk modell). 
Resultaten kommer inte redovisas i detalj eller tematiskt som de gjorts ovan, utan har 
sammanfattats och analyserats utifrån stegmodellen och refererar också till litteratur 
som tagits upp i tidigare forskning och litteraturgenomgång. Som Sandin (2011, s. 180) 
konstaterar är inte Harts modell utformad specifikt för bibliotekssammanhang. Eftersom 
flera av aktiviteterna och projekten som beskrivits av bibliotekarierna har syftat till att 
vara läsfrämjande, har därför inte delaktighet alltid varit i fokus vid utformningen, och 
detta måste tas i åtanke vid en läsning av min analys på materialet genom Harts modell. 
 
Som Hart (1997, s. 40) uttrycker är de tre lägsta nivåerna på stegen överhuvudtaget inte 
att betrakta som delaktighet utan anses oacceptabla. Två av dem, Manipulation och 
Dekoration, har uteslutits från analysen då de enligt uppsatsförfattarens läsning grundar 
sig för mycket i analys av barns delaktighet. Enligt Hart själv (1997, s. 42) är stegen, 
trots sin väg uppåt, inte bara en måttstock på hur delaktiga unga kan vara, utan ska i den 
bästa av världar kunna visa på en möjlighet för unga att välja på vilken nivå de vill 
delta, utifrån sin egen förmåga och sitt fria val. Eftersom unga inte tillfrågats här går det 
inte att veta var de vill vara på delaktighetsstegen. 

6.1 Nivå tre: Symboliska åtgärder? 

Även om inte heller nivå tre, Symboliska åtgärder, är direkt textuellt synlig, kan nivån 
anas genom det tema som rör aktiviteter där ungdomar uteblivit. Det går inte säkert att 
veta orsaken till varför ungdomarna inte har kommit utan att tillfråga dem, men att 
komma behöver heller inte vara lika med att vara delaktig, så att utebli skulle rent 
teoretiskt enligt Hart (1997, s. 42) kunna vara ett uttryck för att ungdomar aktivt väljer 
att inte delta, men behöver inte vara det. Bibliotekarierna talar mycket om tidsaspekt 
som orsak, att ungdomstiden är en tid då biblioteken inte är en prioritet för unga, eller 
att ungas dygnsrytm och bibliotekens öppettider inte går ihop – eftersom alla bibliotek 
är små med begränsat antal personal stänger de inte sent på kvällarna. Hedemark (2018, 
s. 63) anger också att flera unga uppger tidsbrist som ett skäl till varför de inte använder 
biblioteket i så stor utsträckning. Hart (1997, s. 41) skriver att det är vanligt att vuxna, 
med välvilja i grunden, utformar projekt för unga där unga verkar ha en röst, men där 
vuxna inte har reflekterat ordentligt över projekten och därför utformar dem utan ungas 
rådgivning. Eftersom bibliotekarierna i uppsatsen är de som i störst utsträckning 
anordnar aktiviteterna kan det finnas en risk för att de ibland har en fot på steget för 
symboliska åtgärder även om tanken bakom har varit god, då de gärna vill att unga ska 
vara delaktiga. Dock poängterar de att de ständigt bjuder in ungdomar, och betonar för 
unga att de ska berätta vad de tycker och vill ha, men inte alltid får gensvar, och kanske 
blir då nivå tre svår att helt bortse från. Även om bibliotekarierna vill att unga ska vara 
delaktiga visar de också förståelse för att unga har många olika åtaganden, och att det är 
deras val om de vill komma. Bibliotekarierna ger inte upp, men måste ibland dra sig 
tillbaka för att inte ta ogenomtänkta beslut kring verksamheten. 
 
Några bibliotek har funderingar om att skaffa referensgrupper. Hart (1997, s. 41) skriver 
att panelgrupper, bestående av charmiga och välartikulerade barn, är en vanlig form av 
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symbolisk åtgärd. Inte för att det är fel att vara vältalig eller charmig, men Hart (1997) 
menar att unga i sådana grupper oftast inte har stor möjlighet att konsultera med dem 
som de ska representera, har små möjligheter att påverka eller för lite insyn i hur 
panelgruppen har konstruerats från första början. Att biblioteken som funderar på att 
skaffa referensgrupper för unga ännu inte har gjort det, handlar om att det inte är en typ 
av grupp som de anser bör bildas alltför lättvindigt, utan det kräver ett noggrant 
begrundande, så att den inte blir en symbol för skendemokrati, utan faktiskt någonting 
som kan bidra till större delaktighet.  

6.2 Nivå fyra: Tilldelat men informerat 

Den överlag mest förekommande nivån enligt uppsatsförfattarens analys utifrån Harts 
(1997) modell är att ungdomsverksamheten som bibliotekarierna bedriver främst utgår 
från nivå fyra, Tilldelat men informerat. Detta för att bibliotekarierna genomgående är 
reflekterande och bedriver verksamhet utifrån syften som de kan informera 
om. Bibliotekarierna är lyhörda för ungdomars intressen och utformar därför 
ungdomsverksamhet mycket utifrån dessa och teman som är viktiga för unga, både 
genom en lokal och en mer övergripande omvärldsbevakning och genom samtal med 
unga, men tittar även på vad andra bibliotek har gjort och samverkar med andra lokala 
aktörer. Bibliotekarierna är också öppna för att bemöta unga på arenor där de känner sig 
mer bekväma. Som Rydsjö och Elf (2007, s. 158) skriver är det viktigt att bibliotekarier 
är insatta i såväl sitt närområde, som vad unga gör och intresserar sig för. Aktiviteterna 
som bibliotekarierna bedriver utformas med koppling till ungdomars lokala intressen 
och med utgångspunkt i litteratur, där en vidgad litteraturtolkning har antagits. 
Musikspelningar, poesi, läsning, tipspromenad och skrivande kan förekomma, och 
bibliotekarierna är således inkluderande för flera estetiska kulturuttryck. Ett brett utbud 
av aktiviteter och av medier i beståndet kan innebära att fler ungdomar nås, även de som 
inte klassas som typiska läsare (Rydsjö & Elf, 2007, s. 158). På några bibliotek anges 
exempelvis datorer som ett alternativ till traditionella medier som böcker. 
 
Som Johansson och Hultgren (2018, s. 73) beskriver innebär bibliotekarierollen bland 
annat att ha ständiga reflektioner över sin yrkesroll och sina arbetssätt samt över 
bibliotekets funktion, vilket också framgår av bibliotekariernas utsagor. En anledning 
till att verksamhet för ungdomar inte förekommer alltför ofta på biblioteken är således 
inte rädslan för icke-deltagande i sig, eller att barnverksamheten tar mer plats, utan 
snarare en konsekvens av att bibliotekarierna är reflekterande, och därför måna om att 
aktiviteterna ska vara genomtänkta och på så sätt bli mer kvalitativa för ungdomarna. 
Tid är också någonting som Schwartz (2016, s. 62) menar att bibliotekarier behöver, 
finns ingen tid hinns det inte med att ta välgrundade beslut och därför är det också 
viktigt att möta andra från professionen och resonera tillsammans. I den mån 
bibliotekarierna har tid, i samtal med kollegor och på möten med andra bibliotekarier 
från Staden, utvärderar de ständigt sin verksamhet. Aktiviteter och projekt utformas 
främst på nivå fyra av bibliotekarierna och till viss del externa aktörer, så att 
ungdomarna informeras om aktiviteternas syfte eller innehåll genom annonsering i 
sociala medier och affischering på fysiska platser där ungdomar anses befinna sig, 
genom muntlig kontakt med bibliotekarierna och via ungdomskontakter som lärare, 
fritidsledare och skolpersonal. Ungdomarna har dock inte varit med och deltagit i 
utformningen av aktiviteterna och är därför inte medskapare i det hänseendet, även om 
de kan vara medskapare i aktiviteten genom att delta.  
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6.3 Spannet mellan nivå fyra och nivå åtta 

Som Johansson och Hultgren (2018) konstaterar har rummet en betydelse ur 
delaktighetssynpunkt. Hur rummet på biblioteken har utformats kan ses som en 
blandning mellan flera av nivåerna i Harts (1997) modell. Användare på nivå fyra, 
egentligen inte bara unga användare utan alla, kan på så vis informeras om att: här är en 
ungdomsavdelning med litteratur kopplad till målgruppen unga, vilket är ett tydligt 
syfte, men detta görs också i balans med att biblioteken ska vara en plats för alla, där 
alla ska kunna röra sig, och att rummen på dessa små bibliotek är ganska flytande. I 
fråga om skyltningen och litteraturutbudet på ungdomsavdelningarna tangeras nivå fem, 
på så sätt att bibliotekarierna vill spegla ungdomarna, och då utgår från vad ungdomar 
har förmedlat att de uppskattar, vilket kan bygga på muntlig och direkt kommunikation 
eller indirekt via vad som tycks ”gå hem”. Ingen av bibliotekarierna har dock beskrivit 
att de utformat ungdomsrummen tillsammans med ungdomar. Datorerna som flyttats till 
ett rum efter önskningar från barn skulle kunna ses som en tolkning av nivå åtta, men 
utifrån yngre barns önskningar. Att observera hur ungdomar rör sig i rummet och 
möblera efter det, vilket flera bibliotekarier är observanta på, kan också vara en tyst 
version av nivå sex. Dock skulle detta också kunna feltolkas, men eftersom möbler går 
att flytta går det delvis att säga att ungdomarna kan dela beslut genom att möblera om. 
Om detta görs av unga eller inte omnämns inte, och därför kan inte med säkerhet sägas 
om ungdomsavdelningarna kan uppnå nivå sex eller inte. En aspekt av rummets 
möjlighet för delaktighet är tillgänglighet, (MFD, 2018) betonar att alla i samhället 
oavsett funktionsförmåga ska få tillgång till offentliga miljöer. Den aspekten betonas 
bara av en bibliotekarie. 
 
Poesiprojektet kan tas upp som ett exempel som enligt den här analysen hamnar på steg 
fem, Ungdomarna tillfrågas och informeras. Detta eftersom ungdomarna har tillfrågats 
om vad de skulle vilja ha för verksamhet, och detta i samband med att bibliotekarierna 
också kunnat iaktta ett intresse hos de unga för poesi. Så sett har ungdomarna enligt 
Harts (1997) stegmodell både tillfrågats och informerats om projektets syfte och även 
vid utvärderingen av projektet. Kommunikationen och beslutsfattandet i övrigt har mest 
bedrivits via ungdomskontakter, mellan biblioteken och fritidsgårdarna, och kan därför 
inte bedömas hamna på nivå sex. Projektet har också skett genom noggrann och 
långsiktig planering, där hänsyn tagit till ungdomars tider och behov. 
 
Möjligheten att lämna inköpsförslag finns för alla bibliotekens användare och för detta 
ändamål finns en standardiserad modell som används av de flesta biblioteken. 
Bibliotekarierna beskriver tillfälliga förslagslådor för yngre barn, en allmän frågelåda 
som inte syns och en egengjord låda för barn och unga som det går att lämna allmänna 
förslag såväl som inköpsförslag i. Lådorna är svårapplicerbara enligt Harts (1997) 
modell. Sett till enbart ungdomars inköpsförslag, kan dessa tolkas vara initierade av 
unga, eftersom ungdomarna självständigt skrivit och lämnat förslag. Men då det ändå är 
bibliotekarierna som sedan bestämmer om inköpen ska ske – vilket de i hög 
utsträckning beskriver att de gör – kan inte beslutsfattandet sägas delas mellan 
ungdomar och vuxna. Kanske kan dessa inköpsförslag snarare ses på nivå fem, och även 
de allmänna förslagen från barn och unga, eftersom unga tillfrågas (om än via en 
anonym låda) att lämna sina åsikter eller förslag. Om sedan dessa allmänna förslag tas 
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vidare, skulle de kunna nå högre upp på stegen, till nivå sju eller åtta. Nivå sex, Initierat 
av vuxna men delar beslutsfattande med ungdomarna är också en möjlig nivå om 
beslutet sedan fattas gemensamt, eftersom vuxna har skapat lådorna och på så sätt i 
grunden initierat projektet med lådorna. 
 
På stegpinne nummer sju, enligt Harts (1997) modell, Initierat och lett av ungdomar, 
hamnar endast en tydlig aktivitet där det kunnat utläsas att aktiviteten både initierats och 
drivs av ungdomar. Det är den bokklubb som bedrivs på Bibliotek 2. På sätt och vis, 
enligt modellen, kan bokklubben också tangera steg åtta, eftersom biblioteket står för 
lokaler och fika, och ungdomarna därför får samråda med bibliotekarierna om möjliga 
tider att vara i lokalen, och att ungdomarna från första början kom fram och vågade ha 
en dialog med bibliotekarierna om sina idéer, vilket gör att de känner förtroende för 
bibliotekarierna. Här fick också bibliotekarien bortse från sina fördomar, eftersom 
biblioteket tidigare hade försökt att bedriva bokklubb för ungdomar, men utan att det 
fungerade. Bibliotekarien avstod alltså här från makt för att överlåta förtroende till 
ungdomarna att själva försöka, vilket visade sig fungera och bokklubben ses 
kontinuerligt. Ett mer diffust exempel på av unga initierad verksamhet är ungdomarna 
som hänger på biblioteken. Att de är där och tillåts vara där utan krav på att prestera 
eller interagera kan också sägas hamna på steg sju i stegmodellen. Bibliotekarierna 
noterar på så vis att unga använder rummet, men lägger sig inte i på vilka sätt, så länge 
som ungdomarna också respekterar rummet och andra personer som befinner sig i det.  
 
Kommunikation och samtal, såsom referenssamtal är inte helt enkla att analysera enligt 
Harts (1997) modell. Som Johansson och Hultgren (2018) skriver, tenderar modellen att 
fokusera på ungas beslutsfattande. Ett samtal behöver inte leda till beslut. Det går inte 
helt att se hur ett referenssamtal kan appliceras, men det har beskrivits att ungdomar 
tagit initiativ till sådana samtal, men då bibliotekarierna också jobbar uppsökande med 
litteratur, kan det också vara på deras initiativ. Eftersom dock ungdomar bestämmer vad 
de lånar och läser kan inte detta analyseras i denna studie, eftersom den grundar sig i 
bibliotekariers utsagor. Kommunikationen syns dock i de olika nivåerna och är på så vis 
en genomsyrande aktivitet.  
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7 Diskussion  

I kapitlet diskuteras vad som framkommit i studien. Tidigare forskning och litteratur 
plockas också in i diskussionen. 
 
Analysen visar att hänsyn till ungas delaktighet på biblioteken tas i en mängd olika 
former och i analyskapitlet syntes olika nivåer av delaktighet i verksamheten, somliga 
av dem hamnade högt upp på delaktighetsstegen medan andra inte gjorde det. Det visar 
sig att de flesta aktiviteter och arrangemang på biblioteken initierats av bibliotekarier 
och att det inte alltid är solklart vad delaktighet innebär. Detta måste också sättas i 
relation till att bibliotekarierna ständigt upplever att de bjuder in ungdomar och på olika 
sätt försöker uppmuntra dem att ta del i och lämna åsikter kring verksamheten. 
Bibliotekarierna är reflekterande i sitt arbetssätt och i möte med andra, och tror att 
ungas delaktighet i bibliotekets verksamhet kan övervägas mer, men de kommer inte 
jaga ungdomar, för de tror inte det är rätt väg att gå, utan fortsätter försöka skapa en 
inbjudande miljö som ungdomar kan använda sig av och påverka om de vill. 
Utmaningar som identifierats är bland annat svårigheter att veta vad unga vill ha eller 
göra, olika aspekter av tid – bibliotekets öppettider är ungefär desamma som skolornas, 
planering av ungdomsverksamheterna tar tid och leder till att dessa aktiviteter inte blir 
så kontinuerliga. Rummets begränsningar bidrar också till frågor och faktiska hinder för 
vad som är möjligt att utföra, bland annat gällande hur rummet kan delas av men ändå 
fortsätta vara tillgängligt för alla.  

7.1 Bibliotekariernas upplevelse av ungas delaktighet 

Det finns på sätt och vis både en avslappnad inställning till målgruppen unga, då 
bibliotekarierna betonar att unga är en upptagen grupp som har ett val att engagera sig i 
biblioteken och utgår från den tid som finns, samtidigt som det finns en viss frustration 
hos bibliotekarierna över att unga inte alltid vill vara delaktiga. Bibliotekarierna anser 
dock att detta inte är någonting att stressa fram, utan att delaktighetsarbete måste ta tid. 
Att ständigt reflektera över sin verksamhet, att bygga relationer med unga och att pröva 
sig fram utifrån de förutsättningar som finns på varje bibliotek kan ge olika insikter, 
men dessa insikter kan inte betraktas som slutgiltiga. För bibliotekarierna är det viktigt 
att reflektera över sitt sätt att arbeta med och gentemot unga, snarare än att hela tiden ha 
aktiviteter för dessa, eftersom kvantitet inte är avgörande för delaktighet. Det är också 
en balansgång att undvika fördomar mot unga men samtidigt utgå från vad ungdomar är 
intresserade av, vilket kan vara högst individuellt och därför inte går att bestämma utan 
att generalisera något. Det märks att bibliotekarierna är socialt ansvarstagande och 
bidragande i sitt samhällsengagemang, exempelvis i sitt nätverkande med fritidsgårdar 
och skolor i områdena, och IFLA (2018) poängterar att partnerskapande är någonting 
som barn- och ungdomsbibliotekarier ska ägna sig åt. Även om bibliotekarierna inte 
alltid vet hur de ska gå tillväga så testar de sig fram.  
 
I arbetet med uppsatsen blev det mer och mer tydligt varför unga ses som en diffus 
grupp, eftersom detta är ett sätt för bibliotekarier att inte fastna i fördomar kring att 
definiera unga som grupp, eller målgrupper över huvud taget. Att förhålla sig öppen 
beskrivs som, och är, någonting viktigt i mötet med människor. Det innebär dock att 
arbetet med ungdomar fortsatt kommer vara en slags förhandling, medan 
barnverksamheten troligtvis kan bedrivas på ett mer självklart sätt. Sandin (2011, s. 
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247) menar att uppdelningen av barn i mindre grupper, utifrån Barnkonventionens 
barndefinition, kan underlätta bibliotekens arbete i att möta dessa gruppers behov, utan 
att dessa grupper för den sakens skull ses som homogena. Detta görs mer på vissa 
bibliotek än andra i studien, men märks mest på barnverksamheten. Även om de flesta 
anser sig få stöd från ledningen är det anmärkningsvärt att bibliotekarierna på eget 
initiativ startat ett ungdomsnätverk, vilket förvisso tyder på att de är engagerade i den 
målgrupp de främst jobbar för och därför ser det som en självklarhet att nätverka med 
varandra. Vad ledningen tycker kan däremot inte sägas i denna studie. För att kunna ses 
på icke schemalagd tid krävs att ens kollegor tycker att arbetet med barn och unga är 
viktigt, vilket de flesta bibliotekarier menar att deras kollegor gör, och de möter inte 
samma motstånd som i Elofssons och Vilhelmssons (2017) studie. Det var dock en 
bibliotekarie som kunde känna sig motarbetad ibland och därför var glad för 
ungdomsnätverket. 
 
Den rumsliga faktorn verkar ha en stor påverkan på delaktighet och bibliotekariernas 
tankar kring delaktighet. Eftersom biblioteken är små kan rummet utgöra både 
möjligheter och begränsningar för vad som går att göra. Många beskrev avdelningarna 
som rum i rum, vilket gör att också rummet kan ses som en ganska flytande plats, precis 
som ungdomsbegreppet. Utifrån vad bibliotekarierna har sagt, har unga inte själva varit 
med och utformat rummen, förutom vid flytten av datorerna, men kanske skulle de 
kunna vara det i framtiden? I Hedemarks (2018, s. 63) studie ger de unga flera konkreta 
förslag kring förbättring av biblioteksrummet som är relativt anspråkslösa, som sköna 
sittplatser, tydlig skyltning och att få tillgång till en mer avskild plats. Detta är också 
saker som bibliotekarierna i uppsatsen nämner att de jobbar med.  

7.2 Hur ungas delaktighet kan öka  

Bibliotekarierna bjuder upprepade gånger in ungdomar till bibliotekets verksamhet, och 
detta är någonting som de inte kommer sluta att göra. Här finns också en koppling till 
något som Lalander och Johansson (2018) tar upp, utvecklingspsykologi. Ur ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv bjuds alltså unga in för att de ska lära sig hur 
biblioteket fungerar och hur de kan använda sig av biblioteket på ett självständigt sätt. 
Samtidigt kan det också ses som ett tydligt exempel på delaktighet, där biblioteket 
presenteras som en självklar plats för ungdomarna att vända sig till för att utöva en 
demokratisk rättighet, bland alla som använder biblioteket – så självklar att de kanske 
inte ens ser den ibland. Bibliotekarierna försöker genom att upprepa sina inbjudningar 
till unga få dem att förstå att de är välkomna. Genom att uppmana unga att lämna 
förslag, direkt eller indirekt, ökar också ungas chanser att inse sina möjligheter att vara 
delaktiga i bibliotekets ungdomsverksamhet, och detta gör bibliotekarierna, även om 
flera av dem uttrycker att de kan bli ännu bättre på att vara lyhörda. Att låta unga vara, 
utan att lägga sig i deras aktiviteter, så länge dessa inte stör, är också en viktig aspekt av 
att bjuda in unga till delaktighet. Många men inte alla har unga som hänger på 
biblioteken och det kan också ses som en aktivitet då de umgås. Det framgår också att 
bibliotekarierna har relativt späckade dagar, där den yttre och inre tiden ska balanseras, 
så tid är någonting som inte bara unga utan även bibliotekarier måste förhålla sig till. 
Eftersom planering är tidskrävande kan det ibland vara svårt att få till hundra procent 
genomtänkta aktiviteter, och det är därför bra att det parallellt med långsiktig planering 
också går att pröva sig fram. 
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7.3 Kommunikationen bibliotekarier och ungdomar emellan 

Kommunikationen mellan bibliotekarierna och ungdomar sker dels i mötet dem emellan 
när de ses på biblioteken eller när bibliotekarierna är ute i uppsökande verksamhet. Ett 
sätt är också att kommunicera via ungdomskontakter, som är någon form av vuxen, 
vanligtvis lärare eller fritidsgårdspersonal. Det är i det direkta mötet och den direkta 
kommunikationen som flest bibliotekarier anser sig ha meningsfulla utbyten med 
ungdomar, vilket vittnar om att även de vardagliga mötena spelar roll och gör skillnad. 
Ett sätt för ungdomarna att komma med förslag är att göra det muntligt direkt till 
bibliotekarierna, ett annat att gå via ungdomskontakter eller att utan direktkontakt lämna 
inköpsförslag, eller som på ett bibliotek, i en specifik låda för barn och unga. När det 
händer saker för ungdomar annonseras det ut i en mäng olika kanaler, men ingen 
bibliotekarie menar direkt att de brukar ha konversationer med unga på sociala medier, 
så det blir mer en envägskommunikation. Flera av de unga i Hedemarks (2018, s. 63) 
studie har inte förstått vidden av vilka aktiviteter biblioteket erbjuder, så det kan nog 
vara värt att tänka på när man som bibliotek eller som bibliotekarie vill marknadsföra 
någonting. En bibliotekarie uppgav att det var en svårighet att det finns så många 
kanaler, och hur gynnas egentligen verksamheten av att bara annonsera på förväntande 
ställen? Dock är dessa bibliotek små, så vidden av aktiviteter blir mindre på grund av 
bibliotekens storlek och personalstyrka, jämfört med vad ett stadsbibliotek kan erbjuda. 
Kommunikation framstår i studien som en grundsten för hur relationer kan byggas. 
Hedemark (2018, s. 63) menar att det är viktigt för unga att de känner bibliotekarierna, 
och som ett exempel från resultatet visar kan steget till att lära känna någon gå från att 
vara skeptisk till att bli positiv, när en relation väl har etablerats. 

7.4 Diskussion kring teori och metod 

Harts (1997) teoretiska modell gick att använda som analysredskap; om det var den 
bästa modellen att använda är däremot oklart. En annan modell hade troligtvis kunnat 
ge andra utgångar. Även om Hart (1997) själv påpekar att målet inte är att vara högst 
upp på stegen, finns en hierarkisk betoning i att den är utformad just som en stege. Hade 
Shiers (2001) modell använts hade dock de icke synliga aspekterna av delaktighet 
hamnat utanför modellen. Fördelen med Harts (1997) modell anser jag är att den 
förklarar vad som kan betraktas som delaktighet, och även vad som inte kan betraktas 
som delaktighet, vilket ger en tydlig bild av begreppet och visar på att det inte är 
synonymt med deltagande. Harts modell har i denna uppsats applicerats på läsfrämjande 
aktiviteter, även om den enligt Sandin (2011) inte är gjord specifikt för 
biblioteksverksamhet, vilket ställer frågor om den skulle kunna utvecklas i en version 
som bättre passar just folkbibliotekens verksamhet. 

Att använda semistrukturerade intervjuer var ett effektivt sätt att få kunskap om 
bibliotekariernas livsvärld. Omständigheterna runt intervjuerna var dock inte så 
effektiva: svårigheten och tidspressen att få tag i informanter, tiden som gick åt till att 
göra resor och till att transkribera intervjuerna. Dessa moment tog tid från övrig 
planering av uppsatsskrivandet, researchen och läsningen. Som Kvale och Brinkmann 
(2014, s. 220–221) skriver är transkribering en syssla som gör att intervjuaren lär känna 
sin empiri och sin intervjustil, vilket märktes under transkriberingen. De möten och den 
upplevelse som intervjuerna bar med sig har inneburit en erfarenhet som 
uppsatsförfattaren inte skulle vilja ha ogjord, och gör att metoden skulle kunna väljas 
igen i en framtida studie, dock med en bättre tidsplanering. Den kvalitativa 
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innehållsanalysen fungerade för studien, men en kritik mot den metoden är att den kan 
utföras på många olika sätt, vilket medför att denna analys troligtvis skiljer sig från hur 
någon annan hade gjort, och eftersom olika läsare och tolkare har olika förförståelse 
framträder troligtvis olika mönster och teman. Detta kan dock anses rimligt eftersom 
den här studien har utgått från en kvalitativ och induktiv ansats.  
 
När det kommer till urvalet för den här studien kan tyckas att det skulle varit mer 
logiskt att intervjua ungdomar. Denna studie visar således karaktärsdrag av en 
metaundersökning, då det undersökts hur bibliotekarier ser på ungas delaktighet i 
biblioteksverksamheten, men inte hur ungdomar ser på saken. Intervjuer med unga 
behöver dock inte resultera i att dessa känner sig delaktiga, men deras röster hade 
kunnat vara viktiga för en studie av den här typen. Om studien hade gjorts om igen hade 
urvalet kunnat bestå av ungdomar istället. Det var här fråga om en avgränsning, men 
både bibliotekarieperspektivet och ungdomsperspektivet är intressanta. Att 
bibliotekarier främst är de som bedriver ungdomsverksamhet på biblioteken är en 
realitet och det är därför också viktigt att även ta reda på deras perspektiv. 
Bibliotekarierna upplevde det som nyttigt att få reflektera kring delaktighetsfrågor 
gällande sina ungdomsverksamheter. De begränsade öppettider som bibliotekarierna har 
att förhålla sig på till på de bibliotek där de arbetar kan också medföra en svårighet med 
delaktighetsarbetet gentemot unga, då öppettiderna krockar med ungdomarnas skoltider. 
De flesta av bibliotekarierna beskrev unga som en upptagen grupp och som en grupp 
som är svår att nå på fritiden, även om de dagligen möter ungdomar. 
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8 Slutsatser 
Den positiva grundinställning som unga känner för bibliotek verkar, sett från 
bibliotekariernas håll, finnas med även i den här studien. Bibliotek är en plats som unga 
är på, vissa för att hänga och andra för att låna böcker, så om biblioteken har relevans 
för unga är det troligtvis bättre att fråga dem, som Hedemark (2018) gjort. För att unga 
ska våga berätta krävs att de känner förtroende. I studien beskriver bibliotekarierna att 
de försöker vara tillmötesgående och lyhörda för ungas behov och jobbar med att skapa 
en inbjudande atmosfär för att få ungdomar delaktiga i verksamheten. Bibliotekarierna 
anser att ungdomar prioriteras, men det är tydligt att barnbiblioteksverksamheten tar 
mer plats. Vissa bibliotekarier tycker att ungdomsverksamheten kunde prioriteras mer 
än vad den gör i dagsläget. Unga ses även i denna studie som en diffus målgrupp, ibland 
definieras ungdomsåldern utifrån klassifikationskoderna på ungdomsböcker, Hcg och 
Hcu, ibland delas den upp i ungdomar upp till arton och unga vuxna från arton och upp 
till tjugofem eller strax under trettio, men det verkar också vara ett sätt för bibliotekarier 
att undvika fördomar om unga, att se unga som en diversifierad grupp bestående av 
olika individer med många olika intressen. 
 
Om tidsbristen är en faktor bakom att ungas delaktighet inte i större utsträckning 
tillgodoses på bibliotek, skulle bibliotekarierna kunna använda sig av metoder som inte 
kräver så mycket tidsplanering för att ta reda på hur ungdomar vill ha och använda sina 
bibliotek och i vilken utsträckning dessa vill vara involverade. Detta skulle 
bibliotekarierna kunna göra genom användarundersökningar såsom enkäter eller korta 
kvalitativa intervjuer, för att mer förstå vad ungdomar vill ha för verksamhet, så slipper 
de gissa sig till vad unga vill ha. Förslagslådorna skulle på sätt och vis kunna ses som en 
typ av användarundersökning. Här har bibliotekarierna nytta av att vara bra på att våga 
testa sig fram, en styrka som syns i många olika sammanhang.  
 
Forskningsfrågornas svar sammanfattas här kortfattat. Det kan konstateras att 
bibliotekarierna upplever att arbetet med delaktighet specifikt kopplat till målgruppen 
ungdomar är någonting att jobba med kontinuerligt, någonting som tar tid att bygga upp 
och som kräver planering, reflektion och samverkan. Bibliotekarierna jobbar med att 
öka ungas delaktighet genom att bjuda in ungdomar till sin verksamhet så att dessa ska 
få en relation till biblioteken och bibliotekarierna, uppmuntrar ungdomarna att lämna 
förslag och visar intresse för deras intressen. Kommunikationen bibliotekarierna och 
ungdomar emellan kan vara direkt och vardaglig, ske i uppsökande form, när 
ungdomarna kommer till biblioteket och via ungdomskontakter. 
 
Då informanterna är få och empirin har analyserats på ett av flera möjliga sätt, är 
resultaten inte entydiga. Det går inte att dra några generella slutsatser utifrån 
undersökningen, men den kan ändå ses som ett inlägg eftersom forskning om barn, unga 
och bibliotek är ett underprioriterat område. Ett hjärtligt tack till alla er som ställde upp 
för intervju! 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Många intressanta aspekter har dykt upp under uppsatsens förlopp. Samverkan och 
försök till samarbete var en aspekt som tyvärr inte fick så mycket utrymme i uppsatsen, 
men det skulle vara intressant att forska vidare i. Exempelvis hur bibliotekarier och 
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fritidsgårdspersonal samarbetar med varandra, gärna med informanter från båda 
verksamheterna eller observationer av båda verksamheterna. Både ungdomar och vuxna 
skulle kunna intervjuas. Barnkonventionen blir troligtvis lag nästa år (Regeringen, 
2018). Vilken effekt har det på barn- och ungdomsbibliotekarier att Barnkonventionen 
blir lag? En annan aspekt som bara tagits upp i korthet är det informella 
ungdomsnätverk som bibliotekarierna skapat, vilket inte initierats från ledningens håll. 
Har det att göra med att ledningen har förtroende för medarbetarnas förmåga att arbeta 
självständigt? Eller handlar det snarare om brist på intresse från ledningens håll? Sådant 
är intressant att undersöka. Genusaspekten som kort togs upp i kapitel 2 (se 2.3 
Bibliotekarier och bibliotekarier som arbetar med unga) är också en tänkvärd aspekt; 
hur påverkas barn- och ungdomsbibliotekariers arbete av eventuella hierarkier på deras 
arbetsplatser?  
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Bilaga 1: Mail till stadsdelsbiblioteken  

Hej! Jag heter Jovanna Lundby och läser just nu min kandidat i B&I vid Högskolan 
Borås.  
 
Min uppsats behandlar hur ungdomars delaktighet tas i beaktande av stadsdelsbibliotek, 
gällande den verksamhet som stadsdelsbibliotek riktar till denna målgrupp. För att 
undersöka detta vill jag intervjua bibliotekarier som jobbar på stadsdelsbibliotek, 
gentemot målgruppen ungdomar. 
 
Jag söker därmed bibliotekarier som kan tänka sig att ställa upp på en intervju för att 
dela med sig av sina erfarenheter och berika min uppsats. Jag skulle bli mycket 
tacksam! 
 
Bäst av allt vore om du kan någon gång v.18–19, då deadline för inlämning är 24/5. 
Beräknad tid för intervjun är cirka 45 minuter. 
 
Om du vill ställa upp eller har några övriga frågor går det bra att kontakta mig via 
följande: mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon: xxx-xxx xxxx 

 



 

Bilaga 2: Intervjuguiden  

Introduktion till intervjuguiden: Syftet med studien är att få en ökad kunskap om hur 
ungdomars delaktighet tas i beaktande gällande den verksamhet som 
stadsdelsbiblioteket riktar till denna målgrupp. Intervjun kommer att spelas in för att 
senare transkriberas och analyseras. Det går bra att när som helst avbryta intervjun och 
du behöver inte förklara varför du vill avbryta. Det går också bra att efter intervjun 
avbryta sin medverkan. När uppsatsen blir godkänd kommer inspelningen och 
transkriberingen att raderas. Deltagare och bibliotek kommer få alias i uppsatsen för att 
öka anonymiteten.  
 
 
Inledande frågor  
 
Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
–Hur länge har du jobbat just på det här biblioteket? 
–Vilken typ av bibliotekarietjänst har du? 
–Beskriv en vanlig dag på jobbet! 
 
 
Ungdomar och stadsdelsbiblioteket 
 
Vilka åldrar definierar ditt bibliotek som ungdomar? 
 
Har biblioteket någon särskild sektion eller avdelning för ungdomar? 
–Vet du i så fall någonting om vilka tankar som legat bakom avdelningens/sektionens 
utformning? 
–Beskriv hur ungdomsavdelningen/sektionen ser ut! 
 
Upplever du att ungdomarna använder sig av stadsdelsbiblioteket?  
–På vilka sätt? 
 
Vad erbjuder stadsdelsbiblioteket för aktiviteter/programpunkter för ungdomar? 
–Vem/vilka är inblandande i skapandet av dessa aktiviteter? 
–Vem eller vilka kommer generellt med idéer om bibliotekets ungdomsverksamhet?  
(bibliotekarier/ungdomar/chefer/andra) 
 
–På vilka sätt involveras ungdomarna i aktiviteterna?  
(har de själva önskat dessa/har bibliotekarie och ungdomar bestämt tillsammans/annat) 
–Får unga vara med och bestämma mer av bibliotekets ungdomsverksamhet?  
 
Om det arrangeras någon programpunkt/aktivitet för unga, hur annonseras detta ut? 
(anslagstavla, Facebook, Instagram, muntligt, bibliotekets hemsida) 
–Finns det andra sammanhang då ni brukar skicka riktad information till målgruppen 
unga? (som när det köpts in någon populär bok/tidskrift, vid boktips eller liknande?) 
 
Finns det sätt för ungdomar att lämna förslag kring bibliotekets ungdomsverksamhet? 
–Om, hur bjuds ungdomarna in till detta? Om inte, varför inte?



 

 
–Kan detta göras utan direktkontakt med bibliotekarierna? (förslags/inköpslåda, 
Facebook/Instagram) 
 
Vad är viktigt att ta hänsyn till vid arbete med en sådan bred målgrupp? 
 
 
Mötet med ungdomar i din yrkesroll 
 
Berätta om något samarbete eller projekt med målgruppen unga som du varit med om 
på ditt bibliotek? 
–Under hur lång tid pågick projektet? 
–Om det blev lyckat – varför? Om det inte kändes lyckat – varför inte? 
–Vad lärde du dig? Ändrade det något i ditt sätt att jobba gentemot målgruppen unga? 
 
Berätta om något möte med en ungdom/några ungdomar som ur ditt perspektiv gett er 
båda ett meningsfullt utbyte? 
 
Är du någon gång ute i stadsdelen och informerar om ditt bibliotek för målgruppen 
unga? 
–Vad får du i så fall för respons från dessa? 
 
 
Professionen 
 
Har du kontakt med andra bibliotekarier i staden som jobbar gentemot målgruppen? 
–Vad ger det dig att prata med andra inom din profession som jobbar med samma 
målgrupp som du? 
 
Finns det något samarbete med lokala föreningar/aktörer som också har unga som 
målgrupp? 
–Berätta i så fall om hur ett samarbete kan se ut? 
 
Är ungdomars delaktighet någonting ni pratar om på din arbetsplats? 
 
Upplever du att bibliotekets ledning prioriterar ungdomar som målgrupp?  
 
 
Slutliga, avrundande frågor 
 
Om du får spåna fritt, hur skulle du vilja skapa engagemang bland ungdomar på ditt 
bibliotek? 
 
Har du någon fråga du skulle vilja ställa eller någonting du skulle vilja tillägga? 
 
Tack för att du ville ställa upp!  
 


