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Abstract: The aim of this study is to examine adolescents relationships 

and expectations toward activities in the public library in a 

Swedish town. Earlier research has shown that it’s a problem 

in many public libraries that adolescents don't show up or use 

the library. Since we have met a number of librarians that 

mention this problem with adolescent’s not showing up for 

their activities, we wanted to get the adolescents own points 

of view as well. 

 

To study this area we asked students from several colleges to 

fill out a survey.  In this survey we had questions about if 

they for one know about what kind of activities the public 

library has to offer, if they’re interested in them and if not, 

why aren’t they? We also asked them questions about where 

they got the information about the activities and where they 

most wanted to receive it. 

 

Our study shows that a great number of our target group 

didn't know about the activities the public library organized. 

If they knew but weren’t interested, a common reason was 

because they don’t like to read. Many of them also said that 

they would like to receive the information about the activities 

on Facebook or on other social media. What they didn’t seem 

to be aware about was that the public library in our town 

actually has a Facebook page. This implies that the library 

has a marketing problem, since they don’t manage to reach 

out to this age group. 

 

 

Nyckelord: Ungdomar, Gymnasieungdomar, Folkbibliotek, 

Programverksamhet, Marknadsföring, 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 
 

Under vår utbildning har vi lagt märke till att ungdomar är en svår grupp för biblioteket 

att förhålla sig till. Detta syns till exempel på att de fysiska besöken fortsätter att sjunka 

(Kungliga Biblioteket 2013) och relevant är även att PISA-undersökningen visar att 

läsförståelsen fortsätter att sjunka (Skolverket 2014). Pedagogen Thomas Johansson, 

Sociologen Simon Lindgren och Anette Hellman doktor i filosofi (2013, s. 163) skriver i 

sin bok att ungdomar historiskt sett alltid har varit föremål för klagomål och de har 

uppfattats som stökiga och att de frångått samhällets huvudfåra. I en pågående debatt 

om stök på biblioteket på grund av social oro har bland andra journalisten Paula 

Neuding (2015) bidragit med debattartiklar, detta pekar på att det finns en problematisk 

relation mellan bibliotek och ungdomar. 

 

Det har även funnits en uppfattning om att ungdomar är en homogen och sammanhållen 

grupp. Detta synsätt har dock kritiserats genom åren, och allt mer under senare tid när 

ungdomskulturen har visat sig vara mer komplext än vad som tidigare uppmärksammats 

(Johansson, Lindgren & Hellman 2013, s. 163). Att ungdomar idag har stora möjligheter 

till att vara ständigt uppkopplade till Internet och sina sociala medier bidrar också till att 

de inte behöver vara så starkt färgade av de kulturer som finns där de vuxit upp, utan de 

kan anamma flera olika stilar, från olika delar av världen (Johansson, Lindgren & 

Hellman 2013, ss. 174-175). I Olle Findahls, professor i medie och 

kommunikationsvetenskap, (2014) statistiska undersökning går att se att Internet är ett 

självklart inslag i de allra flesta ungdomars liv. Av Sveriges befolkning över 18 år har 

91 % tillgång till Internet och ju yngre ungdomarna är desto aktivare är de på diverse 

sociala medier (Findahl 2014, s. 28). 

 

Detta leder till att ungdomar och bibliotek har ett något problematiskt förhållande och 

det har bidragit till att vi blivit extra intresserade av ungdomar som biblioteksanvändare. 

Hur ska biblioteken förhålla sig till dem och vad tycker ungdomarna om de 

programverksamheter som erbjuds? Vi vill först och främst ta reda på om ungdomarna 

vet vad det finns för programverksamheter, men också vilka attityder de har till dessa. 

Vi vill ta reda på vad ungdomar har för attityder till biblioteket med fokus på 

bibliotekets programverksamhet. Vid samtal med bibliotekarier på bibliotek i vår stad 

har de ofta tagit upp problemet med lågt deltagande av ungdomar på deras 

programverksamheter. Även om biblioteket marknadsför sig till ungdomar är det inte 

säkert att informationen kommer fram, eller att metoderna och plattformarna är 

passande för målgruppen. 

 

Det kan vara svårt att definiera exakt vad begreppet ungdom innebär. I denna 

undersökning har vi valt att fokusera på en del av användargruppen barn och ungdomar. 

Vi har avgränsat oss till gymnasieungdomar, de är med andra ord mellan 16-19 år. Vi 

inkluderar även de få 20-åringar som svarat, eftersom de trots allt studerar på 

gymnasienivå, i samma klass som vår målgrupp.  

 

Vi anser att det är viktigt att komma ihåg att synen på ungdomar är kopplad till synen på 

ungdomskultur, samt hur starkt kopplat ungdomskultur är med Internet och sociala 
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medier. Ungdomskultur är ett begrepp som har olika perspektiv beroende på när 

forskningen är skriven och framför allt vem som skriver den.  

 

Eftersom synen på ungdomar på biblioteket är delad, och inte alltid positiv försöker vi 

att ha en objektiv syn på ungdomar och vad de vet, tror och tycker om biblioteket och 

dess programverksamhet och att endast fokusera på de resultat vi fått fram i 

enkätundersökningen vi genomfört. När vi skriver bibliotek är det främst folkbibliotek 

vi avser även om vi har i åtanke att ungdomarna kanske inte skiljer biblioteken åt. 

 

 

1.2 Bakgrund 

 
På vår stads stadsbibliotek jobbar bibliotekarierna aktivt med att försöka locka 

ungdomar till biblioteket genom att erbjuda olika typer av programverksamheter. Sådant 

som anordnas regelbundet är bokklubbar, varav en är för barn från 9-12 år och den 

andra är för ungdomar mellan 13-18 år. Utöver återkommande träffar finns också andra 

programverksamheter som anordnas vid enstaka tillfällen. Exempel på sådana 

programverksamheter är då de anordnade en FIFA-turnering, språkcafé för att förbättra 

sina språkkunskaper och en mangaeftermiddag för ungdomar mellan 9-16 år. 

 

Trots stadsbibliotekets satsningar på att få ungdomar att delta på deras 

programverksamheter får de ständigt kämpa mot det låga antalet besökande ungdomar. 

Detta problem har uppmärksammats tidigare i vår stad, då kommunen anställde femton 

ungdomar för att bland annat undersöka varför ungdomarna staden inte kommer till 

biblioteket. Denna undersökning är väldigt liten och är ingen forskning i den 

bemärkelsen, så vi kommer inte att lägga någon vikt vid den. Vi anser dock att den 

behöver nämnas eftersom dess existens indikerar ett behov av att få svar på frågorna de 

ställer. 

 

Lågt deltagande på bibliotekets verksamhet är dessutom inget problem som är ensamt 

för Sverige, utan det finns även i andra länder. En rapport från ett folkbibliotek i 

Australien skriven av en bibliotekarie på biblioteket i fråga visar att de har samma 

problem med programverksamheten för ungdomar som i vår stad, det är för lågt 

deltagande eller inget alls (Cathy Shay 2011). Deras rapport visar hur de gjort försök på 

att öka deltagandet bland ungdomarna, vilket verkar ha fungerat när de bjudit in 

skolklasser som fått ge förslag på programverksamheter och sedan när de ordnat sådana 

verksamheter marknadsfört det ordentligt. Trots lyckade programverksamheter fortsatte 

samma problem som tidigare, om de inte fortsatte att marknadsföra sig till ungdomarna 

på samma sätt inför efterkommande tillfällen. 

 

Dock fortsatte samma problem som tidigare, trots lyckade verksamheter, om de inte 

fortsatte marknadsföra på samma sätt inför nästa tillfälle. 

 

I 8 § i bibliotekslagen (SFS 2013:801) står det att barn och ungdomar ska ägnas särskild 

uppmärksamhet. Trots detta har vi under vår utbildning lagt märke till att forskningen 

till största del behandlar barn, och inte ungdomar i lika stor utsträckning. Lisa Ekman 

och Birgitta Ekstrand (2005) som i sin magisteruppsats har undersökt ungdomars 

attityder till biblioteket tar upp just detta, att det är ett problem på många bibliotek att 

ungdomars biblioteksanvändning sjunker när de kommer in i tonåren. De diskuterar vad 
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det kan bero på och lägger fram några tänkbara anledningar, exempelvis att ungdomar 

är en svårare grupp att marknadsföra sig till och att det därför är enklare att fokusera på 

barnverksamheterna. Verksamheterna som är riktade till barn har också ofta större 

anknytning till skolan än de som är riktade till ungdomar. Det läggs mycket energi på att 

fånga in barn från början, men när det kommer till att hålla kvar ungdomarna blir det 

svårare. 

 

2. Problemformulering och syfte 

2.1 Problemformulering 

 
Som vi nämnde i bakgrunden är 8 § i bibliotekslagen (SFS 2013:801) särskilt intressant 

för oss: ”folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar[…]”. 

Bibliotek idag har ofta valt göra satsningar på barn- och ungdomsverksamheten. Utifrån 

kurslitteratur och samtal med yrkesverksamma bibliotekarier har vi fått uppfattningen 

att fokus främst ligger på barn, trots att verksamheterna ofta beskrivs vara för både barn 

och ungdomar. Biblioteket upplever ofta att ungdomar är svårare att nå ut till än barn, 

som oftast kommer dit med sina föräldrar. Även om många är frekventa 

biblioteksbesökare som barn är det vanligt att de tappar intresset när de kommer upp i 

tonåren. Det är just detta som intresserar oss. Vi vill ta reda på vad ungdomar har för 

attityd till bibliotek med fokus på bibliotekets programverksamhet.  

 

Stadsbiblioteket i vår stad har problemet att det är för få ungdomar som deltar på deras 

programverksamheter, hur de än utformas. Det problem vi ämnar undersöka handlar om 

ungdomars låga deltagande av programverksamheter på biblioteket. Detta är indelat i 

två delar; ungdomars relation och deltagande till programverksamheter och bibliotekets 

marknadsföring av dessa. Vi vill ta reda på vad som styr de två första delarna, 

exempelvis om det är så att det beror på ointresse från ungdomarnas sida, ett 

marknadsföringsproblem från bibliotekets sida, eller om det kan det finns en konflikt i 

hur ungdomar ser på bibliotekets identitet. Ungdomars låga deltagande på bibliotekets 

programverksamheter är inte unikt för vår stad, det är en återkommande problematik på 

många folkbibliotek i landet. Vi anser att det är viktigt att ta reda på vad problemet 

beror på, eftersom det är relevant för hela biblioteksväsendet. 

 

Folkbibliotekets identitet grundar sig i värderingar, detta bidrar till att biblioteket 

legitimeras som en politisk organisation. Genom att erbjuda produkter och tjänster som 

är viktiga i en värld som är under ständig förändring legitimeras biblioteket som en 

handlande organisation. Anette Eliasson och Eiler Jansson, bibliotekschef respektive 

utvecklingsledare på bibliotek, har i sin rapport skrivit att detta kan ge en inblick i 

varför folkbibliotekets varumärke kan upplevas både som svagt och starkt samtidigt 

(Eliasson & Jansson 2011, s. 14). Vad gäller marknadsföring kan det spåras så långt bak 

som till 1870-talet, det är med andra ord inget nytt för biblioteken. Det var dock först 

under den senare delen av 1970-talet biblioteket började använda sig av Philip Kotlers 

Marketing for Nonprofit Organizations, som vi idag kopplar samman med 

marknadsföring i biblioteksvärlden, skriver Liza Bäckström och Ingeborg Wasserman 

(2006, s. 7) i sin magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i Borås.  
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För att biblioteket ska kunna uppnå 8 § i bibliotekslagen (SFS 2013:801) på bästa sätt 

anser vi det vara viktigt att ta reda på om problemet grundar sig i från biblioteket 

bristfällig marknadsföring eller ett ointresse från ungdomarnas sida. Visar det sig att det 

finns ett marknadsföringsproblem tror vi att det behöver utredas för att biblioteket ska 

kunna behålla sin fulla legitimitet. 

 

Många undersökningar vi tagit del av har belyst ungdomar som problematiskt grupp ur 

ett biblioteksperspektiv. Därför har vi med vår undersökning valt att ta avstamp ur 

ungdomarnas perspektiv och ta del av deras egna åsikter. Det är viktigt att belysa 

problemet från båda håll, men för att komma inpå problemets kärna anser vi att det är 

nödvändigt att ungdomarna själva får göra sina röster hörda. 

 

 

2.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet är att undersöka ungdomars relation och deltagande i bibliotekets 

programverksamheter och hur marknadsföringen av dessa når fram. 

 

 På vilket sätt deltar ungdomar på bibliotekets programverksamheter? 

 

 Vad har ungdomar för relation till bibliotekets programverksamheter? 

 

 Hur väl når bibliotekets marknadsföring av programverksamhet fram till 

ungdomar? 

 
     

 

2.3 Avgränsning 

 
Vi har valt att fokusera på ungdomar i åldern 16-19. Dock inkluderar vi även de få 20-

åringar som svarat, eftersom de studerar på gymnasienivå, i samma klass som vår 

målgrupp. Vi vill fokusera på att få så stor svarsfrekvens som möjligt, därför har vi valt 

den äldre delen av vad som anses vara ungdomar. 

 

Vi har utfört vår undersökning i en mellanstor stad i Sverige och valt att fokusera på 

stadens stadsbibliotek. Dock kommer alla bibliotek i staden att vara relevanta i 

undersökningen, eftersom vi inte i förväg vet vilka bibliotek ungdomarna använder eller 

om ungdomarna ens skiljer biblioteken åt på annat sätt än deras geografiska placering. 

 

Vi har även valt att avgränsa vår litteratur efter utgivningsår och väljer att undvika 

forskning angående ungdomar som är äldre än 2005. Detta på grund av att vi vill att 

litteraturen ska spegla ungdomar i nutid med allt vad det innebär, till exempel deras 

användning av Internet och sociala medier. Detta är dock ingenting vi låtit styra urvalet 

av tidigare forskning. Hade vi hittat äldre forskning relevant för vår undersökning skulle 

vi använt oss av det. 
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Under denna del följer en genomgång av den tidigare forskning som vi använt oss av. 

Det finns mycket forskning som rör ungdomar i relation till Internet, sociala medier och 

bibliotek. De som vi har valt att använda oss av är sådana som på något sätt är relevanta 

för vår undersökning, där fokus ligger på att ta reda på hur ungdomars relation till 

bibliotekens programverksamheter ser ut och hur biblioteket synliggör dessa för 

ungdomar. Det är relevant att visa på hur biblioteket kan arbeta med marknadsföring till 

ungdomar samt synen på ungdomskultur påverkar ungdomars och biblioteks relation till 

varandra. 

 

När vi började skapa oss en översikt över tidigare forskning i vårt valda ämne sökte vi 

igenom kurslitteratur som vi haft under utbildningen. Vi använde oss även av databaser 

som LISA, LISTA, ERIC, Scopus och Web of Science. På uppsatser.nu hittade vi också 

tidigare uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

 
 

3.1 Ungdomar och internet 
 

En undersökning visar att det under alla år har varit fler som haft tillgång till dator än  

Internet, fram tills nu. Idag är det liktydigt att också ha Internet om det finns en 

tillgänglig dator i hemmet (Findahl 2014, s.10). Undersökningen visar att 91 % av 

befolkningen över 18 år har tillgång till både dator och internet, 92 % var från 12 år och 

uppåt (Findahl 2014, s. 10). Vad som också har ändrats mot tidigare år är att alla som 

har Internet inte nödvändigtvis måste ha tillgång till dator. Detta beror på att det har 

blivit en stor ökning av dels smarta telefoner, men framförallt surfplattor (Findahl 2014, 

s. 19). Eftersom att det är en så pass hög procent av alla ungdomar som använder 

Internet dagligen så bör biblioteken på något sätt arbeta strategiskt och med eftertanke 

med webbplatsen och sina sociala medier för att nå ut till ungdomar på bästa sätt. 

 

Angående att skapa en bra webbplats för ungdomar skriver Laura Peowski Horn, master 

i biblioteks- och informationsvetenskap, (2011, s. 25) att biblioteken bör stå på en säker 

grund. Författaren fortsätter med att skriva att det är viktigt att biblioteken inte nöjer sig 

med att ha skapat en bra webbplats, för att ungdomarna ska fortsätta vilja besöka 

webbplatsen är det viktigt att biblioteket håller den uppdaterad. I sin kandidatuppsats, 

skriven vid Bibliotekshögskolan i Borås, menar Paula Olsson och Hanna Sällström 

(2011, s. 20) att det finns ett gemensamt problem vad gäller biblioteks utformning av 

deras webbplats, vilket är att kommunen vill att deras sida ska ha samma layout som 

resten av de kommunala institutionerna har i kommunen. Angående detta säger en av 

informanterna, som är en bibliotekarie vid ett stadsbibliotek, följande: ”det är ju det som 

är vårat problem med hemsidan att vi inte kan ha alla våra resurser samlade där 

eftersom vi är styrda av stadens kommun.” (Olsson & Sällström 2011, s. 21). 

 

Ovan citerade informant i Olsson & Sällströms (2011, s. 21) undersökning fortsätter 

berätta att kommunen där hen är verksam vill att alla kommunala institutioner ska ligga 

på samma plats för att underlätta för biblioteksanvändarna, men problemet är att 

kommunens layout är svårmanövrerad och att den snarare gör det svårare för 

användarna att hitta på bibliotekets webbplats (Olsson & Sällström 2011, s. 21). Detta är 

ett problem som gör det svårare för biblioteket att uppnå sitt mål att hålla sig samtida. 
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Informanterna säger att de vill satsa på att följa med i utvecklingen och erbjuda det som 

efterfrågas av användare nu istället för att sträva efter att bli bättre i framtiden. Att vara 

samtida är något Olsson & Sällström (2011, s. 21) påpekar att de anser vara viktigt då 

ungdomar använder Internet och dess plattformer dagligen. Ett mål som flera 

informanter i undersökningen tar upp är att webbplatsen ska vara som en filial av det 

fysiska biblioteket (Olsson & Sällström 2011, s. 23). 

 

Ett annat problem som tas upp angående bibliotekens webbplatser är att de inte fungerar 

som en social mötesplats, detta främst eftersom de flesta webbplatser som biblioteken 

använder saknar möjligheter att vara interaktiva (Olsson & Sällström 2011, s. 25). Detta 

är inte ett problem för ett ensamt bibliotek, utan även Annamia Olvmyr (2014, s. 36), 

som i sin kandidatuppsats från Malmö universitet, har fördjupat sig i hur 

stadsbiblioteket i Malmö jobbar med ungdomar via Internet, påvisar att deras webbplats 

inte är anpassad för att interagera med användarna. Även ungdomssidan på deras 

webbplats används mest som en envägskommunikation. Det blir så att bibliotekarierna 

sprider information till ungdomarna, men aldrig tvärt om. 

 

 

3.2 Ungdomar som användargrupp 

 
Informanterna i Olvmyrs (2014, s. 29) studie tycker att ungdomar är en svår grupp att 

jobba emot. De tar upp att en anledning till detta kan vara att när de kommer upp i 

gymnasieåldern börjar skolarbetet ta upp mycket av deras tid och de skaffar sig nya 

fritidsaktiviteter. Fortsättningsvis verkar det också vara så att när ungdomarna kommer 

upp i ålder slutar föräldrarna ta med dem till biblioteket eftersom det förutsätts att 

ungdomarna sköter sina intressen själva. De blir släppta och har ingen naturlig del av 

biblioteket längre, såvida de inte kommer dit av eget intresse. De resonerar vidare att för 

att få ungdomarna till biblioteket behöver de bli introducerade till det via vuxenvärlden, 

antingen det är genom biblioteksintresserade föräldrar när de var yngre eller 

biblioteksbesök med skolan. 

 

Vad som ytterligare kan försvåra bibliotekens arbete emot ungdomar kommer fram i 

Olsson & Sällströms (2011) studie, där de kom fram till att det inte fanns någon 

övergripande bestämd åldersgrupp. Biblioteken hade alla inriktat sig på egna 

åldersgrupper som är valda utifrån olika definitioner på vad ungdomar eller unga 

innefattar. Åldersgrupperna kan skilja sig så mycket åt som att en gruppering är 13-25 år 

och en annan 15-20 år. När biblioteket ska marknadsföra sig till ungdomar försvårar 

detta för dem på grund av att det är svårt att nå ut till stora åldersgrupper där det kan 

skilja sig närmare 10 år mellan individerna. Risken med att ha ett för stort åldersspann 

är att en del väljer bort bibliotekets webbsida då det inte finns relevant information för 

dem (Olsson & Sällström 2011, s. 36). 

 

Denise E. Agosto, professor i Computing and Informetics vid Drexel’s University och 

Jonathan Pacheco Bell, Anthony Bernier och Meghann Kuhlmann, alla verksamma vid 

San Jose State University, har tillsammans skrivit en artikel där de har jämfört 

ungdomars behov med vad bibliotekarierna på samma bibliotek tror sig veta om 

ungdomarnas behov. De kom bland annat fram till att det för ungdomar kan vara viktigt 

att känna att ungdomsavdelningen är bara deras (Agosto, Pacheco Bell, Bernier & 

Kuhlmann 2015, s. 25). Ungdomarna i undersökningen poängterade att de uppskattade 
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att deras avdelning låg på tredje våningen i byggnaden och därmed inte på samma plan 

som barnavdelningen, vilket resulterade i att de slapp ha barn springande runt på sin del 

av biblioteket. Däremot tog de upp att de även skulle vilja ha en tydligare avgränsning 

från vuxenavdelningen eftersom de upplevde att vuxna monopoliserar deras bord och 

sittplatser, vilket gör att ungdomarna känner sig osäkra och inte riktigt vet vart de ska ta 

vägen istället (Agosto et al. 2015, s. 37). 

 

Agostos et al. (2015) studie syftar även till att ta redan på vilka programverksamheter 

ungdomar respektive bibliotekarier anser att ungdomsavdelningen ska klara av att hålla 

för och hur avdelningen i så fall bör utformas. Bennet, medförfattare i Agosto et al. 

2015) har tidigare skrivit att fokus måste flyttas från vad som ska finnas på avdelningen, 

till vad som ska ske på avdelningen. 

 

Bibliotekarierna och ungdomarna svarade ofta väldigt lika varandra i Agostos et al. 

(2015) studie, vad som däremot skiljde deras svar åt var att bibliotekarierna ofta verkade 

värdesätta den fysiska platsen mer än vad ungdomarna gjorde. Med den fysiska platsen 

menades inte enbart att sittplatser och så vidare skulle vara bekväma, utan även att 

exempelvis ljuset skulle vara bra (Agosto et al. 2015, s. 33). 

 

Det visar sig att 40 % av ungdomarna i Agostos et al. (2015 s. 35) studie värdesätter en 

ungdomsavdelning med mycket plats där många olika programverksamheter kan ta 

plats på samma gång. De tycker att det är viktigt att det finns bekväma platser att bara 

sitta och läsa på utan att bli störd av andra, men de tycker också det är viktigt att kunna 

sitta och umgås med andra på ett naturligt sätt. Det var alltså inte så mycket tyngd på 

programverksamheter som skulle kunna ordnas, men mer på ungdomsavdelningen som 

en plats att spendera fritid på. Däremot fanns det en del programverksamheter 

ungdomarna ansåg skulle vara roligt att ha bättre plats för, bland annat för att spela, 

både online och ansikte mot ansikte. En bibliotekarie berättade att de ibland tar ut ett 

Wii och låter dem använda, men det var ändå en programverksamhet som väldigt få av 

ungdomarna tyckte fungerade för tillfället (Agosto et al. 2015, s. 35). 

 

 

3.3 Synen på ungdomskultur 

 
Historiskt sett går det att se att synen på ungdomar har formats efter bilden av att 

ungdomar ska vara en särskild social gruppering, där ungdomarna har egna värderingar, 

livsstilar och sysselsättningar. Länge har ungdomskulturforskning formas av 

förställningar av begreppet subkultur. Ungdomskulturerna var alternativa kulturer, där 

grupperingarna sågs som likartade och sammanhållna. De senare åren har detta synsätt 

fått kritik, eftersom forskning pekar på att ungdomskultur visat sig vara mer komplex än 

vad som tidigare har uppmärksammats (Johansson, Lindgren & Hellman 2013, s. 163). 

 

Fyrtiotalisterna är den generation som brukar kallas för den första 

ungdomskultursgenerationen, men födelsen av ungdomskulturen brukar ofta förknippas 

med 1950-talet då flera ungdomskulturer började växa fram. Detta var samtidigt som 

ordet ”tonåring” började används i Sverige. Begreppet ungdomskultur är ett relativt 

modernt begrepp som tros ha uppkommit i mitten av 1900-talet, i samband med 

rock’n’rollens genombrott kombinerat med biofilmer som var riktade till ungdomar. 

Media skapade ikoner som Elvis Presley, James Dean och Marilyn Monroe, dessa skulle 
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fungera som förebilder för ungdomar. Efter detta började fler ungdomskulturer växa 

fram, under 1960-talet kom popmusiken följd av hippierörelsen och under 1970-talet 

kom punkvågen. Även om det under de senare decennierna vuxit fram den ena 

ungdomskulturen efter den andra så har föreställningen om ungdomskulturens roll i 

samhället förblivit den samma (Johansson, Lindgren & Hellman 2013, ss. 164-165). 

Synen på ungdomskultur formar synen samhället har på ungdomar. Även synen på 

ungdomar i media bidrar till hur samhället ser på ungdomar. När media skriver om 

ungdomar och deras aktiviteter beskrivs det ofta väldigt dramatiskt. Exempelvis 

beskrivs det hur ungdomarna på Where The Action Is 2001, river upp gräsmattorna ”likt 

stridsvagnar”. Detta leder till synen på ungdomar som en ”skränande, odisciplinerad 

flock” som ställer till med uppror och protester. Detta utlöser ständiga diskussioner om 

förfall, normlöshet och oordning (Johansson, Lindgren & Hellman 2013, s. 171). 

 

Som nämnt tidigare har synen på ungdomar och ungdomskultur som en homogen grupp 

fått mycket kritik. Gary Clarke sa redan 1981 att det nästan är omöjligt att 

skilja ”normala” mainstream ungdomar från ungdomar som är en del av en subkultur. 

Det finns alldeles för många olika förekomster av stilblandningar för att kunna skilja 

dem åt. Simon Frith (1978) säger att det är felaktigt att se subkulturperspektivet som en 

uppdelning mellan ”avvikarna” och resten (Johansson, Lindgren & Hellman 2013, s. 

174). Begreppen ungdomskultur och subkultur hänger ihop men är båda två svåra 

begrepp, speciellt eftersom de står på en utdaterad grund. 

 

Med hjälp av utvecklingen av digitala kommunikationstekniker och ett alltmer 

världsomspännande mediesystem har ungdomskulturen allt mer utvecklats till ett 

globalt fenomen. Många ungdomskulturer är inte entydiga eller lokala kulturer, de är 

ofta hybridkulturer, en blandning av olika influenser. Alla uttryck för ungdomskultur, 

vare sig lokalt eller nationellt är ett resultat av dessa hybrida stilar och kulturer ersätter 

allt mer de tidigare fasta kulturerna, vilket troligtvis är ett resultat av att ungdomar 

alltmer utövar sin kultur via Internet och digitala medier. Ungdomarna kan 

kommunicera, forma nya typer av identiteter, dela med sig och framförallt finna 

varandra på ett annat sätt än tidigare. Unga människor är den grupp som utsätts för nya 

typer av medier, därför har de även lätt att snabbt anpassa sig till de nya 

omständigheterna (Johansson, Lindgren & Hellman 2013, ss. 174-177). 

 

 

3.4 Att marknadsföra sig till ungdomar 

 
Philip Kotler, Tom Hayes och Paul N. Bloom (2002) är tre professorer inom ämnet 

marknadsföring. Författarna inleder sin bok Marketing Professional Services bland 

annat genom att berätta om att tekniken de senaste 20 åren har gått framåt i rasande fart 

(2002, s. 4). Internet har bidragit med nya möjligheter för att kommunicera med klienter 

dagligen och att kunna erbjuda bättre hjälp. Däremot har det också inneburit nya 

hotbilder för olika institutioner, bland annat måste de olika professionerna lära sig dessa 

nya sätt att vara behjälpliga för sina klienter. Men inte minst är Internet ett hot for 

institutionerna på grund av att detta erbjuder gemene person att leta reda på sin 

information själv. Institutionerna måste alltså komma fram till nya sätt att marknadsföra 

sig för att försäkra sig och klienterna om deras fortsatta legitimitet som professionella 

service-institutioner. 
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Marknadsföring som företeelse har genom alla tider blivit missförstådd. Detta för att 

många människor ser marknadsföring som något fult, som manipulerande, påträngande, 

onödigt och oprofessionellt (Kotler, Hayes & Bloom 2002, s. 5). Vidare skriver de att 

det är svårt att hitta en organisation som inte tänker på hur de ska marknadsföra sig på 

ett eller annat sätt, än svårare är det att hitta en institution som använder marknadsföring 

på ett bra sätt. Marknadsföring är bara ett verktyg, ingen färdig mall som kommer med 

en lösning för en institution att lösa alla sina problem. Användare har i dagens mättade 

marknad fullt med alternativa lösningar, så att marknadsföringen utförs på ett bra sätt är 

för alla yrkesgrupper essentiellt för att lyckas få kunder. Fortsättningsvis trycker Kotler, 

Hayes och Bloom (2002, s. 8) också på vikten av att inte bara luta sig mot 

marknadsföring för att bygga korta kontakter med sin målgrupp, utan att det även bör 

användas för att hålla kvar kontakten. 

 

För att gå vidare från marknadsföring på det generella planet till mer specifikt inriktad 

marknadsföring för bibliotek kommer vi till Eliasson och Jansson (2011). I en rapport 

från Hallands län diskuterar de bilden av biblioteket och hur biblioteket kan och bör 

synliggöra sig för olika grupper. 

 

Till att börja med tar Eliasson och Jansson (2011) upp att det för biblioteken är viktigt 

att ha sin identitet klar för sig innan de marknadsför sig till sin målgrupp. De måste veta 

vilka de är, vilken roll de har i samhället och hur de ska kommunicera. Söderberg (i 

Eliasson & Jansson 2011, s. 22) menar att vilken identitet ett bibliotek har beror på 

vilken typ av bibliotek det är; filialbibliotek, stadsbibliotek eller bokbuss är några 

exempel. Förväntningarna för de olika typerna av bibliotek skiljer sig naturligtvis åt och 

eftersom biblioteken är så mångfacetterade blir det en utmaning att marknadsföra dem. 

För bibliotek och andra liknande institutioner har en marknadsföringsform som kallas 

relationsmarknadsföring visat sig vara lämplig (Eliasson & Jonsson 2011, s. 7). I denna 

typ av marknadsföring ligger fokus på att bygga relationer och långvariga kontakter 

med sina användare, precis som Kotler, Hayes och Bloom (2002) också i sin text tryckt 

på vikten av. En annan närliggande marknadsföringsmetod som visat sig vara lämplig är 

mun till mun-metoden, vilket innebär att biblioteksanvändare berättar om sina 

upplevelser för sina vänner, kanske via delningar på Facebook
1
 eller att de 

rekommenderar en programverksamhet. Detta uppfattas inte heller som marknadsföring 

på ett negativt och säljande sätt eftersom metoden bygger på att människor litar på sina 

vänner och vad de har att säga (Eliasson & Jansson 2011, s. 7). 

 

I andra undersökningar finns det även mycket som tyder på att Facebook bör användas 

mer frekvent när det gäller att marknadsföra bibliotek och deras programverksamheter. 

Både Olsson & Sällström och Peowski Horn antyder att Facebook är ett bra verktyg när 

bibliotek vill nå ut till ungdomar. Bibliotek kan synas på Facebook bland annat genom 

att skapa en grupp, gilla-sida eller användare för sig själva (Peowski Horn 2011, s. 25). 

Olsson & Sällström (2011, s. 20) menar också att bibliotek kan använda Facebook för 

att skicka ut information om olika evenemang riktat till en speciell åldersgrupp.  

 

Detta är ett sätt att arbeta för extern marknadsföring och Olsson & Sällström (2011, s. 

28) kommer fram till att flera av biblioteken i deras undersökning använder sig av 

extern marknadsföring när de arbetar med att nå ut till ungdomar. 

                                                 
1
 Facebook är ett populärt soialt nätverk skapat 2004. Facebook hade 1,44 miljarder aktiva användare i 

mars 2015 (Wikipedia 2015) 
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För att marknadsföring mot ungdomar via Internet och sociala medier verkligen ska 

fungera på bästa sätt gäller det att vara konsekvent. Olvmyr refererar även till Heidie, 

som menar att sociala medier erbjuder att med enkla medier skapa och behålla relationer 

med specifika grupper och att i och med det finns en övertro på att tekniken sköter sig 

självt (Heide 2011, s. 142).För att illustrera detta tar Olvmyr (2014, s. 28) upp att 

Malmö stadsbibliotek använder sig av flera olika sociala medier, det ena mer frekvent 

än det andra. Detta riskerar att ge ett spretigt intryck eftersom en användare kan gå in på 

ett av deras konton på ett socialt medium och upptäcka att de inte uppdaterar alls ofta 

och dra slutsatsen att de kanske inte heller använder sina andra konton. Även Olsson & 

Sällström (2011, s. 28) anger att flera bibliotek använder sig av sociala medier för att nå 

ut till sina användare, men att deras problem är att de inte kopplar ihop dessa konton 

med bibliotekens webbsidor. Inget av detta är optimalt eftersom ungdomar idag är vana 

vid att bli frekvent uppdaterade, om de då aktivt måste söka sig in på hemsidan för att se 

om det har kommit upp något nytt så resulterar det i att de inte besöker den lika ofta 

(Olvmyr 2014, s. 36). 

 

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

 
Något vi kommer att ta med oss från den tidigare forskningen till vår uppsats är att 

Findahls (2014) statistiska undersökning visar att ungdomar använder Internet i mycket 

stor utsträckning. Peowski Horn (2011) tar upp att det inte räcker för biblioteket att bara 

finnas online, utan att de också måste hålla sig uppdaterade för att hålla ungdomarna 

intresserade. När vi utformade vår enkät valde vi att ge flera konkreta alternativ på 

sociala medier istället för att bara ha ”Internet” som ett svarsalternativ. Olsson & 

Sällström (2011) tar upp ett problem gällande att biblioteket ska finnas online är att 

många kommuner har en viss layout som även biblioteket måste följa. Det gör det svårt 

för biblioteket att skapa en kreativ och användarvänlig hemsida som kan vara mer 

intressant för ungdomar.  

 

Ytterligare ett problem tar Olvmyr (2014) upp är att bibliotekets webbplats saknar 

funktionen att fungera som en social mötesplats. Att biblioteket har begränsningar är 

något som vi tar med oss, då vi förstår att biblioteket delvis är styrt av kommunens 

layout. 

 

Att användargruppen ungdomar är en grupp som är svårt att arbeta med är något som är 

återkommande i den tidigare forskningen. Mycket pekar på att ungdomarna börjar få 

mer ansvar och skolarbeten, vilket tar upp mycket av deras tid. När vi utformade vår 

enkät och mötte ungdomarna försökte vi tänka ur deras perspektiv. Vi poängterade att 

allas svar är lika viktiga även om de aldrig besöker biblioteket. Vi har tagit med oss vad 

Johansson, Lindgren & Hellman (2013) skriver om ungdomar och ungdomskultur för 

att försöka se ungdomarna som en grupp med individer, inte en homogengrupp där alla 

tycker samma sak. Vi har försökt hålla en objektiv syn på ungdomar under vårt 

uppsatsskrivande och för att ha så stor spridning som möjligt bland ungdomarna delade 

vi ut enkäten till olika sorters skolor och klasser för att få så stor variation på vårt urval 

som möjligt. 
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Angående marknadsföring tar vår tidigare forskning upp att flera bibliotek använder sig 

av extern marknadsföring när de riktar sig till ungdomar. Många poängterar också 

vikten av att biblioteket är konsekvent i sin marknadsföring till ungdomar, speciellt om 

det sker via Internet och sociala medier. 

 

Vi har under vårt uppsatsskrivande försökt ta med oss så mycket som möjligt av all den 

kunskap som finns i den tidigare forskningen så att vår undersökning kan vila på den 

grund som redan finns. 
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4. Teori/Analysram 

I detta avsnitt följer den teoretiska ansatsen som vi kommer att använda oss av vid 

analys och diskussion av vår undersöknings resultat. Vi kommer först att förklara vad 

modellen som helhet går ut på och sedan kommer vi att förklara de olika delarna av 

modellen var för sig under egna rubriker.  

 

4.1 Uppsatsens teoretiska ansats 

 
Vi kommer att använda oss av en modell som kallas de 7 P:na. Product, Price, Place, 

Promotion, Physical evidence, Processes och People. Samtliga av dessa sju P:n står för 

en aspekt som alla institutioner bör förhålla sig till för att nå ut till sin målgrupp på bästa 

sätt. Det är upp till varje institution att ta till sig de olika delarna och använda dem i 

olika stor utsträckning, detta kallas för marketing mix. Kotler, Hayes och Bloom (2002, 

s. 9) definierar the marketing mix som en samling kontrollerbara och taktiska verktyg 

för marknadsföring. 

 

The marketing mix går att applicera på alla institutioner och yrkesgrupper, då de 

behandlar förhållandet mellan institution och kund på ett generellt sätt. Tack vare dess 

generella grund går det dock utmärkt att rikta den mot en specifik institution. Vi 

kommer att applicera marknadsföringens 7 P:n mot biblioteksverksamheten och 

förhållandet mellan bibliotek och användare. I analysen av våra resultat kommer vi att 

använda oss av dessa P:n för att utifrån ungdomarnas svar identifiera hur väl biblioteken 

lever upp till dessa punkter av the marketing mix.  

 

I sin magisteruppsats har Bäckström och Wasserman (2006) utvecklat en modell för 

marknadsföringsarbete på folkbibliotek. För att göra detta har de använt sig av de 7 

P:na, vilken är lämplig tack vare att den innehåller en uppsättning olika aspekter som är 

applicerbara på bibliotekets marknadsföring. Detta visar att de 7 P.na är användbar även 

får vår uppsats.  

 

De olika aspekterna i modellen går utmärkt att studera var för sig vilket gör att det går 

att urskilja en eller flera av dem i våra informanters olika enkätsvar. I denna uppsats 

kommer vi att använda oss av fyra stycken av de 7 P:na, då inte alla är lika användbara 

för oss. De vi kommer att använda oss av är Product, Price, Place och Promotion. Vi 

har valt att använda oss av dessa eftersom vi uppfattat att de finns representerade i 

resultatgenomgången. Vi har valt att inte använda oss av de tre sista P:na i vår analys, 

eftersom de inte lika tydligt finns representerade i våra informanters enkätsvar. Vi kan 

inte tolka in attityder utifrån deras svar, om det inte tydligt framkommer vad de menar.  

 

På nästa sida har vi själva satt ihop en modell av de 7 P:na. Modellen illustrerar hur alla 

de 7 P:na måste samarbeta och finnas med i lagom mängd för att skapa en bra marketing 

mix. Under modellen finns även vår sammanfattning av vad samtliga av de 7 P:na står 

för, inklusive våra tankar över hur de går att applicera på biblioteksverksamheten. 



 

13 

 

 
    Figur 1: The Marketing Mix  

 

Product 

 

Product betyder den vara eller tjänst som institutionen erbjuder till sin målgrupp. Som 

för alla de 7 P:na betyder detta olika saker beroende på vilken yrkesgrupp det är som 

erbjuder varan eller tjänsten. I vårt fall är det biblioteken och deras tjänster är många, 

exempelvis att tillhandahålla böcker och andra medier, hjälpa till med 

informationssökning på olika sätt och inte minst att ordna ett varierat utbud av 

programverksamheter. Även bibliotekens identitet och varumärke ingår under Product. 

 

 

Price 

 

Price innebär hur mycket en produkt eller tjänst kostar för kunden/användaren. 

Kostnaden kan innebära olika saker för olika personer. För den som får betalt är det bara 

för själva produkten eller tjänsten, men för den som tar emot kan det även innebära att 

det kostar i tidsåtgång eller kostnaden för att ta sig till platsen. 

 

 

Place 

 

Place handlar om allt institutionen gör för att göra sina produkter eller tjänster 

tillgängliga för sina kunder/användare. För bibliotek är den fysiska platsen essentiell, 

användarna måste kunna ta sig till dem med lätthet. Det är också viktigt att de tänker på 

att alla ska kunna komma in utan problem, finns det trappor måste de kompletteras med 

ramp för att även personer med något fysiskt funktionshinder ska kunna komma in. 

Inom detta begrepp är också värt att nämna att öppettiderna bör vara lätta att komma 

ihåg och att webbplatsen, om en sådan finns, ska vara lättnavigerad. 

 

 

Promotion 

 

Promotion syftar till det institutionen gör för att marknadsföra sig till sin målgrupp. Det 

finns många sätt för biblioteken att marknadsföra sina programverksamheter. De kan 

använda sig av sin webbplats för att skriva om kommande programverksamheter, då når 

de ut till dem som redan aktivt söker sig till biblioteket. För att nå dem som inte söker 

sig till biblioteket finns det möjligheter att dela ut flyers och hänga upp affischer i 

staden. Många bibliotek finns även med på sociala medier där de, mer eller mindre 

frekvent, uppdaterar om kommande händelser. Promotion handlar inte bara om vilka 

sätt biblioteket jobbar på för att marknadsföra sig, utan det handlar också om att bygga 

en relation med sina användare. Det är viktigt att biblioteket inte bara marknadsför sig 
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på ett sätt som fångar användarna under en kort period, utan att de har som mål att med 

sin marknadsföring också se till att hålla kvar användarna för ett mer långvarigt 

förhållande. 

 

 

Physical evidence 

 

Denna del är relevant för de institutioner som erbjuder tjänster som inte går att ta på. 

Bibliotek erbjuder exempelvis hjälp med informationssökning och det är en tjänst där 

det går inte går att se hur de har hjälpt andra eftersom det inte finns någon färdig 

produkt att jämföra med. Det innebär att kunder/användare behöver använda andra 

intryck för att skapa sig en uppfattning om kvalitén på tjänsten. Här är den fysiska 

platsen viktig eftersom den kan fungera som institutionens ansikte utåt och kan vara 

kundens första möte med den. För bibliotek kan det betyda att det är viktigt att 

besökaren möts av en ren och fräsch lokal och att biblioteksbyggnaden ligger på en 

lämplig plats. Det kan även vara bra om det tydligt framgår av en skylt eller liknande att 

det är ett bibliotek i byggnaden. 

 

 

Processes 

 

Processes tar upp hur olika institutioner hanterar sitt jobb. För det första kan många 

olika saker ta olika lång tid i anspråk, en svårare referensfråga på bibliotek kan 

exempelvis ta längre tid att få svar på än vilken bok som är först i ordningen i en serie. 

Hur jobbet utförs kan för det andra variera beroende på vilken bibliotekarie det är som 

betjänar användaren. 

 

 

People 

 

När potentiella kunder/användare letar efter någon som erbjuder tjänsten de behöver är 

människorna de möter på vägen viktiga för deras slutgiltiga beslut. Om personen kan 

identifiera sig med andra kunder/användare som tagit del av tjänsterna institutionen 

erbjuder är det större chans att hen själv kommer att välja samma institution. På ett 

bibliotek kan det därför vara viktigt att bibliotekarien verkar trevlig och tillmötesgående 

för att inte avskräcka besökarna från att våga fråga om hjälp med exempelvis 

informationssökning. 
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5. Metod 

Under denna del tar vi upp vilken metod vi har använt oss av för att utföra vår 

undersökning och hur vi har gjort vårt urval av informanter. Vi tar även upp hur 

undersökningen har genomförts, samt hur den har analyserats. 

 

 

5.1 Val av metod 

 
Enkäter är ett bra verktyg för att ta reda på varför många människor tycker eller gör 

saker på ett särskilt sätt (Trost 2012, s. 17). Om det aktuella forskningsproblemet går ut 

på att utvärdera eller utreda något är det relevant att göra en enkätundersökning (Trost 

2012, s. 18). 

 

Wildemuth (2009, s. 259) skriver att det finns flera metoder för hur enkäterna kan delas 

ut, några exempel är att posta, maila, länka till en webbsida där enkäten finns, ringa och 

göra den via telefon, med flera. Det finns inte direkt en metod som är bättre än någon 

annan, utan i alla separata fall bör fördelar och nackdelar vägas mot varandra. Utefter 

dessa för- och nackdelar gjorde vi bedömningen att det bästa för vår undersökning var 

att dela ut våra enkäter till ungdomarna på den plats de befinner sig. Detta val gjorde vi 

för att undvika att behöva vänta på att få svaren skickade tillbaka till oss. 

 

Med enkäter finns även vissa nackdelar som måste tas i beaktande. Ett exempel är att 

det måste tas hänsyn till att alla utformningar av enkäter inte passar alla människor. Det 

är viktigt att ha sin målgrupp och dess behov i åtanke vid utformning av enkäten.  

 

Bryman (2011, s. 229) använder exemplet personer med läs- och skrivsvårigheter eller 

problem med språket frågorna är ställda på när han förklarar att det är viktigt att jobba 

på enkäten så att det inte finns några risker för tolkningsfel. Därför är det också viktigt 

att frågorna är så raka och enkla som möjligt, så att det ska vara så lätt som möjligt att 

förstå vad det är för svar som ska ges. Ytterligare en nackdel med enkäter är att chansen 

att ställa uppföljningsfrågor går förlorad (Bryman 2011, s. 229). Trots detta anser vi att 

fördelarna med en enkät väger upp nackdelarna och lämpar sig bäst för vår 

undersökning. 

 

 

5.2 Utformning av enkäten 

 
För att minimera risken att stöta på problem angående enkäten har vi genomfört en 

mindre pilotundersökning där personer i den valda målgruppen besvarat enkäten och 

lämnat kritik till oss. Vi har även låtit personer utanför målgruppen som är mer insatta i 

ämnet titta på den. 

 

Vi har jobbat med att skapa en enkät som är anpassad för den valda målgruppen, vi har 

sett över upplägget och placerat frågorna i en följd som vi anser vara logisk. Enkäten 

börjar med enklare allmänna frågor och övergår sedan till frågor som kräver något mer 

tid och eftertanke. Vi använder oss av flera olika typer av sätt att besvara frågorna för att 

få fram så tydliga svar som möjligt. Vi har använt oss av Enkätboken av Trost (2012) för 
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att utforma vår enkät (se bilaga 10.1) Vi använder oss av flera olika typer av frågor så 

som sakfrågor och attityd/åsiktsfrågor. För att besvara frågorna har vi mestadels använt 

oss av flervalsalternativ, en likertskala och i slutet ett par öppna frågor där 

informanterna själva får skriva ner sina svar. 

 

En av enkätfrågorna syftade till att ta reda på om ungdomar har hört talas om 

bibliotekets programverksamheter. Eftersom vi med enkäterna ville nå ungdomar i 

allmänhet och de som inte besöker biblioteket i synnerhet, så tyckte vi att det var på sin 

plats att beskriva vad vi menar med programverksamheter. I denna fråga valde vi att ta 

med några exempel på vad en programverksamhet kan vara, för att undvika 

missförstånd. Vid andra frågor som syftade till att ta reda på var de fått information om 

programverksamheterna och var de vill få information om dem valde vi att använda oss 

av flervalsfrågor. Detta dels för att de skulle få så många alternativ som möjligt och dels 

för att undvika svar som ”jag vet inte” om de inte är engagerade nog för att tänka efter. 

När vi ville ta reda på hur vad de tyckte om programverksamheten de varit på använde 

vi oss av likertskalor. De två frågorna i vi lämnade öppna i syftade till att ta reda på 

ungdomarnas egna önskemål på programverksamheter på biblioteket och för att ta reda 

på om de hade något önskemål på hur biblioteket ska marknadsföra sig. 

 

 

5.3 Urval 
 

Vi har gjort ett slumpmässigt urval med hjälp av rektorer på två olika skolor. Eftersom 

vi valt att fokusera på gymnasieungdomar är informanterna i åldern 16-20 år. Vi har 

undvikit att söka upp ungdomar på biblioteket då vi vill utreda vad alla ungdomar anser 

om bibliotekets programverksamheter, inte endast de som redan är frekventa 

biblioteksbesökare. Istället har vi sökt oss till gymnasieskolor och delat ut våra enkäter i 

olika klasser. Vi har valt att inte fokusera på kön, men för att få en uppfattning om 

könsfördelningen har vi en enkätfråga där vi tar reda på vad informanterna identifierar 

sig som. Eftersom vårt urval är slumpmässigt är vi nöjda över att vi har så pass jämn 

fördelning mellan två kön, 43 killar, 34 tjejer och fyra personer som identifierar sig som 

något annat än kille/tjej eller inte velat svara. Trots att vi inte har tänkt lägga någon vikt 

vid könen i vår undersökning valde vi att ta med frågan i enkäten om det skulle dyka 

upp något fall där det kan vara intressant. 

 

Bryman (2011, s. 169) skriver att det är viktigt att ha valt ut sina informanter på ett 

slumpmässigt sätt för att det ska bli möjligt att dra några generella slutsatser utifrån sin 

population. Eftersom det enda vi valde ut själva var gymnasieskolorna med olika 

inriktningar, och sedan lät rektorerna välja klasser för oss att gå till har vi påverkat vilka 

individer som fått ta del av vår enkätundersökning så lite som möjligt. Vi anser därför 

att vi har fått ett representativt urval för vår population. Bryman (2011, s. 169) skriver 

också att det går att generalisera utefter ett urval, men dock inte utanför den population 

undersökningen berör. Detta visar att vi till viss del kan generalisera utefter våra 

resultat, men endast om ungdomar i samma åldersspann som de i vår undersökning. 

 

 

5.4 Undersökningens genomförande  
 

Vi har besökt två olika gymnasieskolor, en med praktiska program och en med mer 
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samhällsvetenskapligt inriktade program. Väl på plats fick rektorn välja ut någon klass 

som hade tid att ta emot oss. Vi fick därmed informanter från flera olika program och 

årskurser. 

Vi har delat ut 100 stycken enkäter, men stötte på ett problem när en av rektorerna vi 

träffat som erbjudit sig att dela ut enkäter glömt av detta. Vi fick därmed ett bortfall på 

19 stycken. Men eftersom vi har fått in 81 stycken så anser vi ändå att resultatet blev 

bra. 

 

 

5.5 Statistisk metod 
 

För att bearbeta och analysera resultaten av enkätundersökningen har vi använt oss av 

programmet SPSS 21 Statistics, ett datorprogram för statistisk analys av data. Det är ett 

program som underlättar analysen av den insamlade resultatet eftersom frågorna inte 

behöver kodas. För att göra diagram i programmet går det även lätt att välja av alla olika 

variabler och kombinera dem. 

 

När vi sammanställt resultatet har vi valt att ha deskriptiv statistisk i åtanke. Det är en 

lämplig metod när det är mycket insamlad data och går ut på att sammanfatta rådata på 

ett överskådligt vis. Vi har valt att använda oss av procent för att få en tydlig överblick 

samt på ett tydligare sätt kunna hantera resultat. Vi har valt att sammanställa resultatet i 

form av stapel- och cirkeldiagram. Vi valde diagram främst på grund av att det är enkelt 

att tolka och förstå dem. 

 

Anledningen till att vi har olika typer av diagram beror på att de lämpar sig bäst för 

olika typer av frågor. Stapeldiagram visar flera olika alternativ och hur de skiljer sig åt. 

Cirkeldiagram visar de olika svarens relativa storlek och visar dem som andelar av en 

helhet (Bryman 2011, s. 323 ). I fall där det är många svar har vi liggande stapeldiagram 

för att en enkelt ska kunna avläsa både vad de svarat och hur många som gjort det. 

 

 

5.6 Teoretisk validitet och reliabilitet 

 
Reliabilitet innebär att alla som fyller i enkäten ska ha samma förutsättningar när de blir 

tilldelade enkäten för att kunna ge rättvisande svar (Trost 2012, s. 61). Vi har 

naturligtvis delat ut samma enkät till alla informanter. Dessutom presenterade vi oss och 

vår undersökning på samma sätt hos alla klasser vi besökte. Vi var noga med att 

poängtera att vi skulle behandla dem anonymt. Vi har arbetat på ett sätt där vi 

sammanställt de svar vi fått på enklast möjliga sätt och undvikit att lägga in egna 

tolkningar. Om någon annan genomför samma undersökning tror vi att det skulle vara 

möjligt för dem att få samma resultat. 

 

När vi skrev enkäten hade vi våra forskningsfrågor i åtanke och arbetade med att forma 

frågor som bidrar till att besvara dem. Vi delade upp frågorna i olika delar och 

förenklade dem, dels för att de skulle vara så lätta som möjligt för vår målgrupp att 

förstå och dels för att vi inte ville lämna något utrymme för tolkningsfel i enkätfrågorna. 

 

Utgångspunkten för enkäterna anser vi var bra, tack vare att alla informanter fick fylla i 

den när vi kom till dem under deras lektionstid. Däremot finns det vissa aspekter som 
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kan påverka gällande hur skolmiljön var vid tillfället för de olika informanterna. I en 

klass vi besökte var eleverna engagerade i en kortege som de skulle gå i samma kväll. 

De var uppsluppen stämning och på grund av detta kunde de inte riktigt koncentrera sig. 

I en klass satt även flera elever ihop när de fyllde i enkäten och det var även där 

förslaget om att kunna spela paintball på biblioteket kom ifrån. En annan klass vi 

besökte fick fylla i våra enkäter precis innan de skulle hålla tal i det muntliga momentet 

i sina nationella prov. Om en informant ger samma svar vid två olika tillfällen är 

reliabiliteten hög (Trost 2012, s. 61). Eftersom en del av våra informanter hade mycket 

på gång i skolmiljön under ifyllnaden av vår enkät skulle det kunna påverka 

reliabiliteten i deras svar. Bortsett från gruppen av elever som satt ihop och fyllde i 

förslaget om att ha paintball som programaktivitet har vi dock inte upptäckt någonting 

som skulle tyda på att några andra har svarat på ett annorlunda sätt än de vanligtvis 

skulle ha gjort. 

 

Validitet är ett begrepp som betyder att frågan som ställs ska mäta det den är avsedd att 

mäta (Trost 2012, s. 63). Vid utformandet av vår enkät var vi noga med att undvika att 

det skulle komma till syftningsfel och, för andra än oss, otydliga frågor. 

 

När vi skrev enkäten hade vi också våra frågeställningar i åtanke och arbetade med att 

forma frågor som bidrar till att besvara dessa. Vi delade upp frågorna i olika delar och 

förenklade dem, dels för att de skulle vara så lätta som möjligt för vår målgrupp att 

förstå och dels för att vi inte ville lämna något utrymme för tolkningsfel i enkätfrågorna. 

 

Vi har upptäckt en faktor som sänker uppsatsens validitet något. I den färdigställda 

enkäten har vi bara skrivit ut ”biblioteket” och inte ”stadsbiblioteket”, som i uppsatsen 

är vårt huvudsakliga fokus. Relevant är även att det i staden finns flera 

stadsdelsbibliotek som har programverksamheter. Dock kunde vi motverka att skadan 

blev så stor genom att använda oss av begreppet ”stadsbiblioteket” när vi presenterade 

undersökningen till vår informanter. 

 

 

5.7 Utvärdering av enkät 
 

Trots att vi granskat vår enkät och lämnat den till en pilotgrupp insåg vi att vi under en 

fråga använt oss av begreppet ”evenemang” när vi under andra frågor skrivit 

programverksamhet. Vi upptäckte dock detta tidigt så att vi för hand kunde korrigera 

misstaget. Vi insåg även att fråga 5 och 6 som hörde ihop hade behövt en tydligare 

sammankoppling eller i alla fall varit på samma sida då det var en del informanter som 

inte riktigt förstod fråga 6. 

 

I efterhand inser vi att vi borde ha skrivit ut ”stadsbiblioteket” istället för 

bara ”biblioteket” i vår enkätundersökning, då vårt fokus ligger på stadsbiblioteket, 

även om vi anser att resultatet fortfarande är applicerbart och relevant om det vore så att 

informanterna syftat på skolbiblioteket. Dock bidrar detta till att undersökningen har ett 

validitetsproblem (läs mer under 5.6). Vi önskar också att vi bett ungdomarna 

specificera vilken bibliotekstyp de syftade på när de svarade ”biblioteket”, då vi kommit 

att inse att de också kan ha syftat på sina egna skolbibliotek. 
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6. Resultat 

Under detta avsnitt kommer vi att redovisa en sammanställning av resultaten från vår 

enkätundersökning med hjälp av diagram. Vi kommer också att lyfta fram och 

uppmärksamma samband utifrån svaren. Avslutningsvis följer en sammanfattad 

diskussion där vi besvarar våra forskningsfrågor utifrån de resultat vi kommit fram till. 

 

 

6.1 Resultatgenomgång 

 
Vi kommer att gå igenom fråga för fråga och visa upp resultatet med hjälp av diagram. 

Vi börjar med att gå igenom och analysera det insamlade resultatet för att sedan gå 

vidare med att diskutera frågan utifrån våra forskningsfrågor. 

 

Hur ofta brukar du vara på biblioteket? 

 

 
 Figur 2: Hur ofta brukar du vara på biblioteket? 

 

Diagrammet visar att 41 % av informanterna är någorlunda regelbundna 

biblioteksbesökare, 45 % besöker biblioteket sällan medan 14 % aldrig besöker 

biblioteket. Eftersom våra informanter är slumpmässigt valda ser vi det som positivt att 

närmare hälften av besökarna åtminstone är där ibland. I Ekman och Ekstrands 

undersökning visade det sig att 62 % av ungdomarna tycker att bibliotek är viktiga 

(Ekman & Ekstrand, 2005 s. 53). Eliasson och Jansson (2011 s. 30) skriver att trots att 

de flesta i samhället har en positiv bild av biblioteket, så räcker inte det till för att de ska 

besöka biblioteket om de inte känner att de har ett behov eller tid. 
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Marketing mix – Place 

 

Place i the marketing mix är där den fysiska platsen är essentiell. Det handlar om vad 

biblioteket gör för att göra sina tjänster tillgängliga för sina användare. Det är viktigt att 

biblioteket ligger centralt och är lätt att ta sig till. Stadsbiblioteket ligger nära 

busshållplats och parkering och ligger på gångavstånd från stadens centrum. Att 

biblioteket ligger nära centrum kan vara en anledning till att det är närmare hälften av 

besökarna som är regelbundna biblioteksbesökare. Även om informanterna inte syftade 

på stadsbiblioteket utan skolans bibliotek så är det fortfarande applicerbart då 

skolbiblioteket under vardagarna är lättillgängligt. 

 

 

Om du svarade Aldrig, varför inte? 

 

I denna fråga uppmanade vi till vidareutveckling av svaret för de som på föregående 

fråga svarade att de aldrig går till biblioteket. Vi vill med denna fråga försöka få en 

större inblick i vad orsakerna till deras uteblivna biblioteksbesök kan vara. Frågan var 

öppen, vilket innebär att informanterna själva fick skriva sina svar. 

 

 
Figur 3: Om du svarade Aldrig, varför inte? 

 

En vanlig syn om biblioteket är att det bara är intressant för bokläsare, detta är en syn 

som många bibliotek vill komma ifrån. Ovanstående diagram visar att 67 % av 

ungdomarna inte går dit, eftersom de inte läser böcker. De övriga svaren är åsikter som 

ofta speglas i andra undersökningar om vad ungdomar tycker om biblioteket, speciellt 

att de tycker det är tråkigt, vilket 11 % av våra informanter har svarat. 

 

Söderberg i Eliasson & Jansson (2011, s. 22), skriver att skillnaden mellan image och 

identitet beror på att biblioteket är olika för olika personer, det har ofta en otydlig 

identitet eftersom det består av många funktioner och vill ha något att ge till alla. 
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Att det är 67 % av de 14 % som aldrig besöker biblioteket på grund av att de inte läser 

böcker, visar att det finns ett problem i hur det ser på bibliotekets identitet. Utöver 

böcker har stadsbiblioteket ett urval av musik, film och spel i sitt bestånd. 

 

 

Marketing mix – Product 

 

Product i the marketing mix räknar förutom produkten/tjänsten även in bibliotekets 

identitet och varumärke. På grund av att biblioteken har så många skilda funktioner gör 

det att synen på dess verksamhet skiljer sig från användare till användare. (Bäckström & 

Wasserman 2006, s. 20). 

 

 

 

Har du hört talas som programverksamhet på biblioteket? 
 

I den här frågan gav vi flera olika förslag på programverksamheter som har förekommit 

på stadsbiblioteket i vår stad. Detta för att undvika missuppfattningar och på grund av 

detta riskera att få missvisande svar. Förslag som vi nämnde i frågan var bokklubb, 

temakvällar, FIFA-turnering, bokträff, poesifestival och vernissage. 

 

 
Figur 4: Har du hört talas om programverksamhet på biblioteket?  

 

Här syns det tydligt att marknadsföringen är ett stort problem eftersom 67 % av 

informanterna inte hört talas om någon programverksamhet på biblioteket. Även om 

33 % svarat att de hört talas om bibliotekets programverksamhet, var det bara 10 % som 

besökt någon form av verksamhet (se figur 7). 

 

Angående detta ämne har vi haft svårt att finna andra liknande studier. Vi har inte funnit 

någon där ungdomarna blivit tillfrågade om de har hört talas om de 

programverksamheter som finns på biblioteket. Detta anser vi pekar på det problem vi 

vill ta upp med vår uppsats, att det finns en brist i kommunikationen mellan biblioteket 
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och ungdomarna. 

 

Det finns en risk när bibliotekarier ska försöka tala för användare, det är inte alltid 

användaren vill ha vad bibliotekarien tror att de vill ha. Agosto et al. (2015, s. 35) har i 

sin undersökning visat hur skillnaderna kan se ut. Exempelvis visade det sig att endast 

27, 2 % av bibliotekarierna ansåg att det var viktigt att ha en plats i ungdomshörnan där 

de kan ”hänga”, medan 40 % av ungdomarna ansåg att detta var viktigt. Det finns en 

brist i kommunikationen som kan bidra till att det är så stor andel som inte känner till 

programverksamheterna som erbjuds. 

 

 

Marketing mix – Promotion 

 

Promotion är delen av the marketing mix som rör marknadsföring till målgruppen. Det 

finns flera sätt att marknadsföra sig på, med det verkar dock som att biblioteket inte når 

fram till målgruppen, oberoende på vilka kanaler som används. 

 

 

Var fick du reda på information om bibliotekets programverksamhet? 

 
Genom denna fråga försökte vi få fram var ungdomarna får information om bibliotekets 

programverksamheter. Detta för att kunna se hur väl deras svar samspelar med hur 

biblioteket marknadsför sig. 

 
Figur 5: Var fick du reda på information om bibliotekets programverksamhet?  

 

 

Här upptäckte vi ett problem, det var nämligen 67 % (54 informanter) som svarat på den 

tidigare frågan att de inte hört talas om någon programverksamhet. Men 51 % (46 

informanter) på denna fråga svarat ”inte hört talas om något”. Vi tror att detta kan bero 

på två saker; det första är att de har tagit oss ordagrant på den föregående frågan och 

inte hört talas om någon av de programverksamheter vi gav förslag på. Det andra är att 

de inte helt förstått andra frågan och svarat något övrigt. Vi har nämligen en fråga där de 

först svarat att de inte hört talas om något men sedan ändå kryssat i något alternativ på 
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denna fråga. 

 

Trots detta visar det sig att en majoritet av våra informanter inte hört talas om någon 

programverksamhet. Det är 21 % som fått information via skolan och bara 1 % som fått 

information via Facebook. Detta blir intressant vid en jämförelse mellan svaren på 

denna och nästa fråga. 

 

I Olvmyrs studie (2014, s. 29) svarar informanterna att det är svårt att arbeta mot 

gruppen ungdomar. De tar upp att när de börjar gymnasiet skaffar de sig nya 

fritidsaktiviteter och att skolarbetet tar upp mycket av deras tid. Fortsättningsvis så 

kommer ungdomarna upp i en ålder när föräldrarna förutsätter att ungdomarna sköter 

sina intressen själva och slutar följa med dem till biblioteket, de släpps och har kanske 

inte längre en naturlig del av biblioteket om de inte går dit av eget intresse. Författarna 

resonerar om att biblioteket bör introduceras för ungdomarna via vuxenvärlden 

exempelvis via biblioteksbesök med skolan. 

 

 

Marketing mix – Promotion 

 

På flera ställen i vår undersökning pekar resultatet på att marknadsföringen inte 

fungerar. Promotion handlar om hur biblioteket kan marknadsföra sig, men inte bara till 

de som redan finns på biblioteket utan även till de som inte är regelbundna besökare. 

Alternativ som att dela ut flyers och sätta upp posters i staden är något som kan hjälpa 

till att nå ut till dessa 51 % som inte hört talas om programverksamhet. 

 

 

Var vill du ha information om programverksamhet på biblioteket? 
 

Med tanke på den föregående frågan vill vi med denna fråga ta reda på var ungdomarna 

vill få information om bibliotekets programverksamheter och om det stämmer överens 

med var de i nuläget får tag på informationen. 

 
Figur 6: Var vill du ha information om programverksamhet på biblioteket? 
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I föregående diagram visade det sig att bara 1 % fått information via Facebook trots att 

25 % vill ha sin information via Facebook, vilket i vår undersökning visat sig vara den 

mest populära plattformen att marknadsföra sig till ungdomar. Det finns någon form av 

bristande kommunikation då stadsbiblioteket har en Facebooksida men som många 

ungdomar verkar vara obekanta med. 

 

Två av våra informanter hade kommentarer angående detta: 

”Marknadsför er på sociala medier och försök att hänga med på vad som är populärt för 

att fånga mer folk.” 

”Skulle vara roligt om man såg det mer, kanske som på Facebook eller på olika ställen 

där man är mer på dagarna.” 

 

Det andra alternativet som fått flest svar var skolan med 24 %, detta tyder på att det 

finns ett intresse från ungdomarnas sida med ett utökat samarbete mellan 

stadsbiblioteket och skolan. Vi insåg här att vi borde haft med biblioteket och 

skolbiblioteket som två olika alternativ, något vi tyvärr insåg för sent. 

 

Peowski Horn (2011, s. 25) skriver att Facebook i många fall kan hjälpa biblioteket, 

bland annat genom att skapa en grund för marknadsföringen och kontakten mellan 

biblioteket och ungdomarna. Fortsättningsvis skriver Peowski Horn att det är viktigt att 

om biblioteket har en Facebooksida att den uppdateras ofta för att ungdomarna ska 

behålla intresset för den. 

 

Lindkvist och Magnusson (2010, s. 34) menar att fördelen med Facebook är att det kan 

användas som ett samlingsmedium för flera av bibliotekets sociala medier, samtidigt 

som det är ett eget medium. Något som är unikt med Facebook är att biblioteket kan 

skapa ett evenemang, och bjuda in användare. Detta gör att information sprids och det 

går att avgöra hur intresset ligger. 

 

 

Marketing mix - Promotion och Place 

 

Den största procenten av våra informanter vill ha information om bibliotekets 

programverksamheter via Facebook. Eftersom det redan finns en Facebooksida för 

bibliotek visar det att bibliotekens försök att nå ut till ungdomarna misslyckas. Eftersom 

så många önskar att biblioteket ska finnas på Facebook men ändå inte vet om att de 

redan gör det, kanske biblioteket borde lägga mer energi på att berätta att de finns där.  

 

För att ungdomarna ska kunna dra nytta av informationen som finns där är det en 

förutsättning att de vet om vart de ska leta. Näst efter Facebook fick även 

svarsalternativet skolan ett högt antal svar. Med the marketing mix's Place i åtanke 

känns detta inte som ett alltför otänkbart alternativ, eftersom närhet och tillgänglighet 

här är en viktig faktor. Skolan är den plats där gymnasieungdomar spenderar en stor del 

av sina dagar och de kanske då inte orkar gå till biblioteket bara för att se sig om kring 

och på så vis få information om kommande programverksamheter. Det skulle i så fall 

eventuellt kunna vara så att om de fick information om det i skolan skulle de kunna 

välja ut några tillfällen då de helst skulle gå till biblioteket. 
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Har du besökt någon form av programverksamhet på biblioteket?  

 

Vi har tidigare fått veta huruvida ungdomarna har hört talas om olika slags 

programverksamheter på biblioteket eller inte. Vad vi däremot inte fått svar på är om de 

har besökt någon, detta är vad vi i den här frågan får svar på.   

 

 
Figur 7: Har du besökt någon form av programverksamhet på biblioteket? 

 

Vi har tidigare fått veta att det bara är 10 % som faktiskt besöket en programverksamhet 

av de 33 % som hört talas om dem (se figur 4). Det är tyvärr ett lågt antal deltagare. Det 

hade varit intressant att ta reda på hur många som hade velat besöka en 

programverksamhet om de vetat om att den fanns. 

 

 

Marketing mix – Product och Price 

 

Eftersom bara 10 % av de 33 % informanterna som vet om att programverksamheterna 

finns deltar på dem tyder det på att de resterande 23 % skulle kunna vara ointresserade 

av de programverksamheterna som erbjuds. Product syftar till den vara eller tjänst som 

erbjuds, om det inte är rätt tjänst som finns tillgänglig så kommer användarna inte att 

utnyttja det. 

 

Det skulle också kunna vara så att ungdomarna har flera olika aktiviteter som tävlar om 

deras tid och att bibliotekets programverksamheter därför prioriteras bort till förmån för 

någon annan fritidsaktivitet. Det är med andra ord inte säkert att det är bristande intresse 

hos informanterna som vet om programverksamheterna på biblioteket men ändå inte 

kommer, utan det kan vara så att det kostar för mycket av deras tid. 
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Om Ja: vilken typ av programverksamhet var det? 

 
Vi vill veta vilka programverksamheter ungdomarna har besökt, för att på så vis 

eventuellt kunna ta reda på vilken typ av programverksamheter som är de mest 

populära. Detta skulle kunna vara en liten fingervisning för biblioteket vad som 

fortsättningsvis kan vara värt att satsa på. Vi lämnade denna fråga öppen för att inte 

styra informanterna för mycket i deras svar. 

 
Figur 8: Om Ja: vilken typ av programverksamhet var det? 

 

Det var bara 10 % av våra informanter som besökt en programverksamhet och det var 

flera personer som svarat liknande typer av programverksamheter. Exempelvis var det 

flera personer som svarade ”Bokcirkel och Poesikväll”, vi valde att lägga ihop dessa 

eftersom det visade att några personer besökt fler än en programverksamhet. 

Shay (2011, s. 42) skriver att det i deras undersökning visade sig att spel var något som 

stod högt i intresse, något vi även såg i vår undersökning. 

 

De 10 % av informanterna som gått på någon slags programverksamhet svarade några 

av de mest vanliga programverksamheterna. Det kan vara värt att nämna att ingen av 

dem svarade att de varit på någon programverksamhet utöver de exempel vi nämnde (se 

figur 4), bortsett från de som angett bokcirkel som svar. Våra benämningar var 

bokklubb och bokträff. Så det visar ändå på något eget tänkande och att de inte bara 

utgått från att våra exempel var uttömmande. 

 

 

Marketing mix – Place 

 

Place är det P i the marketing mix där den den fysiska platsen är essentiell. Eftersom de 

programverksamheter som våra informanter uppgav att de deltagit i var några av de 

vanligaste förekommande programverksamheterna på bibliotek är det också troligt att i 

princip alla bibliotek har möjlighet att genomföra dessa. För bokcirklar behövs till 

exempel inte mycket plats alls, det räcker med bord och stolar eller någon soffa. En 

FIFA-turnering behöver egentligen inte heller så mycket plats. Däremot kan det, om det 
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blir väldigt populärt, eventuellt krävas flera konsoler och det är något som ansvariga på 

biblioteket i så fall får avgöra om det finns plats och resurser för. 

 

 

Vad tyckte du om programverksamheten? 

 
Denna fråga fungerar som en följdfråga för att ta reda på vad ungdomarna tyckt om den 

programverksamhet de varit på. 

 
Figur 9: Vad tyckte du om programverksamheten? 

 

För denna fråga valde vi att använda oss av en likertskala där informanterna kunde välja 

vad de tyckte om programverksamheten de besökt. Den gick från ”Mycket dåligt” 

till ”Mycket bra”. Trots detta var det bara två alternativ som hade blivit valda, vilket 

var ”Bra” och ”Okej”. Det visar dock att informanterna har en positiv inställning till 

den/de programverksamhet/er de har besökt. 

 

 

Marketing mix – Product 

 

De informanter som besökt en programverksamhet har en positiv syn på verksamheten. 

I the marketing mix räknas programverksamhet bland annat in under Product då det 

gäller den vara som institutionen erbjuder till sin målgrupp. Utifrån våra informanters 

svar har biblioteket lyckats med dessa programverksamheter eftersom informanterna 

hade positiva erfarenheter från dem. 
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Om du inte varit på någon av bibliotekets programverksamheter, 

varför inte? 
 

Eftersom vi undersöker programverksamheter var detta en av de viktigaste frågorna i 

enkäten, att ta reda på varför de inte besökt någon programverksamhet. I denna fråga 

eftersökte vi ungdomarnas egna orsaker och ville därför inte styra deras svar genom att 

ge färdiga alternativ, så vi lämnade frågan öppen. 

 
Figur 10: Om du inte varit på någon av bibliotekets programverksamheter, varför inte? 

 

Vi hade en tanke om att ungdomar helt enkelt inte är intresserade av det som erbjuds på 

biblioteket, vilket även är något vi har stött på när vi pratat med bibliotekarier. Trots att 

detta är det 30 % som inte hört talas om programverksamheterna och därmed inte heller 

deltagit på dem. Av våra informanter svarade 29 % att de inte var intresserade, medan 

23 % inte besökt av andra anledningar. Att det finns 12 % som inte vet varför de inte 

besökt kan peka på att fler informanter hade kunnat tänka sig att besöka en verksamhet 

om de vetat om att de fanns, eller om det funnits andra programverksamheter som 

fångat deras intresse. 

 

En kommentar vi fick flera gånger angående att de inte besökt någon 

programverksamhet var ”Jag läser sällan böcker”, detta pekar återigen på att 

informanterna först och främst kopplar samman bibliotekets identitet med böcker och 

läsning. Biblioteket har ett stort bokbestånd, men det är inte allt samlingen innehåller. 

Det finns även spel till olika konsoler, filmer (DVD och Blu-ray), musik, tidningar, med 

mera. Trots detta är det bokläsning en stor del av ungdomarna kopplar ihop med 

biblioteket. 

 

Eliasson och Jansson (2011 s. 31) skriver att besökare som är mellan 15 och 18 år är de 

som lånar minst, istället tillbringar de tiden med att umgås med vänner eller att använda 

bibliotekets datorer. De ungdomar som besöker biblioteket använder det alltså inte bara 
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för att låna och läsa böcker, men det är ändå den synen på bibliotekets identitet som 

många ungdomar har. 

Av våra informanter var det 12 % som svarat att de inte vet varför de inte deltagit i 

någon programverksamhet. Det är inte omöjligt att det innebär ett visst mått av ointresse 

från informanternas sida, men eftersom de fyllt i ”vet inte” istället för ”inte 

intresserad”/”tråkigt” som också fanns som svarsalternativ, utgår vi från att det 

eventuellt kan röra sig om ett marknadsföringsproblem. För att ungdomarna ska gå på 

en programverksamhet förutsätter det att de vet om att den finns. 

 

Peowski Horn (2011 s. 24) skriver att det kan vara så att ungdomar inte vill hänga på 

biblioteket, vilket är okej eller att de inte vet att de kan hänga på biblioteket, vilket inte 

är okej. Detta är en åsikt som vi delar, att det är okej att ungdomarna är ointresserade 

men det är inte okej att de inte känner till vad biblioteket har att erbjuda. 

 

 

Marketing mix - Promotion  
 

Här är Promotion aktuell efter som det i vår undersökning innebär vad biblioteket gör 

för att användarna ska få reda på att dessa programverksamheter finns. Biblioteket i vår 

stad har exempelvis en Facebooksida, vilket visade sig vara ett populärt alternativ för ett 

stort antal av våra informanter då vi frågade på vilket sätt de skulle vilja få information 

om programverksamheterna. Om det återigen beror på ointresse från informanternas 

sida att undersöka om biblioteket faktiskt finns på Facebook är svårt att avgöra. I vilket 

fall som helst har den uppenbarligen inte nått fram till tillräckligt många för att den ska 

sprida sig. En idé vore kanske att på reklamaffischerna lägga till att det finns mer 

information på Facebooksidan, eller kanske skriva ut informationen på kvittona 

användarna får när de lånat en bok. 

 

Värt att diskuteras i detta avsnitt är ungdomars syn på biblioteket. Som förklaring till 

varför de inte besökt några programverksamheter svarade 4 % av våra informanter att 

de inte läser böcker. De ser alltså bara på biblioteket som en plats för böcker. Även här 

måste marknadsföringen vara ett problem, eftersom information om verksamheter som 

på inget sätt har med läsning att göra inte har nått fram till dessa informanter. 
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Om Du hade fått önska en typ av aktivitet på biblioteket, vad skulle 

det vara? 

 

Många av svaren har visat ett visst mått av ointresse för bibliotekets 

programverksamheter. Med denna fråga ville vi ge ungdomarna chansen att ta upp om 

det fanns någon sorts programverksamhet de skulle önska sig och vad det i så fall skulle 

vara. Även denna fråga lämnade vi öppen eftersom vi ville ge dem möjlighet till att 

önska fritt. 

 
Figur 11: Om Du hade fått önska en typ av aktivitet på biblioteket, vad skulle det vara?  

 

Att det finns ett visst ointresse för bibliotekets programverksamhet visas på flera 

diagram, här är det exempelvis 31 % som inte svarat på frågan över huvud taget, samt 

att 25 % inte vet vad de hade velat ha. 

 

Shay (2011, s. 43) skriver att en av de vanligaste förfrågningarna angående biblioteket 

var att de ville ha en plats att umgås på med sina vänner. I vårt resultat ser vi att de 

flesta aktiviteter som önskas är sådana som sker i grupp. Det var även 2 % som önskade 

att det fanns mer gruppaktiviteter utan att specificera mer än så. 

 

Spel är något som visat sig vara av intresse i vår studie, med fokus på spelande som sker 

i grupp. I studien utförd av Agostos et al. (2015, s. 35) svarade 40 % av ungdomarna att 

de värdesätter en ungdomsavdelning där flera olika typer av programverksamhet kan ta 

plats på samma gång. De ville även ha bättre plats för programverksamhet som rörde 

spel, både online och ansikte mot ansikte. 

 

Vi ville att ungdomarna skulle få önska vad de ville, därför finns det flera förslag som 

kan vara något svåra att genomföra på biblioteket, så som paintball och kortege. En 

förklaring till detta önskemål kan vara att en av skolorna vi besökte skulle ha en kortege 

samma kväll efter vår enkätutdelning. Vi fann att det finns flera alternativ som ofta 

återfinns på bibliotek, så som författarbesök, skrivartävlingar, skrivarkvällar, bokcirkel, 

filmvisning och liknande. Vi ser även ett stort intresse för spel, 2 % ville ha 
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spelturnering utan att specificera vilket spel, 2 % ville ha en Heartstone-turnering (en 

informant skrev: ”Som en FIFA-turnering fast Heartstone”) och 7 % vill ha FIFA-

turnering. Det blir totalt 11% som vill ha mer spelverksamhet. Strax innan vi besökte 

informanterna hade det varit en FIFA-turnering på biblioteket vilket var en 

programverksamhet flera av informanterna besökt. Det var även flera som skrivit ”bättre 

information om programverksamhet som FIFA-turnering”. Den programverksamheten 

har alltså varit väldigt populär och fått upp intresset hos flera ungdomar. 

 

Vi fick även in svar där det önskades saker som redan finns på biblioteket, exempelvis: 

”Möjligtvis skrivkurser? Eller stöd för folk med läs/skrivsvårigheter.” Skrivarkurser 

finns inte nuläget på bibliotekets hemsida men de har stöd för personer med läs och 

skrivsvårigheter. Detta visar att biblioteket behöver bli bättre på att informera om denna 

typ av stöd. 

 

Marketing mix – Product 

 

Programverksamhet är en typ av tjänst som biblioteket erbjuder, och under denna fråga 

ville vi ta reda på vad ungdomarna hade velat ha om de fritt fått önska. Product i the 

marketing mix innefattar både böcker och medier, men även informationssökning och 

programverksamhet. När vi granskade resultaten över vad ungdomarna önskat sig så är 

det i flera fall programverksamheter som är typiska för bibliotek. 

 

 

Har du något övrigt att säga till biblioteket angående hur de ska 

marknadsföra sig, eller hur deras programverksamheter ska se ut? 
 

Vi avslutade enkäten med en fråga där informanterna fritt fick svara om det hade något 

övrigt att säga till biblioteket. 

  
Figur 12: Har du något övrigt att säga till biblioteket angående hur de ska marknadsföra sig, eller hur 

deras programverksamheter ska se ut? 
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Det var många som hoppade över denna sista fråga, 77 % svarade inte men det var ändå 

33 % som faktiskt tog sig tid att tänka efter och svara. Vi finner det intressant att 6 % av 

ungdomarna skrivit ”sociala medier” som ett förslag till marknadsföring trots att det är 

ett begrepp vi aldrig använt oss av. Det är även 5 % som vill att biblioteket ska 

marknadsföra sig mer och tydligare. 

 

 

Marketing mix – Product, Promotion 

 

Avslutningsvis ville vi lämna en öppen fråga där informanterna kunde komma med 

övrig input gällande marknadsföring och programverksamheter på biblioteket. Det gavs 

förslag för flera delar som räknas in i Product så som fler böcker, Play Station 4 och ”ha 

fler aktiviteter”. Informanterna uppmanar biblioteket till att vara mer kreativa vad gäller 

marknadsföringen till ungdomar och att finnas mer på sociala medier, där de unga finns. 

 

 

6.2 Sammanfattning av resultat 

 
I vår undersökning har vi tagit reda på vad ungdomar vet, anser om och hur de använder 

programverksamheter på biblioteket. Denna del är en sammanfattning av 

undersökningens resultat, det är resultatet kopplat till the marketing mix och förklaras 

ytterligare med citat från informanterna. 

 

Vår undersökning visar att det är 10 % som deltar på bibliotekets programverksamheter 

och att alla som besökt någon av bibliotekets verksamheter svarade att det har varit 

positivt. Det är 67 % av informanterna som inte känner till någon programverksamhet 

vilket pekar på ett marknadsföringsproblem, informationen når inte fram till 

ungdomarna.  

 

Ett av problemen vi anser att vår undersökning visar är att det är en väldigt svag relation 

mellan ungdomarna och bibliotekets programverksamheter, då det är för få ungdomar 

som är medvetna om vad som finns på biblioteket. Vi undersökte hur ofta informanterna 

besökte biblioteket och vi kom fram till att 41 % var regelbundna besökare som besökte 

biblioteket mellan några dagar i veckan till några gånger i månaden, 44 % var icke 

regelbundna besökare som var på biblioteket mindre än en gång i månaden. Det var 

14 % som aldrig besökte biblioteket. Vi frågade dessa 14 % om varför och hela 67 % 

svarade att de inte besöker biblioteket eftersom de inte läser böcker. Ytterligare 11 % 

svarade att de inte lånar böcker, 11 % tycker det är tråkigt och 11 % svarade att de bara 

inte har där att göra. 

   

Det är med andra ord en stor del av våra informanter som kopplar ihop biblioteket med 

läsning och böcker, inte med mycket annat. I the marketing mix Product kan även 

bibliotekets identitet och varumärke räknas in, det är bra för biblioteket att ha en tydlig 

identitet för att användare ska skapa en relation till biblioteket. Dock kan det bli en 

konflikt eftersom bibliotekets identitet är splittrad och ses som olika från person till 

person. Det finns mer än bara böcker på biblioteket, och bibliotekets 

programverksamhet har inte bara med böcker och läsning att göra. Exempelvis hade 

29 % av de som besökt en programverksamhet varit på en FIFA-turnering som 
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biblioteket hade anordnat. FIFA är ett sportspel och kvällen var en spelturnering, det har 

varken med böcker eller läsning att göra. För att ungdomar ska få en bättre relation till 

bibliotekets programverksamhet och få ett högre antal deltagare är det viktigt att satsa 

på marknadsföring av programverksamheten av denna typ, för att visa att biblioteket 

inte bara har med böcker att göra, biblioteket hänger med i tiden och kan vara mycket 

mer än så. 

 

Den näst sista frågan på enkäten (se bilaga 10.1) frågade vi vad informanterna vill ha för 

typ av programverksamhet om de fick önska, och det som var mest efterfrågat med 7 %, 

var FIFA-turnering. Biblioteket har nyligen haft en FIFA-turnering och detta var något 

som verkar ha slagit igenom ganska bra. Med sista frågan i enkäten frågade vi om 

informanterna hade något övrigt att tillägga angående bibliotekets programverksamhet 

eller marknadsföring. 

 

Vi har valt ut en del kommentarer från informanter som vi fann relevanta. 

”Tydligare marknadsföring om saker som FIFA-turneringar!” Det var några som 

kommenterade just att de önskat att det fanns tydligare marknadsföring om denna 

programverksamhet, det är överlag den verksamhet som är mest återkommande i vårt 

resultat. 

 

”Kanske vara ute mer på lokala evenemang i kommunen så man blir lite mer 

intresserad. Jag tror man tar biblioteket lite för givet, det gör i alla fall jag. Det finns 

bara där, det händer inte så mycket mer.” Informanten vill att biblioteket ska synas mer, 

inte bara finnas på plats. Det finns flera event i vår stad, speciellt sommartid, då 

biblioteket hade kunnat finns ute och synas mer. 

 

Citatet ovan tror vi summerar vad många ungdomar tycker om biblioteket. Biblioteket 

behöver synas mer för att ungdomarna ska komma ihåg att det finns, speciellt visa att 

det finns flera programverksamheter så att ungdomarna känner till det. 

 

Det finns alltså en svag, men positiv, relation mellan ungdomar och bibliotekets 

programverksamheter. Trots att deltagandet är lågt så framkommer att de som varit där 

har tyckt bra om dem. Vår undersökning visar till stor del att marknadsföringen inte når 

fram till ungdomarna i vår stad. 
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7. Analys och diskussion 

Under denna del besvarar vi uppsatsens forskningsfrågor med hjälp av analys och 

diskussion. Analysen av vårt material har sin utgångspunkt ur vår analysram, the 

marketing mix och diskussionen sker med utgångspunkt ur vår tidigare forskning. Likt 

under den sammanfattade diskussionen av vårt sammanställda resultat har vi valt att 

diskutera de två första frågorna i vår frågeställning tillsammans då båda rör 

programverksamhet och relaterar till varandra.  

 

 

På vilket sätt deltar ungdomar på bibliotekets programverksamheter, 

och hur ser relationen mellan dessa ut? 
 

Det finns tre anledningar till varför ungdomar inte besöker programverksamheter på 

biblioteket. Dels på grund av att de i många fall inte är intresserade, dels att de inte 

känner till att det finns programverksamheter på biblioteket, men också att de inte 

känner för eller har tid att besöka dem. Angående ungdomars deltagande eller icke-

deltagande säger Peowski Horn: 

 
“This could either mean that they don’t want to hang out at the 

library, which is fine, or that they don’t know that they can, which 

of course is not fine, or it could mean that they just don’t have the 

means to get to the library on a weekday afternoon” (Laura 

Peowski Horn 2011, s. 24) 

 

Att en hel del ungdomar antingen inte är intresserade av bibliotekets 

programverksamheter eller att de prioriterar andra aktiviteter högre är helt enkelt något 

som måste accepteras. Alla kan inte vara intresserade. Att så många som det visade sig i 

vår undersökning inte vet om att programverksamheterna finns över huvud taget är 

däremot inte okej. Vi kommer nu att föra en diskussion utifrån de olika alternativen. 

 

 

De är inte intresserade 

 

En vanlig slutsats angående ungdomars låga deltagande på programverksamhet är att 

det främst beror på ointresse från ungdomars sida, vilket vår undersökning stärker som 

en anledning. Våra resultat visar att det är 29 % av våra informanter som inte besökt 

programverksamhet på grund av ointresse, men vad som är viktigt att se är att det är 

30 % av informanterna som svarat att de inte kommit eftersom de inte vetat om att det 

finns. 

 

Flera av våra informanter har svarat att de inte är intresserade av programverksamhet på 

biblioteket vilket som Peowski Horn säger, är okej. Alla ungdomar måste inte vara 

intresserade, men det kan vara bra för biblioteket att ta reda på varför ungdomarna inte 

är intresserade. I vårt fall visar vår undersökning att 67 % av informanterna som aldrig 

besöker biblioteket inte gör det på grund av att de inte läser. Stadsbibliotekets 

programverksamhet rör inte endast böcker, som nämnt tidigare var FIFA-turnering en 

uppskattad programverksamhet som flera ungdomar önskade skulle ske igen. Detta kan 

bero på en konflikt i bibliotekets identitet, hur biblioteket identifierar sig, visar upp sin 
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identitet och ungdomars syn på bibliotekets identitet. Identitet och varumärke är något 

som under the marketing mix’s Product går att utröna är viktigt när det handlar om 

marknadsföring och hur den uppfattas. Eliasson och Jansson (2011) skriver om vikten 

av att biblioteket har en klar identitet innan de marknadsför sig. Är synen för splittrad är 

det svårt att marknadsföra sig, och det blir svårt för användarna att skapa en relation till 

biblioteket om deras bild av vad det egentligen är för något och deras samhällsroll är 

otydlig. 

 

 

De prioriterar annat 

 

The marketing mix’s Price belyser hur pris och kostnad kan påverka användare på olika 

sätt. Price behöver inte bara betyda att tjänster kostar pengar, utan det kan också 

innebära att, i vårt fall ungdomarna, värderar sin tid högt och att det finns många 

aktiviteter som behöver tid och uppmärksamhet. De allra flesta av våra informanter som 

inte går på bibliotekets programverksamheter har svarat att det beror på att de inte visste 

om att det fanns några eller att de inte är intresserade. Efter de svaren förekom också de 

som angav som orsak att de inte läser böcker, vilket vi diskuterade i stycket ovan. Vissa 

har även svarat att det inte blivit av. Om det är så att det är andra aktiviteter som vinner 

över deltagande i programverksamheter på biblioteket så betyder det att 

biblioteksaktiviteterna har hög konkurrens. Andra undersökningar som också har tagit 

upp detta med att biblioteket har stor konkurrens när det gäller ungdomars tid.  

 

Bibliotekarierna i Olvmyrs (2014, s. 29) studie talar om att en anledningen kan vara är 

att det händer så mycket annat i ungdomars liv när de kommer i tonåren. De får bland 

annat ta större ansvar för att klara av sitt skolarbete och det kan vara en bidragande 

orsak till att ungdomar inte tar sig tiden till att delta på bibliotekens 

programverksamheter. 

 

 

De har inte hört talas om det 

 

Av våra informanter är det endast 33 % som svarat att de hört talats om 

programverksamhet och 10 % som besökt programverksamhet, så det visar tydligt att 

det är ett lågt deltagande. Alla som har deltagit på en programverksamhet har gett 

positiv respons på den, 43 % tyckte att den var ”bra” och 57 % tyckte att den var ”okej”. 

Detta tolkar vi som att den programverksamhet som finns är bra och välanpassad till 

målgruppen. 

 

Att ungdomar inte hört talas om programverksamheter på biblioteket är något som 

återkommer i vår undersökning. Detta kan vara på grund av att marknadsföringen inte 

når fram, Promotion är en del av the marketing mix som tar upp just detta. Vi kommer 

att gå djupare in på detta under diskussionen av vår nästa frågeställning. 

 

 

Deltagande och relation 

 

Promotion handlar även om att bygga en relation mellan biblioteket och dess användare. 

Peowski Horn (2011, s. 25) skriver om vikten av att skapa en stadig grund mellan 

bibliotek och ungdomar för att nå ut till dem. Eftersom 92 % av befolkningen från 12 år 
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och uppåt har tillgång till dator och Internet (Findahl 2014, s. 10) är det här en stor 

majoritet av bibliotekens målgrupp finns tillgängliga. Vi tror därför att det är här 

biblioteken bör satsa sin tid och energi på att marknadsföra sig till ungdomar. Det är 

också viktigt, som tas upp i Promotion, att satsa på att marknadsföra sig även på fysiska 

platser i staden i form av affischer och liknande för att nå de personer som inte aktivt 

söker sig till bibliotekets plattformar. Men det framkommer dock tydligt att det är på 

olika ställen på Internet som våra informanter vill få informationen om bibliotekens 

programverksamheter. Med tanke på användningen av Internet och sociala medier för 

att marknadsföra sina verksamheter är det viktigt att biblioteket tänker på att vara 

konsekvent med hur de använder sig av de olika plattformarna. Olvmyr (2014s, s. 28) 

tar bland annat upp att problematiken kring hur Malmö stadsbibliotek använder flera 

olika plattformar, det ena mer frekvent än det andra. Detta gör att användarna blir 

förvirrade när de inte vet var och när de kan förvänta sig att hitta information om 

bibliotekets programverksamheter. Detta går helt emot the marketing mix’s Place, som 

bland annat innebär att bibliotekets webbplats bör vara lättöverskådlig för att 

användarna ska hitta informationen de letar efter utan att behöva leta runt och tröttna för 

att de inte hittar det de söker.   

 

Det finns en relation mellan vår stads ungdomar och bibliotekets programverksamhet, 

men problemet är att relation är mycket svag då det bara är 10 % av våra informanter 

som varit på en programverksamhet. Däremot är det positivt att alla som ändå varit på 

någon slags programverksamhet var positivt inställda till dem. Med ungdomarna som 

deltog i vår undersökning har biblioteket alltså lyckats skapa en slags relation, precis 

som är viktigt inom the marketing mix’s Promotion. 

 

 

Hur väl når bibliotekets marknadsföring av programverksamhet fram 

till ungdomar? 

 

Det är många av våra informanter som inte känner till vad som erbjuds, vi undersökte 

vart de vill ha information om sina aktiviteter och 25 % på Facebook, 24 % ville ha sin 

information via skolan, 13 % via plansch/affisch och 13 % ville ha informationen via 

biblioteket. Eftersom biblioteket har en Facebooksida tyder detta på att den behöver 

marknadsföras mer, och kanske bli mer användaranpassad. De för tillfället 315 personer 

som har gillat sidan vilket är väldigt lågt, det finns en del information över vad som 

finns på biblioteket men flera av inläggen handlar om programverksamhet som händer 

samtidigt som bilden är tagen, eller strax innan. Det stod inte i förväg utskriven 

information om vad som kommer att ske på biblioteket. Det gäller främst samma dag 

vilket vi misstänker är för sent. Informationen borde komma lite i förväg så att 

användarna kan vara förberedda och planera in det. 

 

”Mer marknadsföring på skolorna.” skrev en informant. Vår undersökning har visat att 

det var 21 % som fått sin information om programverksamhet via skolan och att 

ytterligare 24 % vill ha sin information via skolan. Skolan är ett bra tillfälle för 

biblioteket att informera om sina programverksamheter. Skolorna vi besökte har flera 

skärmar i skolan som informerar om olika saker, det har även funnits anslagstavlor 

och ”toalettblad”. Att använda dessa informationskällor skulle kunna bidra till ökad 

medvetenhet om bibliotekets programverksamheter. 
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En av delarna i the marketing mix som vi använt oss av mest frekvent är Promotion, 

vilken behandlar hur en institution marknadsför sig till sin målgrupp. I bibliotekets fall 

finns det fler än bara en målgrupp, vår utvalda målgrupp, gymnasieungdomar, är dock 

bara en avgränsad del av en annars mycket större grupp. Gymnasieungdomar brukar 

räknas in i gruppen barn och unga, vilket är en grupp med spridda åldrar där det händer 

väldigt mycket.  I sin undersökning kommer Olsson & Sällström (2011) fram till att 

bibliotekets arbete mot ungdomar försvåras om gruppen har ett för stort åldersspann. 

Det kan bland skilja närmare tio år mellan individerna i gruppen (Olsson & Sällström 

2011, s. 36). Ett annat problem som kan uppstå när biblioteket marknadsför sig till 

ungdomar är att se ungdomar som en sammanhållen och homogen grupp. Ungdomar 

och deras ungdomskultur är alldeles för komplex för att vara homogen (Johansson, 

Lindgren & Hellman 2013, s. 163). I Olvmyrs (2014, s. 29) studie svarar flera 

bibliotekarier att ungdomar är en svår grupp att jobba emot, bland annat för när de blir 

äldre och börjar i gymnasiet får de nya intressen och skolan tar mer av deras tid än 

tidigare. Att specificera användargruppen i flera små tydliga smågrupper är något vi tror 

kan underlätta arbetet både var gäller att arbeta med dem och vad gäller marknadsföring 

till dem.  

 

Enligt Product i the marketing mix är det skillnad på olika institutioner och vad de 

erbjuder. Vissa erbjuder färdiga produkter, saker som en kund kommer och köper. 

Andra, exempelvis bibliotek, erbjuder tjänster av olika slag. För dessa institutioner som 

erbjuder tjänster istället för färdiga produkter kan det vara passande att använda sig av 

relationsbaserad marknadsföring (Eliasson & Jonsson 2011, s. 7), viket går ut på att 

bygga långvariga relationer med sina användare. Detta är något som Kotler, Hayes och 

Bloom (2002) som utformat grunden till the marketing mix, också belyser vikten av. 

Promotion handlar inte om att bara nå fram till sina användare och därmed tro att jobbet 

är slutfört, utan det handlar även om att bygga upp en relation som håller i längden och 

få användare att vilja återkomma igen. För att biblioteket ska fortsätta kunna vara en del 

av användarnas vardag krävs att de har i åtanke att det är individer de marknadsför sig 

till. När det pratas om ungdomar beskrivs de ofta som en homogen massa och benämns 

som en ”skränande odisciplinerad flock” (Ohlsson & Swärd i Johansson, Lindgren & 

Hellman 2013, s. 171). Att nöja sig med anledningen att ungdomar inte kommer till 

biblioteket på grund av ointresse är verkar på med detta som grund ganska slappt och 

lägger skulden på ungdomarna. Med detta i åtanke tror vi att det är viktigt att 

biblioteken, när de marknadsför sig till ungdomar, tänker på att de är individer och inte 

en enda stor homogen grupp med samma intressen och behov. 

 

Ungefär 91 % av befolkningen över 18 år och 92 % av befolkningen från 12 år och 

uppåt har enligt Findahls (2014, s. 10) statistiska undersökning tillgång till internet. 

Detta visar att de flesta av dagens ungdomar med all säkerhet finns på Internet. Detta 

betyder i sin tur inte att biblioteket alltid når fram till dem genom sina sociala medier. 

Av våra informanter var de 25 % som ville ha information om bibliotekets 

programverksamheter på Facebook, och ändå var det bara 1 % av dem som faktiskt 

hade fått informationen därifrån. Av Place i the marketing mix går att utröna att det inte 

bara är den fysiska platsen som är viktig utan också att deras identitet på Internet ska 

vara välutvecklad. Ett exempel är att webbplatsen ska vara lättnavigerad med relevant 

information, men också att om de väl har valt att skaffa en Facebooksida är det viktigt 

att vara konsekvent i dess användning. Användarna måste kunna vara säkra på att all 

information om ett ämne kommer att finnas där och att den inte bara uppdateras 

sporadiskt. Att uppdatering på Internet och sociala medier sker konsekvent är viktigt 
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framkommer tydligt även i Olvmyrs (2014) studie. Det framkommer också att det inte 

är så lätt att skapa och behålla relationer med specifika grupper via sociala medier som 

det kanske verkar, då det finns en övertro på att tekniken sköter sig självt (Olvmyr 2014, 

s. 28). 

 

Promotion är den delen i the marketing mix som handlar om att marknadsföra sig till sin 

målgrupp, på olika sätt. Biblioteket kan använda sig av flera sociala medier för att skapa 

en plattform mellan biblioteket och de användare som söker sig till biblioteket. Sociala 

medier är bra för att uppdatera om händelser på biblioteket och skapa en relation till 

sina användare. För att nå icke-användare gäller det att gå utanför biblioteket och dess 

egna medier. Använda sig av affischer och planscher som sätts upp på skolor, i staden, 

på fik och fritidsgårdar med mera. Genom att kombinera dessa metoder når biblioteket 

ut till flera användare än om de bara använder en av dem. 

 

Både Olsson & Sällström och Peowski Horn antyder dock att Facebook kan fungera 

som en bra plattform när biblioteket vill nå ut till ungdomar. Peowski Horn (2011, s. 25) 

menar att det med Facebook finns många möjligheter till kommunikation, biblioteket 

kan bland annat finnas som en grupp, gilla-sida eller användare för sig självt. Olsson & 

Sällström (2011, s. 20) menar också att biblioteken via Facebook på ett enkelt sätt kan 

skicka ut information om olika programverksamheter till en specifik åldersgrupp. 

 

Sammanfattningsvis visar vår undersökning att marknadsföringen i många fall inte alls 

når fram till ungdomarna i vår stad. Hur bra innehållet i marknadsföringen är går inte att 

utreda när en stor del av ungdomarna inte har tagit del av den. Det positiva är att det 

syns en önskan om att nå ut och bli att nådda från båda håll. 
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8. Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Under denna del skriver vi om vilka slutsatser vår undersökning kommit fram till och 

våra förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

 

8.1 Slutsatser 

 
Innan vi påbörjade vår undersökning hade vi fått uppfattningen, både utifrån 

kurslitteratur och från yrkesverksamma bibliotekarier, att det är ett problem med lågt 

deltagande av ungdomar på bibliotekens programverksamheter. Syftet med vår uppsats 

var att mer specifikt undersöka ungdomars relation till och deltagande av bibliotekets 

programverksamheter. Med tanke på den tidigare uppfattningen om att ungdomarnas 

deltagande är lågt ville vi för det första ta reda på om de vet om att 

programverksamheterna finns. Vi ville också ta reda på hur väl bibliotekets 

marknadsföring i så fall når fram till ungdomarna. 

 

På grund av att vi inte specificerat i enkäten att vi främst syftar på stadsbibliotek har 

undersökningen ett visst validitetsproblem. Vi tror dock att vi minimerade skadan något 

genom att använda oss av begreppet ”stadsbiblioteket” när vi presenterade 

undersökningen för våra informanter. Vi vill också poängtera att filialbiblioteken inte är 

helt olika stadsbiblioteket, eftersom att de också ordnar olika programverksamheter. 

Tack vare dessa förmildrande omständigheter anser vi att undersökningen och dess 

resultat kan visa sig vara relevant, trots validitetsproblemet. 

 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att det är ett stort antal ungdomar som inte 

vet om att det finns programverksamheter av olika slag på biblioteket. Även av de 

ungdomar som visste om att biblioteken erbjuder olika programverksamheter var det 

väldigt få som svarade att de deltar. Många av ungdomarna gav som orsak till varför de 

inte deltar var för att de är ointresserade eller för att de inte läser böcker och att de 

därför inte heller går till bibliotekets programverksamheter, trots att det finns många 

programverksamheter som inte har någonting med läsning att göra. 

 

Ungdomarna i vår undersökning deltar med andra ord väldigt sällan, eller inte alls på 

bibliotekets programverksamheter. Ett vanligt svar var också att de inte går till 

biblioteket för att det är tråkigt och att de därför inte heller går på dess 

programverksamheter, även om de inte är bokrelaterade. De tror att eftersom de inte 

läser böcker kan biblioteket inte erbjuda några programverksamheter som intresserar 

dem. Det skulle även kunna vara så att ungdomarna känner att de inte har någon chans 

att påverka vad som ska hända på biblioteket. En rapport från ett folkbibliotek i 

Australien visar att när de gjorde stora satsningar på att lyfta ungdomsverksamheterna 

på biblioteket var det uppskattat att de bjöd in hela skolklasser och bad dem om förslag 

på vad som skulle kunna ordnas. Rapporten visade också att biblioteket inte kunde 

förlita sig på att ungdomarna skulle komma igen, även om det blev en lyckad 

programverksamhet, utan att de måste marknadsföra sig för återkommande tillfällen lika 

frekvent som första gången (Shay 2011, s. 44). 
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Det visade sig att en stor del av våra informanter skulle vilja ha information om 

bibliotekets programverksamheter på Facebook och via skolan. Av våra informanter var 

det endast 1 % som hade fått information på Facebook. Vad de andra informanterna inte 

verkade veta om är att biblioteket i vår stad redan har en Facebooksida där de 

uppdaterar om sina programverksamheter. Vi kom dock fram till att det är vanligt att 

denna Facebooksida uppdateras antingen tidigare samma dag eller under tiden som 

programverksamheten pågår. Vår undersökning visar att bibliotekets marknadsföring av 

sina programverksamheter inte når fram till ungdomarna i någon större utsträckning. Vi 

tror att en marknadsföring av bibliotekets Facebooksida och ökat samarbete med skolan 

kan skapa en stadigare grund för marknadsföring till stadens ungdomar. Med detta inte 

sagt att Facebook är den optimala lösningen, eftersom det även med användning av 

sociala medier finns en del problem. Som ett exempel visar Agostos et al. (2015, s. 37) 

undersökning att ungdomar ibland kan känna att de behöver ha en fristad som är deras 

egen. Ungdomarna i studien kände att de vuxna kunde monopolisera sittplatserna i deras 

avdelning och kände osäkerhet över vart de skulle ta vägen istället. Denna tanke om den 

fysiska platsen skulle även kunna gå att applicera på flödena i ungdomarnas sociala 

medier. Kanske vill de inte att vuxna från biblioteket ska finnas i deras flöden. 

 

Det är inte heller så att användandet av Facebook skulle innebära omedelbara lösningar 

för bibliotekets marknadsföring. För att bibliotekets Facebooksida ska lyckas och sprida 

sig skriver Peowski Horn (2011, s.25) att det är under förutsättningen att ungdomarna 

själva deltar. Har biblioteket en fungerande Facebooksida, som inte bara fungerar som 

en envägskommunikation, kan den bidra till en starkare relation mellan biblioteket och 

ungdomarna. 

 

Av de fyra utgångspunkterna i marknadsföringens 7 P:n som vi använt oss av kan vi 

utifrån ungdomarnas svar se att biblioteket i vår stad har vissa problem med sin 

marknadsföring. Att ungdomarna inte har intresset att komma måste betraktas som okej, 

men att de inte vet om att det finns om de skulle vilja delta är inte okej. Däremot har de 

bra utgångspunkter för att lyckas om de jobbar på utförandet, då de har en aktiv 

Facebooksida och det var där det största antalet ungdomar i vår undersökning ville ha 

informationen ifrån.  

 

 

8.2 Förslag till vidare forskning 
 

Många av våra informanter som svarade att de inte går på bibliotekets 

programaktiviteter gav som orsak att de inte gillar böcker och läsning. Det innebär alltså 

att det fortfarande finns en utbredd bild av biblioteket som endast ett hus med böcker. Vi 

tycker att det skulle vara intressant att se vidare forskning hur användargruppen 

ungdomar ser på bibliotekets identitet och om den stämmer överens med den identitet 

som biblioteket vill förmedla. Om biblioteket inte på något sätt visar att de har mer än 

böcker att erbjuda är det inte konstigt att så många ungdomar inte vill gå dit om de inte 

har läsning som intresse. 

 

Vad vi också fick fram i våra resultat är att många ungdomar önskar att biblioteket 

skulle använda sig av sociala medier, speciellt Facebook. Det verkar ha undgått många 

av stadens ungdomar att stadsbiblioteket i vår stad har en Facebooksida. Det skulle 

därför vara intressant att se vidare forskning om bibliotek som använder Facebook och 
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andra sociala medier som en plattform att nå ut till sina användare, och i så fall hur 

denna relation och dialog mellan användare och bibliotek ser ut. 

 

Slutligen skulle vi vilja se ytterligare forskning om ungdomars uteblivna deltagande på 

bibliotekets programaktiviteter ur ett ungdomsperspektiv. 
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10. Bilagor 

10.1 Enkät 
 

Hej! Vi heter Anna och Michelle. Vi gör en undersökning vad ungdomar i åldern 15-19 

känner till och tycker om biblioteket och de programaktiviteter som finns där. 

Vi är väldigt glada att Du tar dig tid och svarar på några frågor. 

 

 

1. Identifierar Du dig som: 

 

o Tjej 

o Kille 

o Annat 

 

2. Hur gammal är Du? 

 

o 15 

o 16 

o 17 

o 18 

o 19 

3. Hur ofta brukar du vara på biblioteket? 

 

o Flera gånger i veckan 

o Någon gång per vecka 

o Någon gång per månad 

o Någon gång per år 

o Mindre än 1 gång per månad 

o Mindre än 1 gång per år 

o Aldrig 

 

4. Om du svarade Aldrig på fråga 3: Varför inte? 

 

 

 

5. Har Du tidigare hört talas om att biblioteket har flera olika typer av 

evenemang så som: Bokklubb, temakvällar, FIFA-turnering, bokträff, 

poesifestival eller vernissage? 

 

o Ja 

o Nej 
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6. Vart fick Du reda på information om detta? 

(Fyll i flera vid behov!) 

 

o Facebook 

o Vänner 

o Plansch/affisch 

o På skolan 

o På biblioteket 

o Annan plats:_____________________________ 

 

 

 

7. Vart hade Du helst velat hitta information om bibliotekets 

programverksamhet? 

(Fyll i flera vid behov!) 

 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o Youtube 

o Mail 

o Sms 

o Vänner 

o Plansch/affisch 

o På skolan 

o På biblioteket 

o Annan plats:_____________________________ 

 

 

 

8. Har Du besökt någon form av programverksamhet på biblioteket? 

 

 

o Ja 

o Nej (Om Nej, hoppa till fråga 11) 

 

 

 

9. Om Ja: Vilken typ av programverksamhet var det? 
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10. Vad tyckte Du om aktiviteten 

o Mycket bra 

o Bra 

o Okej 

o Dåligt 

o Mycket dåligt 

o Annat:_____________________________ 

 

 

11. Om Nej, varför inte? 

 

 

 

12. Om Du hade fått önska en typ av aktivitet på biblioteket vad skulle det 

vara? 

 

 

 

 

13. Har Du något övrigt att säga till biblioteket angående hur de ska 

marknadsföra sig, eller hur deras aktiviter ska se ut? 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på vår enkät! 
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10.2 Arbetsfördelning 

 
Vi har båda varit delaktiga i alla moment av uppsatsarbetet. Ingen av oss har skrivit 

något avsnitt helt själv. Någon av oss kan ha börjat på ett avsnitt, men sedan har den 

andra läst igenom och kommit med sina ändringar. Alla texter har med andra ord blivit 

genomarbetade av oss båda. 

 

Eftersom bara en person åt gången kan sitta och jobba i dataprogrammet SPSS där vi 

förde in våra enkätsvar var det bara Michelle som jobbade med den delen. Under tiden 

började Anna läsa in sig på och skriva vår teori/analysram. Allt eftersom Michelle förde 

in data i SPSS och blev klar med diagram förde Anna in dem i dokumentet och skrev 

förklarande om våra frågor. 

 

Vid utdelningen av enkäterna var vi båda med och vi turades om att presentera oss och 

vår uppsats i de olika klasserna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


