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Inledning
Frågor som rör relationer mellan ungdomar och bibliotek intresserar och engagerar många stu-
denter på BHS. Några räknar sig själva till ungdomsgruppen, andra har barn i tonåren eller yr-
keserfarenhet av att arbeta med ungdomar. De har egna, skiftande erfarenheter och upplevelser
av bibliotek och olika åsikter om vad som görs, inte görs och borde göras för ungdomar på bib-
lioteken. En del studenter väljer att fördjupa sig i ämnesområdet genom uppsatsskrivande på
olika nivåer. Vilka aspekter väljer de att undersöka? Hur ser bibliotekens ungdomsverksamhet
ut från den forskande studentens position? Mitt eget intresse för frågan grundar sig i en lång
yrkesverksamhet som barn- och ungdomsbibliotekarie då jag bl.a. deltog i SAB:s tonårskom-
mitté (se nedan). Idag är jag lärare på BHS och mitt intresseområde är fortfarande folkbibliote-
ken och dess unga användare.

Bakgrund
Frågan om biblioteksverksamhet för ungdom och ungdomars biblioteksanvändning har varit på
dagordningen under hela 1900-talet. I en magisteruppsats om barnbiblioteksdebatten 1902-
1930 konstaterar författaren att uppsatsen till stor del kommit att handla om ungdomar. Barn-
biblioteken debatterades i samband med ”ungdomens förvildning” och bibliotekens uppgifter
beskrevs som att skydda barn och ungdomar från skadlig påverkan i form av ”smutslitteratur”
och andra nöjen som ansågs mindre lämpliga. (Lönner 1999, s. 60) Redan Valfrid Palmgren
intresserade sig för verksamhet för tonåringar men en diskussion om särskilda tonårsavdel-
ningar dröjde till 1950-talet, utifrån problemet: ”varför de flitiga barnlånarna så ofta försvann
när de kom upp i tonåren.” (Åberg 1984, s.30). Den första svenska boken om barnbiblioteksar-
bete, Att arbeta i barnbibliotek, argumenterar för att en tonårsavdelning bör ligga i anslutning
till vuxenavdelningen och vara en del av denna, inte av barnavdelningen (Forsell-Kraft 1968).

SAB, Sveriges allmänna biblioteksförening, uppmärksammade frågan om tonåringar och bibli-
otek genom en arbetsgrupp som via en enkät kartlade folk- och skolbibliotekens verksamheter
och service till ungdomar. Den rapport som lades fram 1977 pekade på en rad problem och
brister där de mest framträdande var bibliotekens okunnighet om målgruppen, en oklar policy
vad gällde medieurval och verksamheter och en oklar ansvarsfördelning inom personalen
(Tonårskommittén 1977). Rapporten följdes av en debattbok, Har biblioteken glömt tonåring-
arna? (1979). Under 80-talet fortsatte debatten i bibliotekspressen och det skrevs flera
specialarbeten på BHS där ungdomar själva kom till tals (ex Hardeborn & Sjöberg 1989;
Alverlin 1990). Mot 80-talets slut initierades ett förändrings- och utvecklingsprojekt på folk-
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biblioteken, inspirerat av den danska bibliotekarien Marianne Hiort-Lorenzen. Detta projekt,
Kampen mot de räta linjernas tyranni1, involverade ett 20-tal bibliotek och pågick under fem
år. Ett av projektets syften var att nå nya användargrupper och ungdomar prioriterades av flera
bibliotek (Ahlén 1993).  Förändringsarbeten och projekt med vitt skilda inriktningar engage-
rade samtidigt bibliotek utanför projektet. I ett temanummer av Biblioteksbladet presenteras
skrivarverksamhet i Kungsbacka (Lundberg 1995), ett föreningsdrivet ungdomsbibliotek, ”Lila
rummet”, i Alingsås (Lundgren-Nelson 1995) och UngInfo i Eskilstuna (Nilsson 1995). Dessa
artiklar ger intryck av att det nu finns kunskap på biblioteken om ungdomar och deras behov av
information, inspiration, kultur och delaktighet, men de är snarare undantag än regel. Andra
artiklar i samma tidskriftsnummer förmedlar i stället bilden av en avgrund mellan bibliotekens
utbud och service och ungdomarnas kultur (Jonasson 1995, Rabe 1995).

1900-talets biblioteksdebatt om ungdomar ger intrycket att likartade frågor väckts gång på
gång. Är svaren också desamma? Det är rimligt att föreställa sig att moderniseringsprocesserna
i samhället och förändringarna i ungdomars livsvillkor påverkat relationerna mellan ungdomar
och bibliotek. Inom biblioteks- och informationsområdet har vi kunnat se ett ökande intresse
för användarstudier vilket skulle kunna betyda att fokus i nyare studier flyttats från institutio-
nen till ungdomarna själva. Med dessa funderingar i bakhuvudet har jag valt att titta på hur
relationerna ungdomar och bibliotek ser ut i några magisteruppsatser.

Syfte
Min utgångspunkt är debatten om ungdomar och bibliotek, som den framstår i  bakgrundsbe-
skrivningen. Eftersom en översikt över relevanta uppsatser saknas blir syftet inledningsvis att
undersöka vilka aspekter av problemområdet ungdomar och bibliotek som behandlas i de kan-
didat- och magisteruppsatser som lagts fram vid Institutionen BHS från 1995 till och med 2000.
Därefter tänker jag undersöka hur relationer mellan ungdomar och bibliotek uppfattas och pro-
blematiseras i uppsatserna.

Frågeställningar:
Vad ser de uppsatsförfattare som undersöker relationer mellan ungdomar och bibliotek?
Vilka skillnader och likheter finns mellan ungdomars och bibliotekariers uppfattningar om
dessa relationer?

Metod
Ett första steg blir att göra en innehållsanalys av de uppsatser som lagts fram vid institutionen
Bibliotekshögskolan från 1995. Ur denna första översikt  av dokument gör jag ett urval som
svarar mot frågeställningen. Stöd för detta finner jag bl.a. hos Backman, som varnar för littera-
turgranskningar som görs utan annan avsikt än att svara på frågan om vad som finns på området
(Backman 1998, s.67ff). Jag väljer att göra en komparativ studie och analysen görs utifrån
teman som återfinns dels i den tidigare debatten, dels i uppsatserna.

Urval och avgränsningar
BHS hemsida länkar till listor över publicerade kandidat- och magisteruppsatser från 1995.2

Med utgångspunkt i dessa har jag gjort ett första urval utifrån kriterierna att det av uppsatsens
abstract eller sammanfattning ska framgå att uppsatsen helt eller delvis handlar om någon

                                                          
1 Projektet följdes och utvärderades av en arbetsgrupp inom Högskolan i Borås. En slutrapport publicerades 1994:
Kampenprojektet : en studie av fem bibliotek på uppdrag av Statens kulturråd / Hans Holmqvist ... Borås :
Högskolan i Borås, [1994]
2 URL: http://www.hb.se/bhs/uppsindx.htm
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aspekt av området ungdomar och bibliotek, barn- och ungdomsbibliotek eller barn- och ung-
domsbibliotekarier. I något fall har jag gjort urvalet utifrån andra delar av uppsatsen. Jag har
valt bort uppsatser som enbart handlar om verksamhet för  barn upp till 12 år. Uppsatserna har
sedan kategoriserats för att få fram ett urval som svarar mot min frågeställning.

Med bibliotek avses folkbibliotek, i urvalet ingår inte uppsatser som enbart handlar om ungdo-
mar och  skolbibliotek.

Som framgick i bakgrundsbeskrivningen har ungdomarnas plats på biblioteket länge varit under
debatt: ligger ansvaret för målgruppen på barnavdelningens bibliotekarier eller på vuxenavdel-
ningens? Detta bestämmer det enskilda biblioteket, men en vanlig uppdelning är att barn- och
ungdomsavdelningen ansvarar för barn och ungdomar till och med högstadiet. Samarbete med
vuxenavdelningen är nödvändig för att verksamheten för ungdomar skall fungera väl. (Eriksson
1994, s.36ff, Spejare 1998, s.40)

Definition av ungdomsbegreppet
En aspekt av urvalet kräver en särskild kommentar, nämligen definitionen av ungdom. När är
man barn, när är man ungdom, när är man vuxen? Frågan får olika svar beroende på vilken
aspekt som åsyftas. Fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella aspekter av begreppet
ungdom sammanfaller bara delvis. Medan begrepp som pubertet, tonår och adolescens, dvs
fysiologiska och psykologiska aspekter, enklare kan avgränsas till särskilda åldrar eller ålders-
intervall står ungdomstiden för något annat. Den kan beskrivas som en lång övergångsfas
mellan barndom och vuxenliv, en livsfas som bara ”begränsas av den eller de livsstilar en
individ väljer att utveckla” (Lalander & Johansson 1999, s.16). Att vara ung i kulturell mening
handlar med andra ord inte bara om ålder utan om val av livsstil och kulturell tillhörighet. I
debatten används även begreppet ”unga vuxna” som ett sätt att markera den utsträckta ung-
domstiden i kulturell mening. Betraktar vi ungdomar som en social kategori kan vi konstatera
att ungdomstiden blir allt längre. Ungdomar bor hemma längre, de studerar längre och blir
ekonomiskt oberoende senare i livet.

Ett aktuellt dokument, FN:s konvention om barnets rättigheter, definierar alla människor
under18 år som barn och laborerar inte alls med begreppet ungdom (Rönqvist 1996). Ett sådant
barndomsbegrepp har politiska fördelar men i bibliotekssammanhang är den ett trubbigt verk-
tyg och är, som jag ser det, inte tillräckligt precis i relation till verksamheten. Att i biblioteks-
sammanhang inte problematisera konventionens definition kan innebära att man missar infor-
mation om bibliotekens verksamheter i relation till ungdomar. I urvalet av uppsatser finns
exempel där författarna använt sig av denna definition.

Innehållsanalys
Urvalsarbetet som det beskrivits under metodavsnittet resulterade i 35 uppsatser som helt eller
delvis behandlar ungdomar och bibliotek. Dessa skulle kunna kategoriseras på flera sätt, med
hänsyn till metod, målgrupp, teoretisk ansats osv., men mitt huvudintresse är ämnesinnehållet,
dvs. vilka aspekter av området ungdomar och bibliotek som behandlas i uppsatserna. Jag redo-
visar i tabellform fem huvudgrupper och inom dessa ett stort antal undergrupper för att under-
lätta för den intresserade läsaren att identifiera uppsatser som rör specifika ämnen. Huvudgrup-
perna är: Relationer ungdomar/ bibliotek (med fokus på relationer), Ungdomar som användare
(olika aspekter av ungdomar som användargrupp på bibliotek), Medier (folkbibliotekens
medier för ungdomar), Institutionen och yrket (fokus på bibliotekarierna och biblioteksinstitu-
tionen) och Bibliotekshistoria. Med denna indelning blir resultatet som följer:
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Uppsatsernas ämne antal uppsatsernas nummer3

(kandidatuppsatser=K)
Relationer ungdomar/bibliotek 6 96K4, 96:20, 98:74, 99:60, 00:8,

00:56
Ungdomar som användare
läs- och biblioteksvanor
-döva ungd.´s läs- och biblioteksvanor
biblioteksanvändning
läsning/läsvanor
- synskadade ungd.´s läsning/läsvanor
övrig medieanvändning
informationsbehov

10
3
1
1
2
1
1
1

96:1, 99:26, 00:64
97:83
96:27
98:35, 99:61
96:K6
96:16
98:95

Medier
Ungdomslitteratur
Övriga medier

4
3
1

96:19, 99:6, 00:32
96:31

Institutionen och yrket
Barn- o. ungdomsbibliotekarien
Barnbibliotekskonsulenten
Olika aspekter av arbetet
- allmänt
- referensarbete
- lässtimulans
- läs- och skrivsvårigheter
- urvalsarbete
- övr. kulturaktiviteter

 13
1
1

2
1
1
1
3
3

00:21
98:39

98:40, 99:21
97:24
98:73
97:6
97:40, 97:63, 97:76
96:4, 98:9, 98:90

Bibliotekshistoria 2 96:33,99:30

Kommentar
De valda grupperingarna blir med nödvändighet trubbiga och enskilda uppsatsers placering kan
diskuteras eftersom uppsatserna inte är så renodlade till sitt ämnesinnehåll som kategorierna
kan ge intryck av. Vid tveksamheter har jag valt att låta tyngdpunkten i problemställningen
avgöra men ibland har inte heller den metoden varit mig till hjälp. Ett exempel är en uppsats
som handlar om vad några ungdomar tycker om det bokval en bibliotekarie gjort med tanke på
ungdomar i deras ålder (Löcsey 1999). Jag har placerat den bland Ungdomar: läsning/läsvanor,
den kunde också placerats i undergruppen Urvalsarbete.

Med dessa förbehåll i minnet kan vi konstatera att något fler uppsatser har fokus på biblioteka-
rien och institutionen än på användarna: 13 respektive 10. Ett fåtal behandlar bibliotekets
medier för ungdom och ännu färre har ett historiskt perspektiv. Sex uppsatser diskuterar det jag
är särskilt intresserad av här, nämligen relationer ungdomar och folkbibliotek.

Sex uppsatser
Av de sex uppsatser som placerats under rubriken Relationer ungdomar/bibliotek hämtar fyra
sin empiri från namngivna bibliotek och en femte från ett anonymiserat bibliotek. En är en in-
tervjustudie med bibliotekspersonal som representerar elva ej namngivna bibliotek. Samtliga är
kvalitativa studier som behandlar relationer mellan bibliotek och ungdomar ur olika aspekter.
Analysen anknyter till andra uppsatser där dessa bidrar till att belysa ett område. Inledningsvis
gör jag här en kort presentation av de sex uppsatserna.

Mona Abrahamsson (1996), Är invandrarungdomarna nöjda med biblioteket? : en undersök-
ning bland iranska ungdomar i Borås. Här intervjuas tio iranska ungdomar i Borås i åldrarna
17-22 år, fem av vardera könet. De flesta ungdomarna får Abrahamsson kontakt med genom
                                                          
3 För en förteckning över uppsatserna med författare och titel hänvisas till bilaga 1.
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lärare på gymnasiet, någon studerar på högskolan. Hon frågar ungdomarna om deras läsvanor
och om de är nöjda med biblioteket och konstaterar att skillnaderna mellan ungdomarna vad
gäller läs- och biblioteksvanor är större än likheterna.

Ann-Louise Ottosson (1996), På gränsen : en undersökning av ungdomsverksamheten på
Skara stifts- och landsbibliotek. Ottossons syfte är att undersöka vad man kan göra för att öka
ungdomars biblioteksanvändning. Hon vistas på biblioteket under fyra veckor i november
1994, inom ramen för FSA (fältanknutet självständigt arbete), och genomför observationer och
intervjuer med 38 ungdomar i åldern 13-16 år, lika många biblioteksvana som -ovana. Hon
intervjuar också bibliotekspersonal och två politiker. De områden hon särskilt uppmärksammar
är bibliotekets medier, medieurval och hylluppställning, rummets betydelse, personal och
bemötande, aktiviteter och marknadsföring.

Lena Spejare (1998), Bibliotek för alla? : om ungdomsverksamhet på bibliotek. Spejares ambi-
tion då hon börjar uppsatsarbetet är att studera ungdomsarbetet på några andra bibliotek än de
med en, som hon skriver, välkänd och ”etablerad” ungdomsverksamhet. Det visar sig vara svårt
att hitta bibliotek med ungdomsverksamhet och hon byter fokus för uppsatsen. ”Jag vill försöka
förstå varför debatten fortfarande pågår och så lite förändringar har skett. Varför är inte en ung-
domsverksamhet på bibliotek lika självklar som en verksamhet för de yngre barnen eller de
vuxna?”. Hennes fråga blir : Är det svårt med biblioteksverksamhet för ungdomar och i så fall
varför? och hon väljer att göra en litteraturstudie och intervjuer med bibliotekspersonal.

Lena Fogelberg Carlsson (1999), Biblioteket som brann upp : en undersökning av en grupp
ungdomars uppfattning om bibliotek med branden av Linköpings bibliotek som utgångspunkt.
Fogelberg Carlsson börjar sitt tankearbete kring uppsatsen i september 1996 då Linköpings
stadsbibliotek brinner. Hon frågar sig vad det är som brinner, vilka betydelser biblioteket har.
De som sörjer och saknar biblioteket, är det ”alla” Linköpingsbor? Hur uppfattar ungdomar
biblioteket? Uppsatsens syfte blir att söka kunskap om en grupp högstadieelevers uppfattningar
om och användning av bibliotek, med utgångspunkt i biblioteksbranden. Metoden är en kvali-
tativ enkät till sammanlagt 111 högstadieelever på de två skolor som ligger närmast biblioteket.
Hon gör också intervjuer med tre lärare på varje skola.

Britt Dahlström (2000), ”Stå mellan hyllorna och kramas” : bibliotekariers attityder till ung-
domars biblioteksanvändning och läsning. Dahlström gör sin materialinsamling under 1994, då
hon genomför fyra veckors FSA på ett kommundelsbibliotek, integrerat med en fritidsgård.
Enheten, i uppsatsen kallad ”Brosby”, är belägen i en invandrartät stadsdel. I fokus för hennes
intresse står de båda yrkesgrupperna, fritidsgårdspersonalen och bibliotekspersonalen, och
deras attityder till ungdomarna. Huvudfrågeställningen är vilka skillnader och likheter det finns
i de båda yrkesgruppernas attityder till ungdomarnas läs- och biblioteksvanor, relaterat till ung-
domarnas egna utsagor. Undersökningen består av intervjuer med de båda yrkesgrupperna, fyra
bibliotekarier och fyra fritidsledare, samt  med 22 ungdomar i åldern 13-17 år, de flesta med
invandrarbakgrund.

Maria Åberg (2000), ”Helt borta, vet ingenting. Man är i en annan värld när man kommer dit”
: en undersökning av vad ett folkbibliotek skulle kunna betyda för ungdomar. I Växjö har
Landsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning och vuxenavdelning under många år funnits i
separata byggnader. Nu planeras ett nytt huvudbibliotek och det finns önskemål om att få veta
vad kommunens ungdomar har för biblioteksbehov och förväntningar på ett nytt bibliotek.
Åberg konstaterar att ungdomar redan nu söker sig till biblioteket för att hitta material för skol-
arbete. Det hon vill undersöka är om biblioteket skulle kunna betyda något mer för ungdo-
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marna. Hennes frågeställningar är: Vad finns det i ungdomars livssituation som tyder på att
biblioteket har en annan funktion att fylla än att tillhandahålla skolmaterial? Vilka förutsätt-
ningar måste finnas på Landsbiblioteket för att bibliotekets vidgade funktion ska kunna möjlig-
göras? Åberg väljer att göra kvalitativa intervjuer med sju pojkar och åtta flickor i åldrarna 14-
19 år, samt med bibliotekschefen och en barnbibliotekarie.

Uppsatsernas teoriramar
I sin översikt över biblioteks- och informationsforskningen i Sverige efterlyser Maj Klasson
användarstudier ”som går bakom statistiken, dvs försöker analysera och förstå bibliotekens roll
i hela individens informationsmiljö och kunskapsprocesser.” (Klasson 1991 s.69) Uppsatsför-
fattarna har alla ambitionen att försöka förstå samspelet mellan ungdomar och bibliotek och
vilka roller biblioteket spelar (eller skulle kunna spela) i unga människors liv. I sitt sökande
efter teoretiska  ramar för sina arbeten har samtliga använt sig av svensk ungdomskulturforsk-
ning. Denna har till stor del drivits inom FUS-programmet, Forskning om ungdom i Sverige,
som initierades 1987 och som omfattat ett nätverk med ett sjuttiotal forskare. Den har byggt
vidare på såväl tysk modernitets- och socialisationsteori (främst Thomas Ziehe och Jürgen
Habermas)  och fransk kultursociologi (Pierre Bourdieu) som brittisk subkulturforskning (Paul
Willis m.fl.). (Slutrapport 1994)

Ungdomskulturen fungerar ”som seismograf för aktuella tendenser i samhället som helhet” och
bidrar därmed till en förståelse av moderniseringsprocesser som berör hela kulturen, skriver
Johan Fornäs (ibid ). De aspekter av ungdomskultur som FUS-programmet forskat kring kan
grupperas kring fyra teman: modernisering, kön, stil och sfärer, och vissa av dessa teman åter-
finns i uppsatserna.

Flera uppsatser refererar till den danska ungdomskulturforskaren Kirsten Drotner (1993, 1996)
och till Marianne Hiort Lorenzens biblioteksstudie I forandringens favn (1989).

Analys
Teman som länge varit i fokus för debatten om ungdomar och bibliotek och som återfinns i
uppsatserna, mer eller mindre utförligt beroende på uppsatsernas huvudfrågeställningar är:

- behövs en särskild ungdomsavdelning och vem ska i så fall ha ansvaret för denna?
- hur ser ungdomars biblioteksanvändning ut?
- hur ser ungdomars läsvanor ut?
- hur bemöts ungdomar som biblioteksanvändare?

En särskild ungdomsavdelning
I uppsatserna redovisas många och skiftande åsikter. Spejare urskiljer två huvudinriktningar
bland de intervjuade bibliotekarierna. Den ena anser att biblioteket är till för alla människor och
att inga grupper ska särbehandlas: ungdomar kan finna något som intresserar dem i bibliotekets
hela utbud. Den andra gruppen menar att biblioteket fungerar för ungdomars skolarbete men
vill man att biblioteket ska betyda något mer för ungdomar behövs särskilda insatser. Här beto-
nas bibliotekets funktion som mötesplats och ”lustrum” där man kan hitta något för fritiden. En
tredje grupp intar en mellanställning:  det är bibliotekarier som försökt locka ungdomar till bib-
lioteket med olika medel men som kört fast och inte vet hur man ska komma vidare. (Spejare
s.37ff) Bibliotekschefen i Åbergs uppsats skulle kunna föras till Spejares första grupp, hon är
kritisk till särskilda ungdomsavdelningar och betonar vikten av att blanda generationerna. Ingen
ungdomsavdelning planeras i det nya biblioteket i Växjö utan ungdomsaspekten ska beaktas av
alla medieansvariga. (Åberg s.44) Ungdomarna i uppsatsen har olika åsikter. Några säger som
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bibliotekarierna, att det viktiga är att ungdomar på ett naturligt sätt kommer i kontakt med
vuxenlitteratur. En åsikt flera framför är att en särskild ungdomsavdelning vore bra för de
yngre ungdomarna. En 14-åring säger:

Det ska vara så himla vuxet, moget att gå på bibliotek, lugn och sansad. Det ska
ändå vara kul att läsa liksom. (Åberg s. 36)

Ungdomsrummet i Skara ligger i anslutning till barnavdelningen och har få besökare, (Ottosson
s.38) Det är bara de yngsta tonåringarna som använder det och de uppskattar att kunna ”skärma
av sig från vuxna och andra ’jobbiga’ människor”. (ibid s.99) Flera ungdomar säger emellertid
att de skulle uppskatta ett ”äkta” ungdomsrum med många olika slags medier som valts med
tanke på ungdomar (ibid s.66).

De flesta bibliotekarierna i Spejares uppsats är överens om att ungdomar ofta hamnar mitt-
emellan barn- och vuxenavdelningen, men de har få idéer om vad man ska göra åt det. En sär-
skild ungdomsbibliotekarie tycks ses som önsketänkande och de flesta anser att ungdomarna
ska höra till vuxenavdelningen. Flera diskuterar samarbetet mellan avdelningarna och menar att
ett bättre samarbete skulle öppna för en bättre ungdomsverksamhet (Spejare s.40f) I Skara är
det just vuxenbibliotekariens aktiva intresse för ungdomar som Ottosson uppmärksammar
(Ottosson  s.93). Bibliotekarierna i Växjö kan se fördelar med en särskild ungdomsbibliotekarie
men de planerar att fördela ansvaret för ungdomarna mellan flera bibliotekarier. (Åberg s.43)

Biblioteksanvändning
Enligt Kulturbarometern i detalj (1997) har ungdomar, generellt sett, både ökat och breddat sitt
biblioteksnyttjande på senare år. SOM-undersökningen finner att så många som 78 % inom
gruppen 15-19åringar besökt något bibliotek någon gång under de senaste tre månaderna. Den
höga andelen besök förklaras till stor del av att ungdomarna besöker bibliotek i sin egenskap av
studerande. (Höglund 1999 s.117ff) En tredje undersökning, Tonåring i välfärden, som samlat
material om13-, 15- och 17-åringars fritidsvanor, visar däremot på en minskning av ungdomar-
nas biblioteksbesök. Andelen som inte besöker bibliotek ökade mellan 1989 och 1995 från
knappt 40 till knappt 50%. (Englund & Ericsson, 1996) Bilden som ges i olika studier är med
andra ord inte entydig.

Hur ungdomar använder bibliotek är naturligtvis beroende av en mängd olika orsaker som har
såväl med ungdomars individuella behov och situation som med utbud, tillgänglighet och ser-
vice på det aktuella biblioteket att göra. Bara två av de iranska ungdomarna i Abrahamssons
uppsats lånar persisk litteratur, men alla använder bibliotekets utbud av litteratur och andra
medier på svenska, både för studier och fritid. (Abrahamsson s. 26) I Åbergs undersökning
visar det sig att flera av ungdomarna inte känner till att det finns en separat barn- och ungdoms-
avdelning. De besöker Landsbiblioteket i första hand för att hitta material för sina studier. I
samtalen om vad de vill använda ett nytt bibliotek till ser de däremot flera funktioner: bibliote-
ket som mötesplats, kulturcentrum och en plats för studier. (Åberg s.30f) Ungdomarna i Dahl-
ströms undersökning berättar att de lånar och söker information. De sitter i bibliotekets läs-
hörna och läser och ser biblioteket som ett lugnt ställe att dra sig tillbaka till. (Dahlström s.43)
Ungdomarna i Linköping saknar bibliotekets  lugna vrår för läsning och studier men också bib-
lioteket som mötesplats. (Fogelberg Carlsson s.49ff) Andra uppsatser om ungdomar och bibli-
otek bekräftar bilden av en blandad biblioteksanvändning där ungdomarna utnyttjar och har
synpunkter på bibliotekets breda utbud av medier och service (Fyrholm & Rydén 1996;
Andersson 1999).
När vi ställer den bild ungdomarna ger av sin användning mot personalens uppfattning om den-
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samma stämmer bilderna inte alltid överens. Bibliotekarierna i Dahlströms undersökning upp-
fattar inte ungdomarna som biblioteksanvändare i traditionell mening. En bibliotekarie säger
om ungdomar att de:

Står och tjatar och pratar och tjafsar. Sitter i grupper. Man kan inte säga att de 
sitter och läser. (Dahlström s.51)

Bibliotekschefen i Åbergs undersökning tror att ungdomarna uppfattar biblioteket som ett stu-
diebibliotek och att det är viktigt för dem att biblioteket har datorer. Ungdomarna i undersök-
ningen har tillgång till datorer hemma och datorer på bibliotek är därför inte så angeläget för
dem. Bara någon enstaka lånar CD-skivor på biblioteket eftersom de inte anser att biblioteket
har den musik de vill lyssna på. Musik är viktigt för dem och de vill gärna ha möjlighet att
lyssna på musik på biblioteket, något som man enligt bibliotekschefen inte planerar för. (Åberg
s.31f, 41f) Även i Ottosons undersökning har personal och ungdomar olika sätt att se på
musikens betydelse för ungdomar (Ottosson s. 43f, 64).

Läsning och  läsfrämjande åtgärder
Den bild kulturstatistiken ger av ungdomars fritidsläsning visar att tidskriftsläsningen ökat, att
bokläsningen avtar ju äldre ungdomarna blir, att flickor läser mer än pojkar, att ungdomar tidigt
blandar ungdomsböcker med vuxenlitteratur och att skillnaderna mellan könens läspreferenser
är stora (Kulturbarometern i detalj, 1997). Den bilden bekräftas och fördjupas i några uppsatser
(Bergsten 1996, Lundblad & Vesterlund 1998; Andersson 1999).

I de uppsatser jag diskuterar här vill jag jämföra bibliotekariernas och ungdomarnas uppfatt-
ningar. Ungdomarna i Åbergs undersökning använder i mycket liten utsträckning biblioteket
för sin fritidsläsning. Det tycks dels bero på situationen med de åtskilda biblioteksavdelning-
arna, dels på att deras läspreferenser inte överensstämmer med bibliotekets utbud. (Åberg s.
31f) Bibliotekarierna är medvetna om att ungdomar kan hamna mittemellan biblioteksavdel-
ningarna men bibliotekschefen tror att det under tonåren blir ett avbrott i läsningen för många
ungdomar och att det inte ligger någon fara i detta. Har man fått goda läsvanor i barndomen
kommer man igen som läsare senare, anser hon. (Åberg s.42)  Bibliotekarier i andra uppsatser
uttrycker liknande åsikter (Hultqvist & Isaksson, s.63; Ottosson s.51). En del ungdomar i
Linköping använder bibliotekets böcker både för skolan och på sin fritid, men det gäller inte
alla: ”Bibliotek betyder inget eller något negativt för den som tycker att det är tråkigt att läsa.”
(Fogelberg Carlsson s.67)

I Dahlströms undersökning har de flesta ungdomarna invandrarbakgrund. De lånar böcker på
sitt modersmål på biblioteket, men berättar också om andra läspreferenser och om sina favorit-
författare. Flera ungdomar säger att läsningen spelar stor roll för deras språkutveckling:

…det är böckerna som har lärt mig att prata så här, som har gjort att jag pratar rätt bra 
nu. (Dahlström s. 45)

Bibliotekariernas bild av ungdomarna är att de lånar och läser ganska lite. Några särskilda läs-
stimulerande insatser för ungdomarna görs inte. (ibid s.53)

Bemötande och delaktighet
Många bibliotekarier i dessa uppsatser betonar det självklara i att ungdomar ska bemötas väl
och med respekt. Vad är ett gott bemötande? Det kan betyda att låta ungdomar komma till tals,
att inte bestämma över huvudet på dem. Några säger att det är roligt att arbeta med ungdomar,
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en utmaning, medan andra påpekar att synen på ungdomar inte alltid är positiv. Tycker man att
de är ”konstiga, stökiga och jobbiga” så märks det i bemötandet (Spejare s.42). Några bibliote-
karier säger att det är lätt att dra alla ungdomar över en kam och inte se dem som individer. I
urvalet här är det endast ett par av de bibliotek som ingick i Spejares undersökning som har
egna erfarenheter av att engagera ungdomar i referensgrupper eller liknande. Andra anser att
man borde ha en referensgrupp, men man har  ännu inte skaffat det. (Åberg s.44) Flera biblio-
tekarier är tveksamma till referensgrupper och anser att kompetensen finns hos bibliotekarien.
(Spejare s.47)

Ungdomarna ger olika bilder av hur man blir bemött som ung biblioteksanvändare. Å ena sidan
är bibliotekarierna vänliga och hjälpsamma, å andra sidan ger ungdomarna exempel som
uttrycker något annat. Det kan vara minnen och erfarenheter av att man känner sig i vägen när
man frågar (Fogelberg Carlsson s.45) Det kan vara att vuxna får gå före vid informationsdis-
ken. Bibliotekarier borde också tänka på att uttrycka sig så att ungdomar förstår säger en flicka:

Jag tycker de gör fel när de pratar. De borde prata normalt. (Ottosson s. 68)

Flera av ungdomarna i Åbergs uppsats säger att de inte känner sig välkomna på biblioteket, och
de menar att bibliotekarierna inte ser dem som individer utan som grupp. Tydligt är att upple-
velsen av att ha blivit dåligt bemött är ett starkt minne, även om det hänt vid ett enstaka  till-
fälle. (Åberg s.49f) Av de uppsatser jag analyserat här framstår Dahlströms som en enda lång
skildring av misstro och brist på dialog, där bibliotekarierna undviker att möta ungdomarna och
där kommunikationen mellan bibliotekarier och ungdomar verkar obefintlig. De iranska ung-
domarna i Abrahamssons uppsats är mycket nöjda med biblioteket och bibliotekarierna där. De
är alla studiemotiverade ungdomar, i övre tonåren och äldre. (Abrahamsson s.33 )

Inga av de ungdomar som kommit till tals i uppsatserna har erfarenheter av att kunna påverka
biblioteket men ungdomarna  i Växjö tycker att någon typ av biblioteksråd vore bra, även om
de kan se svårigheter både vad gäller representativitet och möjlighet till reellt inflytande (Åberg
s. 37).

Diskussion
Diskussionen bygger på de sex uppsatser jag presenterade inledningsvis och avsikten är inte att
generalisera utan att urskilja teman och mönster bland de ungdomar och bibliotekarier som
kommer till tals. Här kommer jag fr.a. att diskutera några av de hinder för att ungdomar ska
använda bibliotek som synliggörs i uppsatserna. Utrymmet medger inte en diskussion om
urvalsfrågor, men jag vill ändå peka på musikens stora betydelse i ungdomskulturerna och de
brister i bibliotekens utbud som framförs både av ungdomar och i debatten (Jonasson 1995).

Vill biblioteket nå alla ungdomar?
”Barnbibliotekens mål är att nå ut till alla barn” - denna första punkt i SAB:s målsättning för
barnbibliotek har präglat verksamheten och barnbiblioteken har utvecklat metoder för att nå
även barn vars föräldrar inte på eget initiativ kommer med dem till biblioteket (Rydsjö 1994).
Bibliotekens verksamhet för vuxna ser annorlunda ut och styrs mer av efterfrågan. Att barn-
och vuxenavdelningarna har olika mål och metoder och att en otydlighet i ansvarsfördelningen
för målgruppen funnits över tid kan vara ett av skälen till att frågan om ungdomar och bibliotek
fortfarande är laddad och konfliktfylld.

Frågan om kulturvanor och kulturmönster hänger samman med detta. Kulturmönster skiljer sig
innehållsmässigt mellan olika kön, klasser och sociala miljöer och de är samtidigt urskiljande,
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dvs. vissa kulturmönster åsätts ett högre värde i samhället än andra. Ungdomar representerar
föräldrarnas kulturmönster samtidigt som de, för att tala med Ziehe, är friställda från föräldrar-
nas förebilder och därmed mer öppna och mottagliga att pröva nya stilar och uttrycksformer
(Ziehe 1993). Biblioteken möter med andra ord både ungdomar som är förtrogna med biblio-
teksmiljön och ungdomar som inte är det. Ett särskilt tydligt exempel är när bibliotekarierna i
Dahlströms uppsats retar sig på de stökiga ungdomarna, fritidsgårdsbesökarna som inte uppför
sig som biblioteksanvändare. Bibliotekarierna ser inte dessa som bibliotekets målgrupp. Jag
tolkar det så att målet att nå ”alla” inte gäller när barnen blir ungdomar.

Tillgänglighet
Frågan om en särskild ungdomsavdelning har diskuterats flitigt över tid men i dessa uppsatser
är det inte en nyckelfråga. Det är fr.a. de yngsta ungdomarna som vill ha ett eget rum, kanske
för att kunna markera avståndet till de ännu yngre. Den policy som förs fram i flera uppsatser är
att hela biblioteket ska vara en resurs för ungdomar och att biblioteket inte ska separera gene-
rationerna (jfr också Norén et al 1997, s.125ff). En invändning mot detta är ungdomarnas
uppenbara problem med att hitta på bibliotek, men det problemet gäller även andra
åldersgrupper.

Ungdomarna betonar ungdomskulturens föränderlighet, den är mer ”till ytterligheterna”,  ”en
mer flytande kultur som ändras kraftigare och snabbare och är mer impulsiv än den traditio-
nella.” (Åberg s. 36f). Detta talar för att biblioteken skulle vara särskilt uppmärksamma på hur
man tillgängliggör sitt innehåll. Presentationen i vid mening utgör ett hinder för ungdomar:
”Det är så strikt och ordentligt på bibliotek att man inte känner sig riktigt hemma” säger en
flicka i Ottossons uppsats (s.70) En liknande känsla uttrycker den bibliotekarie som säger att
bibliotek mest är för medelålders människor (Spejare s.38). Men vad som väcker nyfikenhet
och vad vi inspireras av är individuellt, både i ungdoms- och vuxengruppen, och det kanske är
variationer som saknas i biblioteksrummet snarare än generationsmarkeringar?

Bemötande
Vad vet bibliotekarier om ungdomar och hur blir de bemötta? Abrahamsson konstaterar i sin
uppsats om iranska ungdomar att skillnaderna mellan ungdomarna är större än likheterna och
hon funderar över om det är invandrar- eller –ungdomar som ska betonas. (Abrahamsson s.36)
Att ungdomarna själva uppfattar att de på biblioteket blir sedda som grupp framkommer i flera
uppsatser. Att inte bli sedd som individ, som en särskild person, är sårande och skapar distans i
relationen, och är en avgörande faktor när det gäller ungdomarnas inställning till bibliotek.
Dåligt bemötande är ett hinder som naturligtvis inte bara gäller ungdomar, men att inte bli sedd
och bejakad måste vara förödande för den som prövar en obekant miljö.

Inspiration att läsa
Jämfört med den tidigare biblioteksdebatten framträder en tydlig skillnad i förhållningssätt när
det gäller ungdomars läsning. Att ungdomar försvinner som läsare är inte en fråga som ligger
högt på dagordningen. Det intryck uppsatserna ger är att biblioteken idag tycks förlita sig på
andras insatser när det gäller att stimulera ungdomar att läsa. Beror det på att man gör andra
prioriteringar eller på att bibliotekarierna tror att ungdomar inte är intresserade av läsning, att
andra medier tagit över? Det finns en tydlig grupp ungdomar i uppsatserna som söker läsupple-
velser, berättelser, men som har mycket svårt att hitta sådana på biblioteket. När de talar om att
det är svårt att hitta på bibliotek så är det ofta just detta de syftar på. De här ungdomarnas
behov blir inte sedda. Att ungdomar har svårt att hitta fritidsläsning på bibliotek bekymrar
säkert många bibliotekarier men det är inte de som framträder tydligast i de här uppsatserna.
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De ungdomar som har lässvårigheter eller helt enkelt inte är intresserade av böcker uttrycker att
bibliotek inte är någonting för dem. När det gäller läsintresserade ungdomar spelar biblioteken
uppenbarligen en viktig roll för att de ska få tillgång till litteratur, men en samstämmig bild i
flera uppsatser är att inspirationen att läsa, tips om böcker och författarskap får dessa ungdomar
från annat håll (Bergsten 1996, Lundblad & Vesterlund 1998, Andersson 1999).

Vilka är bibliotekets uppgifter?
Spejare anser att det avgörande i bibliotekariernas förhållningssätt till ungdomar och bibliotek
är deras syn på bibliotekets uppgifter. Den bild uppsatserna ger är att ungdomarna vill ha allt av
biblioteket medan bibliotekarierna betonar en aspekt, antingen biblioteket som informations-
centrum och plats för lärande eller som kulturell mötesplats med ett brett och inspirerande
utbud. Bibliotekarien som ser biblioteket som informationscentrum ser att också ungdomar
använder biblioteket. Bibliotekarien som betonar bibliotekets funktion som kulturell mötesplats
ser brister i bibliotekets relation till ungdomarna. Var finns folkbibliotekets identitet? Hur upp-
gifter och visioner formuleras är en fråga som berör alla bibliotekarier och alla användargrup-
per, inte bara ungdomarna.

Avslutning
För mig framstår den tydligaste skillnaden mot ”förr” att folkbiblioteken idag når många fler
ungdomar än tidigare, fr.a. beroende på att allt fler ungdomar studerar allt längre och behöver
bibliotekets resurser. Bibliotekens nya medier spelar säkerligen också en stor roll även om det
inte är särskilt framträdande i dessa uppsatser. Min tolkning av svar och resultat är att många
bibliotekarier nöjer sig med att kunna konstatera att många ungdomar är biblioteksbesökare.
Jag ser inga tecken på att biblioteken bekymrar sig om den relativt stora grupp ungdomar som
inte är det.

Till sist vill jag återvända till frågan om människans hela informationsbehov och bibliotekens
vilja och förmåga att möta dessa behov. Ungdomarna önskar mycket av biblioteket men bibli-
otekariers kunskaper om vad ungdomar använder bibliotek till och vad de önskar av bibliotek
är ofullständiga. Tydliga exempel från uppsatserna är ungdomarnas önskningar om musik och
deras sökande efter berättelser. En fråga jag ställer mig är om ungdomar kommer att behöva
folkbiblioteken när deras skolbibliotek blir tillräckligt bra? Vad har de för skäl att använda
folkbibliotek om de får bra hjälp för sina studier på grundskole- och gymnasiebiblioteken? Här
finns utrymme för många nya uppsatser och många nya frågor om vem? vad? hur? och varför?



13

Litteraturförteckning:

Abrahamsson, Mona (1996), Är invandrarungdomarna nöjda med biblioteket? : en undersökning bland iranska
ungdomar i Borås. - Borås : Högskolan i Borås

Ahlén, Birgitta (1993), Projektet som växte // Barn och kultur nr 4, s.61-64

Alverlin, Lotta (1990), Ungdomar och bibliotek - en avgrund emellan? : en jämförelse mellan det ungdomar
önskar sig av biblioteken och det ett bibliotek erbjuder. – Borås : Högskolan i Borås

Andersson, Maria /1999), Bokmal eller datanörd? : en studie i högstadieelevers läs- och biblioteksvanor. – Borås:
Högskolan i Borås

Backman, Jarl (1998), Rapporter och uppsatser. - Lund : Studentlitteratur

Bergsten, Anna-Lena (1996), Ungdomar läser : om läs- och biblioteksvanor i årskurs nio och gymnasieskolan. -
Borås : Högskolan i Borås

Dahlström, Britt (2000), "Stå mellan hyllorna och kramas" : bibliotekariers attityder till ungdomars biblioteksan-
vändning och läsning. - Borås : Högskolan i Borås

Drotner, Kirsten (1996), At skabe sig - selv : ungdom, aestetik, paedagogik. – 2. udg., 1 opl. - København :
Gyldendal

Drotner, Kirsten (1993), Flyvende skildpadder : bibliotek, fremtid og folkeoplysning. - Århus : Fremtidsbiblioteket  

Englund Kjell och Björn Ericsson (1996), Tonåring i välfärden : unga människors föräldrar, hem och fritid i bryt-
ningstid. -  Borlänge : Björnen

Eriksson, Anna Birgitta (1994), Barnbibliotekets plats i bibliotekspolitiken och i kulturpolitiken // Barnspåret :
idébok för bibliotek. - Lund : Bibliotekstjänst, s. 35-42

Fogelberg Carlsson, Lena (1999), Biblioteket som brann upp : en undersökning av en grupp ungdomars uppfatt-
ning om bibliotek med branden av Linköpings bibliotek som utgångspunkt. - Borås : Högskolan i Borås

Forsell-Kraft, Kerstin (1968), Tonåringarna i biblioteken // Kerstin Gamstorp, Helena Sandblad och Kerstin
Forsell-Kraft,  Att arbeta i barnbibliotek : tre uppsatser om verksamheten bland barn och tonåringar. - Lund :
Bibliotekstjänst, s. 51-69

Fyrholm, Anne-Marie och Mi Rydén (1996), Besökare vid en barn- och ungdomsavdelning : exemplifierat genom
en användarundersökning vid Göteborgs stadsbibliotek. -  Borås : Högskolan i Borås

Har biblioteket glömt tonåringarna? : sju inlägg om samverkan bibliotek-fritidsgårdar-föreningsliv  (1979). -
Lund : Bibliotekstjänst

Hardeborn, Charlotte och Boel Sjöberg (1989), Finns det plats för ungdomar på biblioteken? : en dokumentation
av BHS monter vid Bok & Bibliotek88 / Charlotte Hardeborn, Boel Sjöberg. – Borås : Högskolan i Borås

Hiort-Lorenzen, Marianne (1989), I forandringens favn : om formidling af litteratur til unge, naesten voksne og
børn. - Ballerup : Bibliotekscentralen

Höglund, Lars (1999), Bibliotekens värde // Ljusnande framtid : SOM-undersökningen 1998 / Sören Holmberg
och Lennart Weibull (red). - Göteborg : SOM-institutet : Univ., s. 115-128

Jonasson, Dag (1995), Biblioteken struntar i ungdomskulturen – eller upphörde livet 1970? // Biblioteksbladet nr
2, s.30-41

Klasson, Maj (1990), Biblioteksforskning i Sverige : en innehållsanalys av svensk biblioteksforskning/biblioteks-
och informationsvetenskap 1900-1988 // Svensk biblioteksforskning nr 4, s. 7-83



14

Kulturbarometern i detalj : tema litteratur och bibliotek (1997) - Stockholm : Statens kulturråd

Lalander, Philip och Thomas Johansson (1999), Ungdomsgrupper i teori och praktik. - Lund : Studentlitteratur

Lundblad, Anders och Anna Vesterlund (1998), Läsintresserade ungdomar : om läsning, litteraturförmedling och
litteraturtillgång bland några gymnasieelever. – Borås : Högskolan i Borås

Lundblad, Ulla (1995), Stand up poetry – ett möte mellan unga människor och fria tankar i ord, tanke & bild //
Biblioteksbladet nr 2, s. 56-57

Lundgren-Nelson, Elisabeth (1995), Lila rummet – konsten att skapa ett eget ungdomsbibliotek //Biblioteksbladet
nr 2, s.54-55

Löcsey, Kristina (1999), Tycker du som jag? : vad sju ungdomar anser om en bibliotekaries bokval. – Borås,
Högskolan i Borås

Lönner, Pernilla (1999), Bibliotek för det uppväxande släktet : en studie av barnbiblioteksdebatten 1902-1930. –
Borås : Högskolan i Borås

Nilsson, Jenny (1995), Skotsk glöd i Eskilstuna // Biblioteksbladet nr 2, s.50-51

Norén, Catharina, Sven Nilsson och Gunilla Pettersson (1997), Barn, studenter och läshandikappade : biblioteket
som brobyggare // Tidernas bibliotek : Malmös nya stadsbibliotek som vision och verklighet. -  Stockholm :
Statens kulturråd

Ottosson, Ann-Louise (1996), På gränsen : en undersökning av ungdomsverksamhet på Skara stifts- och lands-
bibliotek. - Borås : Högskolan i Borås

Rabe, Annina (1995), Inte ville jag gå där som ett förvuxet småbarn... // Biblioteksbladet nr 2, s.41

Rydsjö, Kerstin (1994), Barnspåret i backspegeln // Barnspåret : idébok för bibliotek. – Lund : Bibliotekstjänst, s.
15-32

Rönquist, Anders (1996), Mänskliga rättigheter : konventionen om barnets rättigheter. - 4., rev. uppl. -  Stockholm
: Utrikesdepartementet

Slutrapport : Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige (1994) / Johan Fornäs ... Stockholm : Stockholms
univ., Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Spejare, Lena (1998), Bibliotek för alla? : om ungdomsverksamhet på bibliotek - Borås : Högskolan i Borås

[Tonårskommittén] (1977), Tonårskommitténs rapport angående kartläggning av den befintliga tonårsverksam-
heten vid biblioteken . – Lund : SAB

Ziehe, Thomas (1993), Kulturanalyser : ungdom, utbildning, modernitet. - 3. uppl. -  Stockholm : Stehag : B.
Östlings bokförlag Symposion

Åberg, Maria (2000), "Helt borta, vet ingenting. Man är i en annan värld när man kommer dit" : en undersökning
av vad ett folkbibliotek skulle kunna betyda för ungdomar. - Borås : Högskolan i Borås

Åberg, Åke (1984), Tema : Barnbibliotek . -Uppsala : Uppsala universitet



15

Bilaga 1.

Ungdomar och bibliotek : kandidat- och magisteruppsatser vid Institutionen BHS.

1996
1: Anna-Lena Bergsten: Ungdomar läser -- om läs- och biblioteksvanor i årskurs nio och gymnasieskolan
4: Anna Carin Svedstam: Skolbioprojektet i Kungsbacka -- en etablerad verksamhet?
16: Maria Tunek: Multimedia på folkbibliotek: uppfattningar och åsikter bland användare i Kungsbacka
19: Marie Louise Bergman, Marie Gustafsson: Hur ser samhällsinformationen ut i ungdomslitteraturen? – En
studie av svenska samtidsrealisiska ungdomsromaner 1990-1994
20: Ann-Louise Ottosson: På gränsen -- en undersökning av ungdomsverksamhet på Skara stifts- och landsbibli-
otek
27: Anne-Mari Fyrholm, Mi Rydén: Besökare vid en barn- och ungdomsavdelning -- exemplifierat genom en an-
vändarundersökning vid Göteborgs stadsbibliotek
31: Frida Antonsson, Karin Niklasson: Från DOOM till Krakel Spektakels ABC -- Datorspel och lekfulla dator-
program för barn och ungdom på svenska folkbibliotek
33: Malin Jönsson, Lill Samuelsson: Den som vinner barnen, honom tillhör framtiden -- Valfrid Palmgren och
Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1911-1927

k4: Mona Abrahamsson: Är invandrarungdomarna nöjda med biblioteket? -- en undersökning bland iranska ung-
domar i Borås
k6: Karin Nilsson: Synskadades läsning -- en undersökning bland barn och ungdomar

1997
6: Marianne Johansson: Hur hjälper vi barn och ungdomar med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter? – En undersök-
ning av insatser från skola och bibliotek
24: Lena Lundgren: Biblioteken och barns kunskapande. En undersökning av referensarbetet på två barn- och
ungdomsavdelningar
40: Maria Blåns: Varannan damernas? – en undersökning av jämställdheten i folkbibliotekens litteraturförsörj-
ning för ungdomar
63: Anna Nilsson, Katarina Synnermark: Urvalsunderlag och debatt i samband med inköp av barnlitteratur: inter-
vjuer med barnbibliotekarier
76: Linda Sörensen, Magdalena Zawila: Barnbibliotekariers urvalsarbete: praktiska rutiner och hjälpmedel från
1940-talet till idag
83: Helena Andersson: Döva ungdomar och bibliotek : en undersökning vid Riksgymnasiet för döva

1998
 9: Anna-Karin Lindh Hedin: Drakar och demoner på biblioteket: om fantasykultur, rollspel och ungdomar
35: Anders Lundblad, Anna Vesterlund: Läsintresserade ungdomar : om läsning, litteraturförmedling och
litteraturtillgång bland några gymnasieelever
39 Helena Nordquist: Generalist eller specialist? En undersökning av länsbarnbibliotekskonsulentens roll i kul-
turpolitiken
40: Cecilia Lövgren: "Vår främsta uppgift är att föra ut boken" – en undersökning av bokens betydelse i barnbib-
lioteksarbetet med Stockholms stadsbibliotek som exempel.
73: Maria Björnberg, Malin Fransson: Bokförmedling på Internet : ett praktiskt projekt och dess utvärdering
74: Lena Spejare: Bibliotek för alla? – om ungdomsverksamhet på bibliotek
90: Britt-Marie Lindell: Skrivarmöten och skaparkraft: Om biblioteket som mötesplats för skrivande ungdomar –
exemplet Kungsbacka
95: Camilla Berg, Susanne Hägglund Gustafsson: UngInfo : En studie av ungdomars informationsbehov

1999
6: Cecilia Persdotter, Inga-Lill Sjöholm-Andersson: Något i hästväg? – En kartläggning av hästbokmarknaden för
barn och ungdom med fokusering på åren 1994-1998
21: Margareta Klingberg: Folkbibliotek och kulturpolitik: en undersökning av två kommuner från ett kulturpoli-
tiskt perspektiv
26: Maria Andersson: Bokmal eller datanörd? – en studie i högstadieelevers läs- och biblioteksvanor
30: Pernilla Lönner: Bibliotek för det uppväxande släktet: en studie av barnbiblioteksdebatten 1902-1930
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60: Lena Fogelberg Carlsson: Biblioteket som brann upp – en undersökning av en grupp ungdomars uppfattning
om bibliotek med branden av Linköpings bibliotek som utgångspunkt
61: Kristina Löcsey: Tycker du som jag? Vad sju ungdomar anser om en bibliotekaries bokval

2000
8: Britt Dahlström: ”Stå mellan hyllorna och kramas” : bibliotekariers attityder till ungdomars biblioteksanvänd-
ning och läsning
21: Emma Hjelm, Klara Karlsson: ”Barnbibliotekarier är rätt kaxiga!”: några svenska barnbibliotekariers ar-
betssituation idag analyserade utifrån Pierre Bourdieus begrepp
32: Helena Löfving: De Andra i barn- och ungdomslitteraturen – framställningen av invandrare i böcker utgivna
1998
56: Maria Åberg: ”Helt borta, vet ingenting. Man är i en annan värld när man kommer dit”. En undersökning av
vad ett folkbibliotek skulle kunna betyda för ungdomar
64: Jenny Hultqvist, Helen Isaksson: Pojkarna mot strömmen : en studie kring några läsintresserade pojkars läs-
och biblioteksvanor


