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1. Inledning 

Studier visar på att ungdomar sällan eller aldrig använder biblioteken. Sanno-

likt beror detta inte på att ungdomarna saknar ett kulturellt behov eller intresse. 

Snarare att de tillhör en marginaliserad målgrupp som biblioteket sällan har i 

fokus för sin verksamhet. Det handlar också om brist på resurser och att biblio-

tekspersonalen har otillräcklig kunskap kring ungdomar och ungdomskultur.1 

Biblioteket måste kunna erbjuda något attraktivt. En fristad, ett eget kulturellt 

rum för ungdomar. Bibliotekets traditionella roll som folkbildare och förmedla-

re av god kultur med utgångspunkt i ”finkulturen”, överensstämmer kanske 

inte alltid med ungdomars kulturella smak och värderingar kring hög och låg 

kultur. I ett samhälle där konkurrensen om uppmärksamheten är tuff är det an-

geläget för biblioteken att visa vad de har att erbjuda för att måna om en mål-

grupp som kan ha betydelse för folkbibliotekets framtida roll och funktion. 

Marknadsföring är centralt för biblioteken idag, då ungdomar är en svårlockad 

grupp.2

Stockholms stadsbiblioteks nya ungdomsbibliotek, PUNKTmedis, är ett 

försök att fånga upp och tillvarata ungdomars intressen för att låta detta ut-

mynna i en målgruppsinriktad verksamhet. Genom marknadsföring och mål-

gruppsinriktad verksamhet försöker PUNKTmedis locka fler ungdomar till 

biblioteket. Men vilka målsättningar ligger bakom initiativet att skapa ett ung-

domsbibliotek? Vilka är föreställningarna kring ungdomar som målgrupp och 

hur väljer man att marknadsföra verksamheten gentemot dessa? Vad vill man 

uppnå med ungdomsbiblioteket och är syftet att lösa en problematik? Detta är 

några av de frågor som uppsatsen hoppas att ge svar på. 

                                                 
1 Ekman, Lisa och Ekstrand, Birgitta, 2005, Ungdomar om bibliotek, 
http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2005/05-108.pdf, s. 52-55.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera hur PUNKTmedis marknadsför sin verk-

samhet och synliggöra vilka föreställningar om ungdomar och deras kulturska-

pande och kulturella behov som marknadsföringen och verksamheten ger ut-

tryck för. Utifrån den problemformuleringen har följande frågeställningar for-

mulerats: 

• Hur har PUNKTmedis valt att profilera och marknadsföra sig mot sin 

definierade målgrupp? 

• Har bibliotekspersonalen fått kompromissa med sina egna kvalitetsvär-

deringar för att tillgodose och möta målgruppens behov? Skiljer sig 

PUNKTmedis grundvärderingar från det traditionella folkbibliotekets? 

1.2. Disposition 
I kapitel två som följer, beskrivs den metod undersökningen bygger på samt 

källmaterialet. Här motiveras även avgränsningar och urvalet av informanter 

samt redogörs för genomförandet av intervjuerna. Kapitel tre beskriver och 

diskuterar de teoretiska utgångspunkter uppsatsen utgår ifrån. Uppsatsens fjär-

de kapitel ger en översikt på forskningsläget gällande uppsatsens undersök-

ningsområde. Kapitel fem utgör det huvudsakliga undersökningskapitlet, där 

det insamlade materialet tolkas och sammanfattas. I undersökningskapitlet pre-

senteras också organisationen Stockholms stadsbibliotek och enheten 

PUNKTmedis. I kapitel sex diskuteras det tolkade undersökningsmaterialet 

utifrån uppsatsens frågeställningar och problemformulering. Slutligen samman-

fattas uppsatsen i kapitel sju.  

 
2 Ibid., 2005, s. 43. 
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2. Metod och källmaterial 

Följande kapitel beskriver uppsatsens metod och källmaterial, undersökningens 

avgränsningar och motivering av urvalet av informanter samt genomförandet 

av intervjuerna.  

2.1. Val av metod 
Undersökningen utgår ifrån ett kvalitativt forskningsperspektiv. Det kvalitativa 

forskningsperspektivet är inriktat på att undersöka hur människor upplever sin 

värld, och målet är snarare insikt än statistisk analys.3  Valet av den kvalitativa 

metoden kan motiveras med en önskan om att skaffa en djupare och mer holis-

tisk kunskap om forskningsobjektet än vad kvantitativa metoder kan erbjuda.4 

Eftersom att denna uppsats syftar till undersöka hur PUNKTmedis arbetar med 

marknadsföringen av sin verksamhet och hur den uttrycker ungdomsbibliote-

kets föreställningar om ungdomars kulturskapande och kulturella behov, är det 

därför lämpligt att göra en fallstudie baserat på kvalitativ metod. En kvalitativ 

fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, exempelvis ett skeende, 

en person, en institution eller en social grupp. Genom att fokusera på en speci-

fik företeelse eller situation eftersträvas med detta angreppssätt efter att belysa 

samspelet mellan viktiga faktorer som karaktäriserar företeelsen eller situatio-

nen.5 Fallstudier är passande när det som forskaren eftersöker inte är direkt 

sanningsvärde utan trovärdighet. Syftet med en fallstudie är inte att komma 

fram till en korrekt eller sann tolkning av fakta utan främst att få fram synsätt 

                                                 
3 Bell, Judith, 2000, Introduktion till forskningsmetodik , s. 13.  
4 Patel, Runa och Davidsson, Bo, 1994, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning,  s.  99.  
5 Merriam, Sharan B, 1994, Fallstudien som forskningsmetod,  s. 24-25. 
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och åsikter.6 Fallstudier har inga ”egna” specifika metoder för insamling eller 

analys av informationen. Alla metoder för insamling av vetenskaplig informa-

tion kan användas, dock är vissa metoder vanligare än andra.7 Den flexibilitet 

metoden ger innebär en möjlighet att under forskningsprocessens gång utveck-

la och förändra frågeställningar och insamlingsmetod, och även att ställa upp-

följningsfrågor under intervjuerna eller återkomma för kompletterade tilläggs-

intervjuer.8 Analyserna av det insamlade undersökningsmaterialet bygger 

främst på tematisering och sökandet efter mönster baserat på föreliggande upp-

sats frågeställningar och problemformulering, samt på jämförelse med uppsat-

sens hypotes.  

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda fallstudien som me-

tod. Exempelvis kan den holistiska hållningen både vara en styrka och en svag-

het. En styrka är att metoden är förankrad i verkliga situationer och därför re-

sulterar innehållsrik och holistisk redogörelse av företeelsen eller situationen 

som fallstudien utgör. Samtidigt kan fallstudien förenkla eller uppförstora fak-

torer i en situation vilket kan leda till att läsaren drar oriktiga slutsatser om hur 

det egentligen är. Ytterligare ligger det svårigheter i att generalisera utifrån en 

fallundersökning, vilket många forskare upplever som en brist och begränsning 

hos metoden.9 För denna uppsats överväger metodens fördelar och utgör därför 

ett lämpligt förhållningssätt till den empiri som uppsatsen arbetat med. 

2.2. Källmaterial och avgränsningar  
Uppsatsen avgränsar sig till att undersöka PUNKTmedis marknadsföring och 

vilken syn på ungdomars kulturskapande och kulturella behov den ger uttryck 

för. Övriga aspekter och problematiseringar kring bibliotek och ungdomsverk-

samhet kommer inte att beaktas. I de sammanhang begreppet ungdomar disku-

teras syftar dessa främst på personer i åldern 13-19 år, med utgångspunkt i den 

definierade målgrupp som PUNKTmedis verkar för. 

                                                 
6 Ibid., s. 43-44.  
7 Ibid.,  s. 24.  
8 Repstad, Pål, 1999, Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap,  s. 11-12.  
9 Merriam, 1994, s. 47-49.  
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Undersökningens källmaterial består av mål- och styrdokument i form av 

biblioteksplan och verksamhetsplan, en projektrapport och protokoll från refe-

rensgruppsmöten samt personliga intervjuer med anställda vid PUNKTmedis. 

För översiktlig information och uppgifter kring Stockholms stadsbibliotek och 

PUNKTmedis organisation, verksamhet och fysisk beskrivning, har tidskrifts-

artiklar, personliga observationer samt SSB:s10 webbplats använts. Källmateria-

lets urvalsprincip bygger på materialets tillgänglighet, tillförlitlighet, validitet 

och användbarhet. 

Informanterna har valts ut efter deras olika yrkespositioner för att få ett 

brett perspektiv på intervjusvaren, men även beroende på tillgänglighet och 

intresse från informanternas sida. Antalet intervjuade informanter grundas på 

undersökningens omfattning och tidsram. Ett urval beroende på kön och ålder 

har inte gjorts, utan är slumpmässigt. Informanternas relevansvärde baseras på 

deras yrkesroller, erfarenhet och koppling till verksamheten. Samtliga är an-

ställda inom enheten för Medborgarplatsens, Gamla Stans och Luma bibliotek, 

och verksamma inom PUNKTmedis.  

2.3. Genomförande av intervjuer  
Informanterna kontaktades via e-post eller via förfrågan på plats i biblioteket, 

och delgavs då information om intervjuns och undersökningens bakomliggande 

syfte, vad intervjufrågorna ungefärligt behandlade samt att intervjun bandades 

och transkriberades. Därefter stämdes möte för genomförande av intervjuer, 

samtliga på Medborgarplatsens bibliotek.  Intervjuerna varade mellan cirka 30 

minuter och en timma. Intervjuerna spelades in och transkriberades till text.  

                                                 
10 Förkortning av Stockholms stadsbibliotek. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenteras och diskuteras de teoretiska utgångspunkter och 

den hypotes som uppsatsen grundar sig på. De omfattas av utvalda teorier kring 

marknadsföring, ungdomskultur och populärkultur. 

3.1. Marknadsföring av tjänsteföretag och icke-

vinstdrivna organisationer 
Tjänsteföretag och icke-vinstdrivna organisationer som, i föreliggande under-

sökningsfall Stockholms stadsbibliotek kan räknas till, arbetar under andra 

förutsättningar än vinstdrivna företag och företag inom näringslivet. Kommu-

nala folkbibliotek drivs i regel inte utifrån ett vinstintresse, utan motivationen 

finns i tron på det uppdrag och de tjänster som biblioteksorganisationen arbetar 

för. Begreppet marknadsföring diskuteras i uppsatsen utifrån betydelsen att 

göra människor uppmärksamma på en verksamhet (biblioteket) samt att identi-

fiera och tillfredsställa behoven hos kunden (låntagaren). Marknadsföring kan 

ske genom tjänster och service, annonser, trycksaker och reklamkampanjer, 

men även genom det fysiska biblioteksrummets utformning, inköp av media, 

skyltning och programverksamhet.11

Föreliggande uppsats har som teoretisk utgångspunkt inom marknadsfö-

ringsområdet valt att utgå ifrån professor Christian Grönroos teorier om rela-

tionsmarknadsföring. I Marknadsföring i tjänsteföretag beskriver han relatio-

ner inom tjänstemarknadsföring som ligger till grund för olika teorier, modeller 

och begrepp som skapas. Grönroos förklarar att när tjänster och service produ-

ceras och levereras kommer företaget eller organisationen alltid i kontakt med 
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sina kunder, eftersom att den som använder en tjänst i större eller mindre ut-

sträckning måste fungera gemensamt med den som producerat tjänsten. Det 

kan vara mer omfattande kontakt, som till exempel ett referens- eller boksamtal 

med en bibliotekarie och ett gemensamt uppsökande av boken på biblioteks-

hyllan, eller en kortare kontakt som till exempel ett bokomlån via telefon. I 

båda dessa fall leder tjänsteproduktionen och användningen av tjänsten till att 

det skapas en form av samarbete mellan tjänsteproducenten (biblioteket) och 

kunden (biblioteksanvändaren), det vill säga det uppstår en relation. Om inte 

relationen fungerar efter kundens belåtenhet eller behov, upphör relationen 

förmodligen.12 Inom tjänstebranschen visar det sig ofta att kunder i många fall 

blir lönsamma först efter en viss tid, då de gjort upprepade privata köp. Lik-

nande resonemang kan även appliceras på folkbiblioteket, dock kan termerna 

lönsamhet och privata köp med fördel modifieras och omvandlas till bättre 

lämpade uttryck. Exempelvis kan en person som vid upprepade tillfällen an-

vänder biblioteket och utnyttjar dess tjänster i form av boklån och program-

verksamhet, bidra till en ökad statistik gällande besök och användning av bib-

lioteket. Ökning i statistik och biblioteksanvändning kan leda till att kommu-

nen och styrande politiker uppmärksammar biblioteket och observerar dess 

omfattning och lokala betydelse, vilket kan generera i en ökad biblioteksbudget 

och ökade medieanslag. Häri ligger då en del av vinsten. Vårdandet av relatio-

nerna kan alltså leda till att företaget (biblioteket) blir lönsamt och fram-

gångsrikt på marknaden.13 Utifrån Grönroos teorier kan biblioteket påstås utgå 

från en relationsbaserad marknadsföring. Grönroos definierar relationsmark-

nadsföring på följande sätt:  

Marknadsföring är att identifiera och etablera, sköta om och utveckla samt vid behov av-

veckla relationer med kunder och övriga intressenter så att alla inblandade parters mål 

uppfylls. Detta genomförs genom ett ömsesidigt givande och uppfyllande av löften.14  

 
11 Härnqvist, Lena, 1995, Krukmakaren i verkligheten. Om konsten att marknadsföra kultur, s. 131-142.  
12 Grönroos, Christian, 2000,  Marknadsföring i tjänsteföretag, s.  11-12.  
13 Ibid., s. 13.  
14 Ibid., s. 14.  
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Här menar Grönroos att det är den potentiella relationen som först ska identifi-

eras för att sedan etableras. Därefter ska relationen vårdas och vidareutvecklas 

på ett sätt som är tillfredsställande för alla parter. Organisationen eller företaget 

(och så även biblioteket) har i regel alltid ett lönsamhetsmål, men kan även ha 

andra mål. Övriga mål kan exempelvis vara att skapa öppna och demokratisk 

präglade mötesplatser, att sprida information och generera kunskap.15

3.2. Ungdomskultur 
Som ungdomskulturteoretisk ansats utgår denna uppsats främst ifrån docent 

och kulturforskare Ove Sernhedes begrepp och teorier kring ungdomars kul-

turskapande.  

Begreppet ungdomskultur (i singularis) definierar sociologerna Philip La-

lander och Thomas Johansson i Ungdomsgrupper i teori och praktik, som de 

stilar, värden och ideal som uttrycks i medier och i ungdomars verksamheter 

och som utmärker just unga i relation till vuxna och barn.16 Lalander och Jo-

hansson menar, och hänvisar till docent och kulturforskaren Johan Fornäs, att 

det existerar kulturmönster, uttryckta både i mediala sammanhang och i ung-

domars handlingar, som ungdomar delar på grund av att de just är unga. Ove 

Sernhede utvecklar detta i Modernitet, adolescens och kulturella uttryck, där 

han påpekar att i vårt samhälle särbehandlas ungdomar inom flera olika områ-

den på det sociala planet. Ungdomar tillhör en social kategori med vissa ge-

mensamma livsvillkor. Marginalisering, omyndighet och maktlöshet är känne-

tecknande drag för ungas samhälleliga situation.17 Men samtidigt, hävdar La-

lander och Johansson, är detta en förenkling och en abstraktion av en företeelse 

som är tämligen komplicerad och nyanserad. Sernhede poängterar även han, att 

ungdomskategorin är liksom samhället uppdelad av klass, kön, geografi och 

etnicitet.18  Motsättningar och konflikter i samhället påverkar, skiktar och stäl-

ler olika ungdomsgrupper mot varandra. Därför ligger det svårigheter att tala 

                                                 
15 Ibid., s. 13-15. 
16 Lalander, Philip och  Johansson, Thomas, 2002, Ungdomsgrupper i teori och praktik ,  s. 11. 
17 Sernhede, Ove, 1995,  Modernitet, adolescens och kulturella uttryck, s. 31-32. 
18 Lalander och  Johansson,  2002, s. 11-12. 
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om ungdomskulturen som en.19 Man måste tala om företeelsen i pluralis, det 

vill säga ungdomskulturer, för att understryka skillnader mellan olika gruppe-

ringar av ungdomar rörande stil, ideal och genre.20 Föreliggande undersökning 

talar om ungdomskultur dels i singularis, dels i pluralis då samtliga gruppe-

ringar och ungdomskulturer som återfinns bland biblioteksbrukarna omfattas.  

I uppsatsens problemformulering och frågeställningar används begreppen 

kulturskapande och kulturella behov, vilka avser ungdomars kreativa förmåga 

att producera, tillgodogöra sig, göra anspråk på och behov av kulturella uttryck 

såsom till exempel litteratur och poesi, konst, film, teater och musik. Dessa två 

begrepp kan likställas med begreppet estetisk praxis. Estetisk praxis förklarar 

Sernhede dels som olika former av estetisk framställning och egen kulturpro-

duktion, dels även som vardagsföreteelser; i människors medieanvändning, 

stilskapande och lek finns estetiska aspekter. Ungdomskulturen har under hela 

efterkrigstiden uppvisat ett intresse för egen kulturproduktion, och sedan 70-

talet har estetisk praxis kommit att få en central roll i inom ungdomskulturen. 

Estetisk praxis omfattar således verksamheter som äger rum såväl i av samhäl-

let definierade institutioner som i människors vardagssammanhang. Även in-

tagning av kulturprodukter, att titta på konst, tv, teater eller film, kan också 

innehålla aspekter av estetisk praxis, konstaterar Sernhede. Detta eftersom att 

den här typen av verksamhet aldrig är passiv utan alltid inbegripen i individens 

skapande av mening och identitet.21 Sernhede menar att med den egna estetiska 

självframställningen (estetisk praxis) som utgångspunkt kan ungdomar skapa 

mening och livssammanhang.22 Den estetiska självframställningen kan ses som 

en aspekt av ungas socialisation och inbegriper på så sätt ungdomsålderns 

identitetsarbete. När begreppet identitet diskuteras i relation till ungdomskultur 

kopplas det ofta till stil, menar Sernhede. Men stil relaterar endast till en socio-

kulturell aspekt av identiteten. Stilen fungerar för att markera identiteten utåt. 

Men Sernhede vill betona att identitetsbegreppet även är riktat inåt. Den este-

                                                 
19 Sernhede, 1995,  s. 31-32. 
20 Lalander och Johansson, 2002, s. 11-12. 
21 Sernhede, 1995, s. 37-38. 
22 Sernhede, Ove, 1996, Ungdomskulturen och de andra. Sex essäer om ungdoms, identitet och moderni-
tet,  s. 169.  
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tiska självframställningen innehar egenskaper som möjliggör för individen att 

orientera sig i och lära känna sin egen inre psykiska struktur. Identiteten kan 

förklaras som en funktion hos jaget som knyter ihop den inre och den yttre 

världen. Den egna upplevda identiteten växer således fram i ett sammanflätat 

mönster av psykiska och kulturella processer.23 Sernhede betonar betydelsen av 

det egna skapandet under adolescensen. Adolescens, menar han, kan förklaras 

som perioden efter att tonåringen fysiskt passerat puberteten men psykosocialt 

fortfarande genomgår en kraftig utveckling mot den vuxnes självständiga liv. I 

vår kultur handlar adolescensen om att lösgöra individen från bero-

endeförhållandena till de tidigt skapade föräldrarepresentationerna och auktori-

teter. Dessa beroendeförhållanden innefattar även individens lojalitet mot sam-

hället. Därför innebär frigörelsen från föräldrarna även möjliga brott mot den 

givna samhälleliga och kulturella ordningen. Adolescensen är en kritisk ut-

vecklingsfas för varje samhälle, och det samhälle som inte förmår att länka in 

sina ungdomar i livsformer och auktoritära mönster där identifikationen med 

samhället reproduceras, hamnar i en svår situation. Under adolescensen är öp-

penhet, identifieringsarbete och sökande efter mening oundvikliga aspekter av 

livsvillkoren.24    

3.3. Populärkultur och finkultur 
Beträffande teorier kring populärkultur och finkultur har föreliggande uppsats 

den amerikanske sociologen Herbert Gans som utgångspunkt. Gans diskuterar i 

Popular Culture and High Culture begreppen populärkultur och finkultur och 

hur de delats upp i hög- och låg kultur samt hur begreppen generellt används.  

Begreppet populärkultur används i föreliggande uppsats utifrån betydelsen av 

att vara kommersiell och lättillgänglig kultur, inte direkt intellektuellt krävande 

utan mer sedd som förströelse och rekreation, av mer folkligt slag. Något ned-

sättande skulle populärkulturbegreppet kunna vara liktydigt med skräpkultur 

eller trivialkultur, och exempel på vad som kan anses vara populärkulturellt är 

                                                 
23 Ibid.,  s. 169-170. 
24 Sernhede, 1995, s. 39-40.  
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tecknade serier, masslitteratur, popmusik och såpoperor. Användningen av 

begreppet finkultur åsyftar en motsats till populärkulturen och åsyftar den hög-

re kulturen eller den så kallade elitkulturen. Finkulturen kan anses som djupare 

och mer bildande än exempelvis populärkulturen. Klassisk musik och litteratur, 

opera och konstfilm kan anses som exempel på så kallade finkulturella uttryck.  

Gans vänder sig mot den kritik och de felaktiga föreställningar som utmär-

ker ett negativt förhållningssätt till populärkulturen. Gans försvarar populärkul-

turen mot dess angripare, och främst de som hävdar att endast finkultur är kul-

tur och att populärkultur är ett farligt massfenomen. Han visar i sina teorier på 

hur makt och status kommer till uttryck i och förmedlas genom människors 

kulturella smak, och vidare att samhället kännetecknas av en kamp om makt 

och inflytande mellan olika grupper, dels politiskt och ekonomiskt dels kultu-

rellt.25 Rollen som gruppen med störst makt och inflytande kan i föreliggande 

uppsats fall tillskrivas folkbiblioteket och de vuxna. Individens kulturella smak 

är styrd av hennes sociokulturella bakgrund, och det finns faktorer som är av-

görande för i vilken mån individen kan delta i kampen om att definiera den 

goda smaken. Exempel på bestämmande faktorer är klasstillhörighet och ut-

bildningsnivå. Individens smak bestämmer dennes position i samhället och 

fungerar som en markör för status och klass, på samma sätt som samhällsposi-

tionen bestämmer smaken.26  

Enligt Gans fyller populärkulturen och finkulturen samma funktion. Alla 

människor i ett samhälle har estetiska behov och dessa behov måste i ett demo-

kratiskt samhälle tillgodoses, genom information, konst och underhållning et 

cetera.27 Alla människor har rätt till den kultur de föredrar, oavsett om det är 

fin eller populär.28 Och istället för att separera finkulturen från populärkulturen 

bör man istället betrakta dessa som olika men likvärdiga smakkulturer, menar 

Gans. Smakkulturerna skiljer sig från varandra genom olika estetiska värden 

och standarder. De människor i samhället som innehar en likartad smakkultur 

är enligt Gans smakpubliker. Vidare menar han att människors kulturella val 

                                                 
25 Gans, Herbert, 1999, Popular Culture and High Culture, An Analysis and Evaluation of Taste, s. 3. 
26 Miegel, Fredrik och Johansson, Thomas, 2002, Kultursociologi. s. 292. 
27 Gans, 1999, s. 91. 
28 Ibid., s. xi.  
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inte är slumpmässiga. Människor inom samma smakpublik tenderar att välja 

likartade kulturella och estetiska uttryck för att tillfredsställa sina behov, på så 

sätt att om man föredrar en viss typ av musik, litteratur eller konst tenderar 

man att föredra en viss typ av klädstil, heminredning och fritidsaktiviteter et 

cetera. Olika smakkulturer och smakpubliker existerar på grund av menings-

skiljaktigheter gällande estetiska standarder och värden.29  

Because each taste public has somewhat distinctive standards every major taste culture 

has its own art, music, fiction, nonfiction, poetry, films, television programs, architecture,  

favored foods, an so forth; and each culture has its own writers, artists, performers, critics, 

and so forth. Each culture also has its own institutions for meeting people’s aesthetic 

needs.30

Förekomsten av detta flertal av smakkulturer, smakpubliker och estetiska stan-

darder och värderingar kallar Gans för estetisk pluralism.31 Gans synsätt på fin- 

och populärkulturen resulterar i två alternativa förhållningssätt till den estetiska 

pluralism som finns i samhället, två så kallade värdeomdömen. Det första for-

mulerar han på följande sätt: 

If one compared the taste cultures alone, without taking into account the taste publics who 

choose them, it would be fair to say that higher cultures are better or at least more com-

prehensive and more informative than the lower ones.32

I detta första värdeomdöme menar Gans att om man inte ser till smakpubliker-

nas olika förutsättningar är det möjligt att hävda att finkultur är bättre än låg 

kultur (populärkultur). Detta grundar han på att finkulturen kan tillhandahålla 

större, mer djupgående och kanske mer bestående estetiska tillfredsställelser. 

Vidare säger Gans att finkulturen även kan tillföra mer brukbar information till 

sina användare, som hjälper dem att begripa sin egen verklighet, att lösa per-

sonliga och sociala problem och att fungera som samhällsmedborgare, bättre än 

vad andra kulturer gör för sin publik. Det vill säga, de högre kulturerna kan 

                                                 
29 Ibid., s. 92-93. 
30 Ibid., s. 93. 
31 Ibid., s. 94. 

 13



möjligt vara mer funktionella för sina användare än vad de lägre är för sina. 

Men Gans säger också att människor tenderar att välja den smakkultur som 

sammanfaller med deras utbildning, och de inte heller kan förväntas välja an-

norlunda. Eftersom människor söker estetisk tillfredsställelse baserat på sina 

värden och estetiska standarder, som är beroende av flera olika sociala fakto-

rer, till exempel utbildning, är de ändå lika värda oavsett om de är höga eller 

låga.33 I sitt andra värdeomdöme säger Gans att: 

[…] the evaluation of any taste culture must also take its taste public into account, that the 

evaluation of any item of cultural content must be related to the aesthetic standards and 

background characteristics of the relevant public, and that to the extent that all taste cul-

tures reflect the characteristics and standards of their publics, they are equal in value.34

Gans medger alltså inte att alla smakkulturer är av lika värde, men i relation till 

sin smakpublik är de det. Eftersom att alla smakkulturer reflekterar sina publi-

kers egenskaper och standarder måste man ta hänsyn till de senares olika förut-

sättningar. De fina smakkulturerna kan anses vara mer eftersträvansvärda, men 

detta kan inte användas som en vägledande policy så länge de lägre smakpu-

blikerna saknar de socioekonomiska och bildande möjligheterna som förutsät-

ter valet av högkultur. Man kan inte begära ett finkulturellt samhälle om man 

inte samtidigt möjliggör för alla människor i det att välja finkulturella smak-

kulturer.35 Dessa två värdeomdömen kopplar Gans vidare i ett så kallat policy-

omdöme, där han gör gällande att ett samhälle bör driva en politik som ger alla 

dess medborgare möjligheten att välja finkulturella smakkulturer. Men efter-

som att detta inte är realistiskt, är det fel att kritisera människor för att de har 

estetiska standarder som ligger i klass med bland annat deras utbildningsnivå, 

och för att de ingår i smakkulturer präglade av deras bakgrund. Istället bör 

samhället uppmuntra och öka möjligheterna för utvecklingen och produktionen 

 
32 Ibid., s. 167. 
33 Ibid., s. 167-169. 
34 Ibid., s. 170. 
35 Ibid., s. 170-171. 
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av det kulturella innehåll som kan tillfredställa de befintliga smakpublikernas 

estetiska behov och standarder.36

3.4. Hypotes 
Enligt ovanstående teorier och begrepp kan man genom att arbeta med en mål-

gruppsinriktad biblioteksverksamhet, som tillåter och inbjuder ungdomar att 

själva vara delaktiga, skapa ansvar och samhörighet samt vidareutveckla intres-

sen hos unga människor. Med kunskap om och intresse för ungdomskultur, 

ungas villkor och förutsättningar samt behov och intressen skapas också en 

vidare förståelse som möjliggör god kommunikation, vilket i sin tur bör funge-

ra som utgångspunkt i arbete med ungdomsverksamhet. Genom att tänja på 

gränserna för vilka medier och verksamheter som är accepterade på det tradi-

tionella folkbiblioteket, och förena exempelvis klassisk litteratur med manga-

serier37, ökar möjligheten att locka och behålla den annars så ”svårhanterade” 

målgruppen ungdomar. Med en tydlig och relationsbaserad marknadsföring av 

den mångsidiga verksamhet som PUNKTmedis har att erbjuda, kan biblioteket 

visa på de alternativ som finns samt hur ungdomar kan ta del av dem och ut-

veckla ett eget kulturellt utövande. Ungdomsbiblioteket PUNKTmedis förefal-

ler vara ett försök att integrera finkultur med populärkultur; kombinera hög och 

låg kultur samt uppmuntra och bjuda in istället för att disciplinera och ute-

stänga. Genom att möta ungdomar där de är, verkar biblioteket vilja skapa ett 

kulturellt rum utifrån de förutsättningar och intressen som finns.  Förväntning-

en är att undersökningen i denna uppsats ska påvisa resultat som talar för att 

detta stämmer.  

                                                 
36 Ibid., s. 171. 
37 Manga är japanska tecknade serier och en väldigt populär genre bland såväl ungdomar som vuxna. 
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 4. Forskningsläge 

I följande avsnitt introduceras en del av den forskning som gjorts främst i 

Skandinavien kring ungdomar, bibliotek och marknadsföring. Den valda och 

nedan presenterade forskningen är tänkt ska spegla de olika områdena och den 

problematik som föreliggande undersökning omfattar.  

I boken Barnspåret, en idébok utgiven av BTJ, finns ett antal artiklar som 

resonerar kring ungdomar och biblioteksverksamhet. 38 Kerstin Rydsjö diskute-

rar i sin artikel ”Ungdomar och bibliotek” hur biblioteken hanterat ungdoms-

frågan under de senaste 25 åren och hur ungdomskulturforskningen speglas i 

biblioteken. Rydsjö tar upp vilken avgörande betydelse den tyska socialisa-

tionsforskaren Thomas Ziehe haft för ungdomskulturforskningen i Sverige, 

men att hans teorier inte påverkat de svenska biblioteken nämnvärt. Rydsjö 

menar att hos ungdomsforskare som till exempel Ziehe finns det idéer och mo-

deller som borde inspirera till utveckling och förändring på biblioteken.39 I 

Barnspåret beskriver även Ulla Forsén ungdomsbiblioteket ”Det lila rummet”, 

ett projekt rörande biblioteksrum särskilt utformat för ungdomar, som startade i 

Alingsås 1993 för att så småningom integreras i den ordinarie biblioteksverk-

samheten.40  

Ett liknande norskt projekt beskriver Astrid Skjærseth i  Bok til lyst – Ung-

dom og bibliotek.41 Detta projekt var ett samarbete mellan grundskolan och 

folkbiblioteket och fokuserade på målgruppen 13-16-åringar. Målsättningen 

var att få större erfarenhet och bredare kunskap om ungdomars läs- och biblio-

teksvanor. Uppkomsten av projektet bottnade i en minskad kontakt mellan bib-

                                                 
38 Eriksson, Anna Birgitta (Red.), 1994, Barnspåret. Idébok för folkbibliotek. 
39 Rydsjö, Kerstin, 1994, ”Ungdomar och bibliotek”, s. 121-130.  
40 Forsén, Ulla, 1994, ”Ungdomsbiblioteket Det lila rummet. Ett konkret exempel från Alingsås”, s. 131-
133.  
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lioteket och ungdomarna och faktumet att även de som barn varit flitiga biblio-

teksbesökare tenderar att falla ifrån biblioteket när de kommer upp i tonåren. 

Detta är inte unikt för norska bibliotek, utan är en vanlig utveckling på flera 

folkbibliotek i Skandinavien.  Skjærseth visar på olika orsaker som kan ligga 

bakom denna utveckling, och de är mer eller mindre identiska med faktorer 

som till exempel bibliotekets traditionella uppdelning av barn- och vuxenav-

delning, vilket resulterar i att ungdomarna inte har någon naturlig plats eller 

egen avdelning på biblioteket och därmed blir en åsidosatt målgrupp. Möjligt-

vis kan det finnas en särskilt ungdomshylla, men bibliotekspersonalens intresse 

är främst inriktat på barn- och vuxenverksamhet. Andra faktorer som Skjærseth 

menar kan påverka tonåringarnas minskade intresse för bibliotek kan vara bib-

liotekspersonalens attityd till ungdomar och begränsade kunskap om ungdoms-

kulturen och ungdomars intressen. Många bibliotek upplever dessutom att 

ungdomsgrupper för med sig bråk och oroligheter till biblioteket. En annan 

aspekt som Skjærseth talar om är vilken förmåga biblioteket har att mäta sig 

och konkurrera med andra krafter i samhället som tävlar om ungdomars upp-

märksamhet och intresse.42 En del i projektet gick ut på att undersöka vad bib-

liotekets fysiska utformning hade för betydelse för ungdomars biblioteksan-

vändande. Skjærseth beskriver här skapandet av ett speciellt ungdomsrum. Det-

ta rum inreddes i ungdomlig stil och ungdomarna fick själva möjligheten att 

påverka medieinköpen. Det slutliga resultatet visade att utformningen av ett 

ungdomsrum blev mycket uppskattat, såväl av ungdomarna själva som av bib-

liotekspersonalen. Det gav personalen möjlighet att rikta sig direkt till denna 

målgrupp samtidigt som ungdomarna fick ett eget utrymme där de kunde träf-

fas och tillbringa tid på egna villkor. Projektet visade att ett speciellt ungdoms-

rum leder till att ungdomarna använder biblioteket mer, både som träffpunkt 

och för att låna böcker.43 Initiativen, resonemanget och utformningen kring 

ovanstående biblioteksprojekt har många likheter med föreliggande uppsats 

forskningsobjekt PUNKTmedis. 

 
41 Skjærseth, Astrid, 1991, Bok til lyst. Ungdom og bibliotek. 
42 Ibid., s. 6-9, 16-17.  
43 Ibid., s. 19-22. 
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Greta Renborg, folkbibliotekspionjär och f.d. lektor vid Bibliotekshögsko-

lan i Borås, har bedrivit omfattande forskning kring bland annat marknadsfö-

ring och bibliotek på ett generellt plan. I artikeln ”Marknadsföring och service-

kvalitet” diskuterar Renborg service- och kvalitetsbegreppet. Renborg ställer 

frågan huruvida biblioteken genom ökad eller bättre planerad marknadsföring 

kan höja kvaliteten på sina verksamheter. Dock hävdar hon att innan mark-

nadsföringsaspekten tas in bör kvalitetsbegreppet först definieras. Renborg 

visar visserligen på svårigheten i att definiera kvalitet men betonar samtidigt 

vikten av att inringa kvalitetsbegreppet. Hon förklarar att god kvalitet kan om-

fatta ”kompetent personal, välförsett handboksbestånd, genomtänkt inköpspo-

licy, tidskriftsbestånd valt med hänsyn till kommuninvånarnas intressen, Boken 

kommer-service, möjligheter till att lyssna på musik och studera släktforsk-

ning”.44 Renborg konstaterar att olika bibliotekstjänster bör bedömas från olika 

typer av kvalitetskrav. I artikeln diskuterar hon också marknadsföringsbegrep-

pet utifrån Philip Kotlers definition av marknadsföring i bibliotekssamman-

hang: 

 
Marketing is the analysis, planning, implementation, and control of carefully formulated 

programs designed to bring about voluntary exchanges of values with target markets for 

the purpose of achieveing organizational objectives. It relies heavily on desining the or-

ganizaion’s offering in terms of the target markets needs and desires, and on using effec-

tive pricing communication and distributing to inform, motivate and service the mar-

kets.45

Renborg menar att biblioteksfolk har haft svårt att ta till sig en företagsekono-

misk begreppsapparat, eftersom att den för många verkat okulturell och för 

affärsmässig. Men hävdar hon, användandet av marknadsföringsmodeller kan 

underlätta det praktiska arbetet med marknadsföring. 

Mariam Ginman är professor inom ämnet informationsförvaltning vid Åbo 

Akademi, och forskar inom biblioteks- och informationsvetenskap. I artikeln 

”Bibliotekens kundanpassning och flexibilitet” resonerar Ginman kring biblio-

                                                 
44 Renborg, Greta, 1992, ”Marknadsföring och servicekvalitet”, s. 55. 
45 Ibid., s. 60.  
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tekens servicekvalitet utifrån hur de tillhandahåller tjänster och aktiviteter. 

Vidare diskuterar Ginman kundens roll, flexibiliteten samt personalens attity-

der inom biblioteksväsendet. Artikeln baseras på en undersökning av 25 veten-

skapliga bibliotek, gjord vid Åbo Akademi. Det som gör artikeln relevant för 

föreliggande undersökning är bland annat Ginmans diskussion kring bibliote-

ket som organisation och arbetsmiljö. Ginman menar att biblioteken ofta be-

skrivs som en icke inkomstbringande men professionell organisation som ad-

ministreras av praktiker, och har en avkastning som är svår att mäta ekono-

miskt och kvalitativt och svår att identifiera och värdera. Koordineringen av 

bibliotekspersonalens arbete och förhållandet till kunderna (biblioteksanvän-

darna) bestäms av standarder, och denna standardisering skapar en stelhet som 

komplicerar en föränderlig och nyskapande verksamhet.46 Ginman säger att 

gamla värderingar och rutiner måste ses över och nya modeller som utgår ifrån 

omgivningens behov bör byggas upp. Biblioteken kanske måste granska sina 

målsättningar och värderingar för att frambringa en ny profil gällande verk-

samhet och service.47 Dock kan en förändring av detta slag vara svårt eftersom 

att många bibliotek utgör exempel på så kallade mogna organisationer och 

kännetecknas av en oförmåga att justera sig själva. Därför är det grundläggan-

de för en eventuell förändring att förstå orsakerna bakom dagens situation inom 

biblioteksväsendet. Biblioteket som offentlig institution, med stark anknytning 

till den offentliga sektorn, har haft svårare än de privata att utvecklas mot en 

mer flexibel och innovativ riktning. Bibliotekariens attityd mot kunden (biblio-

teksbesökaren) kan jämföras med tjänstemännens förhållande till allmänheten. 

Det vill säga den offentliga sektorn erbjuder gratis service, och avgiftsfri verk-

samhet ger tjänstemännen (bibliotekspersonalen) rätt att kräva att kunden (bib-

lioteksanvändaren) anpassar sig till verksamheten och accepterar de villkor 

som ges, eftersom att alla ska behandlas lika. Specialservice och marknadsfö-

ring ses som sekundär verksamhet, menar Ginman. Med allmänna medel pro-

duceras service för de som behöver den, och utan intresse för att sälja den. 

Ginman hävdar att biblioteken måste börja ta fullt ansvar för sin verksamhet, 

                                                 
46 Ginman, Mariam, 1992, ”Bibliotekets kundanpassning och flexibilitet”, s.  87. 
47 Ibid., s. 88.  
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och inte skylla på resursbrist eller hävda att maximal åtgärd redan gjorts om 

verksamheten är fel. Energi bör istället satsas på nyskapande verksamheter och 

att försöka övertyga omvärlden att bibliotekets handlande är berättigat, uppma-

nar hon48

Christina Tovoté talar i ”Marketing and Swedish Libraries. About the Si-

tuation Today and the Importance of Visible Librarians” om betydelsen av att 

synliggöra bibliotekarien och dennes roll. Tovoté diskuterar hur man kan se på 

mötet mellan bibliotekarien och låntagaren som en viktig del av marknadsfö-

ringen. Tovoté menar att dagens bibliotekarier på ett sätt är en garanti för de-

mokrati. Bibliotekarien kan visa vägen till information som människor annars 

kan uppleva som svår att urskilja och hitta. Tovoté hävdar att bibliotekarierna 

har kunskapen att skilja den relevanta informationen från den icke-relevanta 

och förutom bibliotekariens gamla roll med egenskaper som samlande, organi-

serande, förvarande och distribuerande av information kan även tilläggas egen-

skapen som skapande av information. Detta, menar Tovoté, är något som bibli-

oteken borde framhäva och använda i marknadsföringen av sin verksamhet.49  

Inom föreliggande uppsats undersökningsområde finns även några relevan-

ta magisteruppsatser. Sofia Gydemo undersöker i Marknadsföring på folkbibli-

otek. En undersökning av marknadsföringstankar och arbetssätt på tre folkbib-

liotek hur tre folkbibliotek arbetar med marknadsföring av sin verksamhet. De 

slutsatser som dras av undersökningen är att folkbiblioteket har annorlunda 

förutsättningar för marknadsföring eftersom att bibliotekets främsta uppgift, 

som tidigare nämnts, inte är att generera ekonomisk vinst utan istället att locka 

människor till biblioteket. Vidare diskuterar Gydemo i sin uppsats bibliotekets 

marknadsföringsproblematik då det ofta har många identiteter och olika mål-

grupper som användare, vilket gör det svårt för biblioteket att profilera sig och 

skapa en effektiv marknadsföringsplan. Ytterligare problem som biblioteket 

tampas med är ekonomiska förutsättningar och tidsbrist. Gydemo diskuterar 

huruvida sponsring och samarbete med kommersiella företag kan vara en ut-

                                                 
48 Ibid., s. 88-90.  
49 Tovoté, Christina, 2000, “Marketing and Swedish Libraries. About the Situation Today and the Impor-
tance of Visible Librarians”, s. 40-44.  
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väg, men poängterar samtidigt att detta då kan innebära att uttrycksfriheten kan 

begränsas. Bristen av tid för marknadsföring kan leda till att biblioteket inte 

når ut till sina låntagare. Gydemo ställer avslutningsvis frågan om en utarbetad 

marknadsföringsplan skulle kunna avhjälpa det problemet.50  

BHS-studenterna Karin Axelsson och Tina Hallendal har i sin magister-

uppsats Identitet: sökes. Ungdomsbiblioteket PUNKTmedis sett som en väg ur 

folkbibliotekets identitetskris tittat på folkbibliotekens identitet och hur den kan 

förändras när det satsas på en viss målgrupp. I uppsatsen undersöks vilka syn-

sätt tre olika grupper; brukarsfären, politikersfären och bibliotekssfären, har på 

folkbibliotekets identitet. Undersökningen ger slutsatserna att PUNKTmedis 

visserligen är en del av ett folkbibliotek men att det ändå skiljer sig från den 

traditionella biblioteksidentiteten på flera sätt. Främst är det brukarinflytandet 

som gör den största skillnaden, vilket leder till att bibliotekets användargrupper 

minskar och därmed begränsas även bibliotekets roller. PUNKTmedis funktion 

som en mötesplats och som ett kulturellt center betonas, samt även vilken be-

tydelse brukarinflytandet har haft för uppbyggandet av ungdomsbiblioteket. 

Uppsatsen diskuterar inte bara fördelarna med ett målgruppsanpassat bibliotek 

med stort brukarinflytande, utan även nackdelarna. Axelsson och Hallendal 

menar att folkbibliotekets grundläggande värderingar och tankar om demokrati 

och jämlikhet riskerar att sättas ur spel om man profilerar och målgruppsanpas-

sar bibliotek. Uppsatsens slutsats visar dock på att tydliga inriktningar av bib-

lioteket och dess verksamhet ändå kan leda till att fler människor lockas till 

biblioteket för att se vad det kan erbjuda. Axelsson och Hallendal menar att en 

tydlig identitet underlättar synliggörandet av bibliotekets verksamhet och en 

dialog med brukarna.51  

Lisa Ekmans och Birgitta Ekstrands magisteruppsats Ungdomar om biblio-

tek fokuserar huvudsakligen på ungdomars attityder till biblioteket; vad de be-

ror på samt ungdomars biblioteksvanor. Ekmans och Ekstrands studie visar att 

                                                 
50 Gydemo, Sofia, 2005, Marknadsföring  på folkbibliotek. En undersökning av marknadsföringstankar 
och arbetssätt på tre folkbibliotek, http://www.abm.uu.se/publikationer/2/2005/240.pdf,  s. 60-65.  
51 Axelsson, Karin och Hallendal, Tina, 2005, Identitet: sökes. Ungdomsbiblioteket PUNKTmedis sett 
som en väg ur folkbibliotekens identitetskris, http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2005/05-141.pdf,  s. 53-
62.  
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majoriteten av de tillfrågade ungdomarna använder och tycker att biblioteket är 

viktigt, men en stor del samtidigt aldrig eller sällan använder stadsbiblioteket i 

den stad där de bor. Detta tror Ekman och Ekstrand beror på ett flertal faktorer, 

exempelvis brist på resurser men också bibliotekspersonalens dåliga kunskap 

om ungdomar och ungdomskultur vilket kan leda till konflikter. Ungdomarnas 

biblioteksärenden bestod huvudsakligen av boklån och datoranvändning, och 

hade ingen direkt funktion som social mötesplats. Biblioteksmiljön var av stor 

vikt för hur ungdomarna upplevde biblioteket som helhet. Ungdomarna efter-

lyste särskilda ungdomsrum, mysigare miljö, fler datorer och fler soffor. Likaså 

bättre anpassat mediebestånd, som uppfyller deras önskemål och behov. Förfat-

tarna drar slutsatsen att ”ungdomars uppfattning om bibliotek grundas dels på 

erfarenheter, dels på strukturella förhållanden mellan ungdomar och vuxna 

eller för den delen ungdomskulturen och den etablerade kulturen”. 52

Ovanstående forskare, artiklar och undersökningar skapar en bakgrund till 

föreliggande undersökning. Dels som jämförliga exempel på initiativ och prak-

tiska tillvägagångssätt i arbetet med att skapa ”ungdomsvänliga” och mål-

gruppsinriktade bibliotek och konsten att marknadsföra dem, dels vilka resone-

mang och attityder som förs och existerar såväl hos bibliotekspersonal som hos 

ungdomar i allmänhet.  

                                                 
52 Ekman och Ekstrand, 2005, s. 57.  
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5. Undersökningskapitel 

Enheten PUNKTmedis tillhör organisationen Stockholms stads bibliotek. Un-

dersökningskapitlet inleds därför med en presentation av organisationen SSB 

samt en fysisk beskrivning av PUNKTmedis. Vidare följer en undersökning av 

mål- och styrdokument för SSB, rapporten Vad vill de unga ha? En rapport om 

ungas önskemål och behov gällande Medborgarplatsens bibliotek och proto-

koll från referensgruppsmöten. Avslutningsvis redovisas intervjuerna med in-

formanter anställda vid PUNKTmedis.  

5.1. Presentation av Stockholms stadsbibliotek 

5.1.1. Fakta och organisation  
Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största kommunala folkbibliotek och 

består av sammanlagt 44 bibliotek inom Stockholms stad. Utöver Stadsbiblio-

teket vid Sveavägen ingår stadsdelsbiblioteken samt Läsesalongen, Rum för 

barn och Serieteket i Kulturhuset vid Sergelstorg. Dessutom finns ett antal spe-

cialbibliotek, till exempel Ljudbiblioteket och Internationella biblioteket.  

Stockholms stadsbibliotek driver även social och uppsökande verksamhet vil-

ket innebär biblioteksverksamhet på ett antal sjukhus, servicehus och andra 

institutioner, biblioteksservice på arbetsplatser och barnens bokbuss som besö-

ker barnstugor i ytterstaden. Dessutom görs regelbundna hembesök och bok-

sändningar genom ”Boken kommer”-verksamhet, som är riktad till äldre, sjuka 

och funktionshindrade. Stadsbiblioteket är också länsbibliotek, vilket innebär 

stöd till personalen på folkbiblioteken i Stockholms län i områden som perso-

nalutveckling, utvecklingsfrågor, IT-frågor et cetera. Stadsbiblioteket har dess-

utom som uppgift att fungera som lånecentral för mellersta Sverige. Internatio-
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nella Biblioteket, med litteratur på över 120 språk, är lånecentral för hela lan-

det.53 Stockholms stadsbibliotek tillhör organisatoriskt Kulturförvaltningen i 

Stockholm. Från år 2001 lyder alla folkbibliotek inom Stockholms stad under 

gemensam ledning under Kulturförvaltningen. Innan ändringen 2001 var bibli-

oteken i stadsdelarna ekonomiskt och administrativt knutna till stadsdelsför-

valtningarna.54 Samtliga bibliotek inom Stockholms stad följer en och samma 

biblioteks- och verksamhetsplan, utarbetad och antagen av Stockholms kultur-

nämnd. 

5.1.2. Ungdomsbiblioteket PUNKTmedis 
I februari 2005 invigdes ungdomsbiblioteket PUNKTmedis vid Medborgar-

platsen i Stockholm. Projektet PUNKTmedis, som uppgick till cirka 14 miljo-

ner i kostnad, är resultatet av Stockholms stadsbiblioteks särskilda fokusering 

på verksamhet för barn och unga. På PUNKTmedis är det skapandet som står i 

centrum bland bibliotekets verksamheter, till exempel skrivar- och serieteck-

narverkstad och poesi- och rollspelshörna.55  

Ungdomsbiblioteket med sin totalyta på cirka 120 kvadratmeter, är beläget 

i gatuplanet på Medborgarplatsens bibliotek. Biblioteksrummet är öppet och 

ljust med stora fönster ut mot Medborgarplatsens torg. Rummets möblering 

består huvudsakligen av bokhyllor, ett antal bord och stolar, sacco-säckar samt 

en soffa utformad som en textilklädd trappavsats, fylld med kuddar. Centralt i 

biblioteket finns det en informationspunkt där en bibliotekarie sitter. I anslut-

ning till informationspunkten är en ”dator-ö” belägen, med fyra stycken drop-

in-datorer avsedda för användare i åldern 13-19 år. Förutom surf-datorerna 

finns också två datorer med tillgång till bibliotekskatalogen, samt en dator som 

fungerar som Netloankiosk.56 Biblioteket har också en musiklyssnarhörna, stu-

dierum och datorrum, samt mystikrummet möblerat med Chesterfieldsoffor, 

                                                 
53 Stockholms stadsbiblioteks webbplats:  
http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=2538, 2006-03-13 
54 Stockholms stadsbiblioteks webbplats: 
http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=4487, 2006-03-13 
55 Zorn, Henriette, 2005, ”Nytt bibliotek för unga invigt: PUNKTmedis – av ungdomar för ungdomar”, 
http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2005/BBL%20nr%203_05.pdf, s. 24-25. 
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röda tunga gardiner och en takkrona samt hyllor för fantasy- och sciencefic-

tionlitteraturen. PUNKTmedis personal består av verksamhetslag på sju perso-

ner där både bibliotekarier och biblioteksassistenter ingår.  Verksamhetslaget 

är huvudsakligen knutet till PUNKTmedis men är även delaktig i hela Med-

borgarplatsens biblioteksverksamhet. Antal medier på PUNKTmedis uppgår 

för närvarande till cirka 4 750 volymer inom skön- och facklitteratur, cirka 170 

dvd- och vhsfilmer samt cirka 300 musik-cd.57 Därtill tillkommer tidskrifter 

och ljudböcker.  I gatuplanet ligger också entrén och receptionen för hela bib-

lioteket. I anslutning till receptionen finns utlåningsautomat, återlämningsrobot 

och den öppna reservationshyllan placerade.  I angränsade lokaler bedriver 

Kulturskolan sin Vår Teater–verksamhet, och i ett av ungdomsbibliotekets rum 

håller tidskriften Ponton58 till. På SSB:s webbplats finns en särskild sida för 

PUNKTmedis, som innehåller bland annat en evenemangsguide, boktips, in-

formation om prao, studiebesök och bokprat samt information och kontaktupp-

gifter gällande skrivarläger, om att vara förpoet på författarkvällarna och tid-

skriften Ponton. På hemsidan finns även en kort beskrivning av vad biblioteket 

erbjuder för aktiviteter och medier samt en redogörelse för hur ungdomsbiblio-

teket kom till. PUNKTmedis har öppet måndagar till torsdagar fram till klock-

an 21, fredag och lördag till klockan 22 samt dagtid på söndagar. Namnet på 

biblioteket, PUNKTmedis, har arbetats fram av ungdomskonsulterna. Ung-

domskonsulterna valde att inte låta termen bibliotek ingå i namnet, för att und-

vika förutfattade meningar.59

 
56 Netloan är ett virtuellt bokningssystem för Internet och ordbehandling, där biblioteksanvändaren själv 
bokar sin tid i en speciell bokningsdator. 
57 Uppgifterna är baserade på sökresultat i Stockholms stadsbiblioteks OPAC-katalog 2006-05-14. 
58 Tidskriften Ponton startades under Kulturhuvudstadsåret 1998 med bidrag från Stiftelsen framtidens 
kultur, Stockholms läns landsting samt Stockholms stads- och länsbibliotek. Redaktionen består av ett 
femtontal ungdomar, en formgivare och en bibliotekarie. Tidskriften är riktad till alla läsare men de som 
publiceras i Ponton är mellan 15 och 21 år.  
59 Sammanfattning av studiedagen ”Att marknadsföra biblioteksverksamhet”  2005-03-07: 
www.bibl.vgregion.se/upload/Regionbibliotek/Konsulentverksamhet/marknadsfora-bibliotek050307.pdf, 
2006-05-11.  
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5.2. Mål- och styrdokument 
För att vidare kunna analysera PUNKTmedis syfte, verksamhet och marknads-

föring är Stockholms stads biblioteksplan grundläggande underlag, likaså 

Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsplan. Dessa mål- och styrdokument 

anger de generella ramarna för PUNKTmedis uppdrag och verksamhet.  

5.2.1. Biblioteksplan 
”Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan” beslu-

tades av Stockholms kulturnämnd och antogs den 11 juni år 2000. 

Stockholms stads biblioteksplan anger riktningen och ramarna för hela verk-

samheten; huvudbiblioteket och samtliga stadsdelsbibliotek inom Stockholms 

stad. Inom dessa ramar har varje anställd inom SSB själv stor frihet att arbeta 

inom uppdraget som lyder: ”att utveckla biblioteksverksamheten i samspel med 

brukare och omvärld”. Biblioteksplanen bygger på 13 olika utgångspunkter, 

med mötet som kärnan i verksamheten. Möten i flera avseenden; möten mellan 

människan och ordet, mellan läsaren och boken, mellan besökaren och perso-

nalen. All utveckling som sker i biblioteksverksamheten ska syfta till att öka 

kvaliteten i detta möte.   

Planen uttrycker att biblioteket är en av de få öppna platser i samhället, 

och där ska människor av alla slag kunna mötas utan krav på ärende, medlem-

skap eller pengar. På biblioteket ska bibliotekspersonal stå till tjänst med väg-

ledning, för den som vill. På biblioteket ska man få vara för sig själv, bland 

andra. Biblioteken utgör symbol för yttrandefrihet och för demokratin, för det 

öppna samhället samt för allas lika rätt till kultur och utbildning. Detta har sin 

bakgrund i FN-deklarationen för mänskliga rättigheter, Unesco:s folkbiblio-

teksmanifest, FN:s barnkonvention, bibliotekslagen och Stockholms stads in-

tegrationsprogram m.fl. Vidare menar man i planen att Stockholms stadsbiblio-

tek, i egenskap av att vara en stor och folklig kulturinstitution, ska ha en kul-

turverksamhet som håller hög kvalitet samt som är nyskapande och djärv. Det-

ta innebär för bibliotekets del att delta i experiment med nya medier och pröva 

och utveckla användningen av moderna medier. Den publika verksamheten ska 

utvecklas och förnyas, och biblioteket ska föra en ständig dialog med besökar-
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na för att utveckla sina tjänster på ett sätt som passar dem. Öppettiderna ska 

ökas efter människors behov och bibliotekets öppettider ska passa storstaden 

Stockholms befolkning. Öppettiderna ska vara lätta att komma ihåg, generösa 

och lokalt anpassade.  Biblioteksbesökaren ska vara i fokus, och biblioteket ska 

aktivt söka samarbete med sin besökare och brukare.  

 I biblioteksplanen framhålls också att Stockholms stadsbibliotek har för 

avsikt att arbeta för att presentera sig i marknadsföring, genom skyltning och 

entréförhållanden på ett tydligt, professionellt och intresseväckande sätt. Denna 

marknadsföring syftar till att stärka bibliotekets identitet och tydligt markera 

bibliotekets närvaro. Eftersom att upplevelseindustrin i dag tävlar om männi-

skors uppmärksamhet har biblioteket ständigt stark konkurrens. Stockholms 

stadsbiblioteks tanke är att använda boken som konkurrensmedel, och att syn-

liggöra den goda boken och läsupplevelsen. Vidare har biblioteket för avsikt att 

det ska finnas en kommunikation med användarna som ska vara slagkraftig, 

professionell och återkommande. Den grundläggande meningen är att bibliote-

ket ska uppfattas som angeläget och tillgängligt. På så sätt måste då också 

stadsbibliotekets mediabestånd ständigt utvecklas och förnyas. Samlingarna 

ska representera ett genomtänkt urval och regelbundet ses över. Ambitionen är 

att mediebeståndet inte bara ska vara stort, aktuellt och mångfaldigt, utan även 

finnas plats i biblioteket för att väcka nyfikenhet och läslust, för att på så sätt 

skapa möten mellan boken och läsaren. I möten med andra människor genom 

böcker och upplevelser av levande kultur, ges unga människor möjlighet att 

pröva och förkasta hållningar, att överskrida intellektuella gränser samt finna 

sin egen tillhörighet. Därför vill biblioteket utforma sin verksamhet så att unga 

människors biblioteksanvändning uppmuntras. Stockholms stadsbibliotek avser 

därför att lägga särskild vikt vid verksamhet för barn och unga, och vid samar-

bete mellan folk- och skolbiblioteken. Idag är cirka 70 000-80 000 Stockhol-

mare mellan 6 och 15 år, och dessa ungdomar befinner sig i den grupp 

där läsningen tappar mest mark. Den goda staden kommer därför att behöva 

goda ungdomsmiljöer; miljöer där vuxna finns närvarande, där ungdomar möts 

med respekt och kan möta människor över etniska gränser och generations-

gränser, konstaterar man i planen. Biblioteken kan fungera som mötesplatser 

 27



där ungdomar kan växa och stimuleras att söka identitet och kunskap, där in-

tresset för läsning kan uppmuntras och vidmakthållas. Därför ska biblioteken 

utforma sin verksamhet så att den kan intressera ungdomar. Särskilt ska pro-

gramverksamheten för ungdomar hålla hög kvalitet samt vara nyskapande och 

djärv. Dessutom ska den gärna initieras av ungdomarna själva, och Stadsbiblio-

tekets ser som sin uppgift att stimulera barns och ungdomars eget skapande. 

Detta kan göras genom att organisera skrivarläger, skrivarverkstäder, work-

shops för textförfattare, serietecknare och andra, samt genom att arbeta för un-

derlättande av publicering. Ungdomar är bibliotekens nuvarande och framtida 

stamkunder. De är framtidsvisare, vars åsikter om verksamheten skall fångas 

upp och ses som betydelsefull. Hela biblioteket skall vara bra för ungdomar. 

Biblioteksplanen menar att ett fördjupat samarbete med kulturskolan och det 

fria kulturlivet även bör inledas för att främja delaktighet och engagemang i 

bibliotekets arbete bland ungdomar.60

5.2.2. Verksamhetsplan 
I Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsplan (vilken indirekt styr PUNKTme-

dis) är inriktningsmålen att ”bereda stockholmarna vägar till kunskap, insikt 

och upplevelser” genom att låta verksamheten präglas av frihet, kvalitet, mång-

fald och tillgänglighet samt verka för yttrandefrihet, fritt tänkande och tankeut-

byte. Detta vill biblioteket uppnå genom att vara en öppen mötesplats för alla 

människor oavsett ålder, social, etnisk eller annan tillhörighet. Också genom 

att bereda alla brukare lika tillgång till bibliotekets resurser, utveckla lusten till 

läsning, särskilt hos barn och ungdomar samt genom att stödja såväl självstudi-

er som utbildning på olika nivåer.  

Stadsbibliotekets åtagande, med utgångspunkt i tilldelade medel, är att föl-

jande:  

• utveckla mötesplatser för kultur, demokrati och yttrandefrihet i nätverk 

med stadsdelsförvaltningar och andra aktörer 

                                                 
60 Stockholms stads biblioteksplan: http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=4206, 
2006-03-20 
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• utveckla och förbättra verksamheten för och med ungdomar 

• utveckla och förbättra metoder och samarbetsformer för att stimulera 

barns- och ungdomars läslust- och språkutveckling 

• utveckla och förbättra servicen till funktionshindrande 

• utveckla och förbättra servicen till studerande på alla nivåer, i såväl for-

mellt som informellt lärande 

• utveckla och förbättra Stockholms stadsbiblioteks e-tjänster 

• utveckla och förbättra arbetsmetoderna för ett optimalt utnyttjande av 

mediabeståndet 

• erbjuda ett brett urval av alla slags media för både nytta som nöje på 

stockholmarnas olika språk 

• skapa attraktivare biblioteksmiljöer med förbättrad tillgänglighet 

• erbjuda och aktivt marknadsföra kvalificerad biblioteksservice till 

Stockholms äldreomsorg 

• utveckla och tillvarata medarbetarnas kompetens för att förbättra biblio-

tekens vägledning på alla nivåer. 

Åtagandena följs upp genom bibliotekets regelbundna rapportering av verk-

samhetsstatistik. Verksamhetsstatistiken ger kvantitativa mått på bibliotekens 

basverksamhet, och ska kunna refereras till åtagandena. I rapporteringen och 

uppföljningen ingår besökstatistik, utlån, bok- och biblioteksinformation, pro-

gramverksamhet, utställningar samt utbildningsinsatser för personal och bruka-

re. Dessa data kompletteras vidare med enhetssamtal, fokusgruppsintervjuer, 

lokala brukarundersökningar, tertialrapporter och verksamhetsberättelser, i 

olika utsträckning beroende på biblioteksenhet. I uppdragen att ”skapa attrakti-
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vare biblioteksmiljöer med förbättrad tillgänglighet” och att ”utveckla och för-

bättra verksamheten för och med ungdomar” ingår initiativet till ungdomsbib-

lioteket PUNKTmedis, beläget i Medborgarplatsens bibliotek. Tanken är att 

ungdomsbiblioteket ska vara ”nav och inspiratör” för vidare utbildning och 

utveckling av biblioteksverksamhet för ungdomar över hela staden. Detta ska 

ske i samarbete med ungdomar, Kulturskolan, Lava och stadsdelsförvaltning-

arna.61 Utveckling av ungdomsverksamheten vid utvalda bibliotek möjliggörs 

genom ett tillskott på 1,2 miljoner kronor ur särskilda budgetmedel, som till-

förts kulturförvaltningen avsedda just för särskilda ungdomssatsningar.62

5.2.3. Sammanfattning av mål- och styrdokument 
Biblioteks- och verksamhetsplanen anger riktningen och ramarna för Stock-

holm stadsbiblioteks verksamhet, och i förlängningen även PUNKTmedis. Mö-

tet är kärnan i verksamheten och bibliotekets uppdrag är ständigt utveckla 

verksamheten tillsammans med bibliotekets användare och omvärld. Bibliote-

kets verksamhet och åtaganden följs upp genom kontinuerlig rapportering och 

utvärdering. Både i biblioteksplanen och i verksamhetsplanen uttrycks tydligt 

att ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp. Ungdomars biblioteksanvänd-

ning och kulturskapande ska uppmuntras och stimuleras, och läsintresse ska 

främjas. Centralt är även att ungdomarna ska vara aktivt medskapande, och att 

deras åsikter är betydelsefulla för utformningen av bibliotekets verksamhet i 

form av program, aktiviteter och mediainköp. I mål- och styrdokumenten 

framhålls att ungdomsverksamheten ska ske i samarbete med ungdomar, kul-

turutövare och stadsdelsförvaltningarna, och särskilda ungdomssatsningar ska 

finansieras genom budgettillskott. 

                                                 
61 Kulturskolan Stockholm är Europas största kulturskola. Den bildades 1996 av tidigare Kommunala 
musikskolan och Vår Teater samt de nya ämnena bild & form och dans. Lava är ett kulturcentra för unga 
människor, beläget i Kulturhuset, Stockholm.  
62 Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsplan:  
http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=10260 2006-03-13 
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5.3. Rapport och protokoll  
Följande rapport och referensmötesprotokoll åskådliggör hur diskussionen med 

ungdomarna sett ut och utvecklats under tiden för uppbyggnaden av PUNKT-

medis. Syftet med att undersöka dessa dokument är att klargöra vilka behov 

och önskemål som bibliotekspersonalen har haft att arbeta med som utgångs-

punkt.  

5.3.1. Vad vill de unga ha? En rapport om ungas önskemål och be-

hov gällande Medborgarplatsens ungdomsbibliotek 
Rapporten Vad vill de unga ha? En rapport om ungas önskemål och behov 

gällande Medborgarplatsens ungdomsbibliotek beskriver initiativet och tillvä-

gagångssättet med skapandet av PUNKTmedis.63 Grunden till ungdomsbiblio-

teksprojektet bygger på ett fullmäktigebeslut som togs 2002. Beslutet åsyftar 

att ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp. Vidare framhöll beslutet att 

ungdomar ska ha tillgång till en mötesplats, ett eget bibliotek, där de själva 

skall vara medskapande i utformningen av verksamheten. Ungdomsbiblioteket 

ska ha en tydlig avdelning för en definierad målgrupp; 13-19-åringar. Som en 

del av projektplaneringen genomfördes under 2003 en kvalitativ undersökning 

i form av fokusgruppsdiskussioner och djupintervjuer. I undersökningen fick 

ett 40-tal ungdomar framföra sina åsikter och önskemål om biblioteket. Ung-

domarna rekryterades via affischer och flyers placerade i ungdomsmiljöer (till 

exempel fritidsgårdar, caféer och skolbibliotek) samt genom direktkontakt i 

skolklasser. Intresset att diskutera bibliotek var stort hos ungdomarna. Urvalet 

baserades på att diskussionsgrupperna skulle vara så representativa som möj-

ligt. För att få reda på ungdomarnas bakgrund och intressen genomfördes djup-

intervjuer och rekryteringsformulär. Formuläret innehöll cirka 30 frågor som 

rörde familj, skola, fritid, kompisar, litteratur och bibliotek. Samtal i grupper 

om cirka 8 personer genomfördes vid fyra tillfällen, samtliga på Medborgar-

                                                 
63 Vad vill de unga ha? En rapport om ungas önskemål och behov gällande Medborgarplatsens ung-
domsbibliotek: 
http://www.ssb.stockholm.se/upload/Medborgarplatsen/Filer%20för%20uppladdning/rapport%20ungdom
sbibl.doc 2006-05-11 
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platsens bibliotek efter skoltid. Grupperna fördelades baserat på ålder och kön, 

med utgångspunkt i att alla skulle kunna våga och få sin röst hörd. Under träf-

farna diskuterades ungdomarnas attityd till bibliotek och vad de anser är förde-

lar och nackdelar, samt vilka förväntningar, behov och önskemål ungdomarna 

hade av ungdomsbiblioteket. Dessutom gjordes collage, där bilderna fick re-

presentera en känsla eller önskan om ”drömbiblioteket”, och som sedan disku-

terades och kommenterades efteråt. Vidare fick ungdomarna titta på och kom-

mentera utkasten till arkitektskisserna av ungdomsbiblioteket. De biblioteksat-

tityder som förtydligades och de åsikter som framkom var av blandat slag, men 

vissa punkter var majoriteten av ungdomarna överens om. Framförallt gällde 

detta upplevelsen att dagens bibliotek främst var utformade för vuxna. Därför 

efterlyste de unga en biblioteksmiljö som var skapad efter deras önskemål och 

behov. Många av ungdomarna ansåg att det var svårt att hitta på biblioteket, att 

skyltningen var otydlig samt att klassifikationssystemet (SAB) var svårförståe-

ligt. Erfarenheten av hur de blir bemötta av bibliotekets personal var olika, men 

den allmänna åsikten var ändå är att personalen var kompetent. Dock upplevde 

många att det ofta var problem med kommunikationen när bibliotekarierna 

använde termer och fackspråk som inte ungdomarna alltid förstod. Karaktärise-

rande för bra bibliotekspersonal, enligt fokusgruppen, är ett gott bemötande, att 

personalen är trevlig, hjälpsam och insatt i sådant som intresserar ungdomar. 

Gällande bibliotekens mediautbud var de flesta ungdomar nöjda, även om de 

ansåg att många av böckerna var slitna och gamla. En del upplevde dock att det 

var svårt att hitta renodlad ungdomslitteratur, och efterlyste en tydlig ”ung-

domshylla”. En stor del av bibliotekets utbud var för många av ungdomarna 

tämligen okänt, till exempel bibliotekets utlåning av filmer och musik-cd. De 

som var medvetna om den delen av biblioteksverksamheten tyckte dock att 

film- och musikutbudet var litet och ganska inaktuellt. De flesta ungdomarna 

tyckte att det var bra att det finns att det finns datorer för olika ändamål på bib-

lioteket. Det som ungdomarna upplevde som krångligt var själva bokningspro-

cessen i Netloan, och menade att det borde finnas fler datorer till förfogande. 

Några av ungdomarna hade använt bibliotekets sökkatalog, och tyckte inte att 

det var svårt att söka men problematiskt att begränsa sina sökningar.   
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Ur dessa undersökningar och samtal med ungdomarna fick biblioteket fram 

ungdomars generella åsikter och attityder kring bibliotek. Ungdomsbiblioteket 

ska i första hand vara en plats där man kan träffa kompisar och umgås, fika, 

slappna av och bara ”vara”. Dessutom är det bra om man där även kan få ut-

lopp för sin kreativitet eller ta del av andras kulturskapande. Bibliotekets sista 

funktion ska vara som pluggställe.  

För att garantera att ungdomarnas påverkningsmöjligheter i planeringen av 

ungdomsbiblioteket upprätthålls, skapades en referensgrupp om åtta personer. 

Referensgruppen bestod av tjejer och killar mellan 13 och 18 år, som var både 

vana och ovana biblioteksanvändare. Gruppen träffades tillsammans med pro-

jektledaren ett flertal gånger, och planerade och diskuterade ungdomsbibliote-

kets utformning gällande lokal och interiör, media, programverksamhet, mark-

nadsföring et cetera. Referensgruppen deltog även i studiebesök på olika ung-

domsbibliotekssatsningar runt om i Sverige.  

I samtalen med ungdomarna fick en stor del av bibliotekspersonalen om-

pröva sina föreställningar och fördomar om vad ungdomar vill ha. I första hand 

ville ungdomarna ha ett riktigt bibliotek, och inte ett gamecenter eller en ung-

domsgård. På samma sätt var det även viktigare med kunnig personal än med 

ung och trendig sådan. Syftet med projektet är att ungdomsbiblioteket ska vara 

en naturlig plats för ungdomar att mötas, samt att det ska motsvara deras behov 

och önskemål. Likaså att det fortsättningsvis ska finnas möjligheter och forum 

för ungdomar att påverka bibliotekets innehåll, till exempel i formella refe-

rensgrupper eller genom spontana dialoger direkt på biblioteket.   

5.3.2. Protokoll från referensgruppsmöten 
Protokollen från förra avsnittets nämnda referensgruppsmöten spänner över 

tidsperioden 18:e november år 2003 till och med 4:e januari år 2005.64 Proto-

kollen tar upp och beskriver de frågor och punkter som diskuterades i plane-

ringsarbetet med PUNKTmedis. Mycket av de åsikter som framförts i refe-

rensgruppen är överensstämmande med det som framkom i fokusgrupperna. I 

                                                 
64 Protokoll från referensgruppsmöten: http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=10705 
2006-05-11. 
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referensgruppen specificerades dock mycket gällande bibliotekets innehåll och 

verksamhet. De områden som referensgruppen huvudsakligen diskuterade var 

biblioteksrummets utformning, inredning och skyltning av media, mediabe-

stånd och innehåll i form av böcker, tidskrifter samt film och musik, studiebe-

sök samt ungdomsbibliotekets marknadsföring. Hela gruppen ville ha ett stort 

musikutbud innehållande de flesta musikgenrer. Ungdomarna ville gärna själva 

vara med om inköp av cd-skivor, till exempel gemensamt gå till skivbutiker, 

eller lämna inköpsförslag i skolorna eller ha ett klotterplank där man kunde få 

önska. Vikten av att kunna lyssna på musik på biblioteken framkom också. 

Likaså resonerades det kring filmbeståndet. Förslag på olika genrer som ung-

domarna ville se på biblioteket var bland annat drama, dokumentär, äventyr 

och action, fantasy, skräck, tv-serier på DVD/VHS, manga, tecknade filmer 

och Astrid Lindgren-filmer. Vilka tidskrifter som ska finnas på biblioteket var 

också viktigt.  Vid ett tillfälle träffades gruppen på en tidningsbutik på Söder 

där deltagarna fick välja två tidskrifter var som de trodde skulle vara roliga och 

bra att ha på biblioteket. Gruppen fick en vecka på sig att läsa igenom tidning-

arna och sedan diskutera vilka av dessa tidskrifter som kunde vara aktuella för 

biblioteket.  

Beträffande biblioteksrummets utformning upplevde ungdomarna att det 

var viktigt att de fick vara med och välja vilka typer av möbler som ska köpas 

in. Stilarna fick gärna vara lite blandade, och gruppen hade även önskemål om 

att få vara delaktig i besöken på olika möbel- och designbutiker. Därtill disku-

terades skyltingen, och efter önskemål om mer lättförståelig skyltning besluta-

des att böckerna skulle placeras efter kategorier som till exempel Skrivråd, 

Djur och natur, Hem och hobby, Genus et cetera, istället för SAB-systemet.  

En annan mycket angelägen punkt var vad programverksamheten skulle in-

nehålla och hur den skulle genomföras. Gruppen brainstormade fram en mängd 

förslag, för att sedan strukturera förslagen utifrån ungdomsbibliotekets ut-

gångspunkt; ordet. Bland dessa förslag fanns bland annat skrivarverkstäder, 

kurser, författarbesök av ”roliga författare”, filmvisning, estradpoesi, debatt-

kvällar och konserter. Dessa skulle utgå ifrån olika ämnesområden, till exem-

pel könsroller, rasism, filosofi, politik och ungdomsfrågor et cetera. Vidare 
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diskuterade referensgruppen att ha konst på biblioteket, både av okända och 

etablerade konstnärer.  

Gruppen diskuterade även datorer, Internet och dataprogram samt data- 

och TV-spel på biblioteket. Hela gruppen såg det som självklarhet att det ska 

finnas Internetdatorer, både för längre bokning men även så kallade drop-in-

datorer för kortare sessioner. Dessutom ska det finnas utskriftsmöjligheter. 

Önskemål av olika datorprogram diskuterades, till exempel Word (Officepake-

tet), Photoshop eller flashprogram samt webbsideprogram som Frontpage eller 

Dreamweaver. Önskvärt var också att det fanns någon datakunnig på bibliote-

ket som kunde hjälpa till, antingen anställd personal eller insatta och intresse-

rade ungdomar. Gruppen tyckte att ungdomsbiblioteket skulle ha en egen 

webbplats, gärna med rörliga panoramabilder som visar bibliotekets lokaler, 

diskussionsforum, ungas boktips och ungdomsrelaterade länkar. Webbplatsen 

kunde byggas av intresserade ungdomar, med stöd av datakunnig personal. 

Vidare diskuterades möjligheterna spela data- och tv-spel på biblioteket, men 

samtliga i gruppen ansåg att om detta skulle finnas skulle det vara sekundär 

verksamhet. I första hand skulle det vara ett bibliotek med olika medier. 

5.3.3. Sammanfattning av rapport och protokoll 
Rapporten och protokollen beskriver konkret upptakten, planeringen och arbe-

tet med skapandet av PUNKTmedis. Utifrån djupintervjuer och fokusgrupps-

diskussioner med ett 40-tal ungdomar skapades en referensgrupp för PUNKT-

medisprojektet. I grupperna diskuterades ungdomars attityder till och synpunk-

ter på biblioteksverksamhet, samt hur önskemålen kring ungdomsbiblioteket 

såg ut. De flesta ungdomarna upplevde att biblioteket främst är skapat utifrån 

ett vuxen- eller ett barnperspektiv. Därför efterlyste de biblioteksmiljöer sär-

skilt avsatta och utformade för ungdomar. Ungdomsbiblioteket ska vara en 

plats för umgänge med kompisar samt ge möjligheten att kunna få utlopp för 

kreativt skapande och tillfredsställande av kulturella behov. Dock ska bibliote-

ket vara ett bibliotek, och inte en ungdomsgård. På ungdomsbiblioteket ska det 

finnas nya och aktuella medier, samt ett brett sortiment av litteratur, filmer och 

musik. Många av ungdomarna var omedvetna om vad biblioteket redan erbjöd 
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i sin verksamhet, till exempel cd - och filmutlåning et cetera. Referensgruppen 

diskuterade och valde ut allt från ungdomsbibliotekets inredning, i form av 

färgsättning och möbler, till mediabeståndets innehåll; litteratur, tidskrifter, 

musik och filmer. Vidare planerades programverksamheten; vilka arrangemang 

som skulle anordnas och vilka författare som kunde bjudas in till författarträf-

farna. Referensgruppen kom också fram till att bibliotekets skyltning skulle 

göras mer lättförståelig.  

5.4. Redovisning av intervjuer  
För att få en bild av hur PUNKTmedis marknadsföring och vad den vill visa, 

har för undersökningen genomförts intervjuer med bibliotekspersonal vid 

PUNKTmedis. I redogörelsen för intervjusvaren anges inte namnen på infor-

manterna om det inte finns särskilda skäl för det. Följande informanter inter-

vjuades:  

Lena Cederström, enhetschef för Medborgarplatsens, Gamla Stans och 

Luma bibliotek. Som enhetschef har hon arbetat i cirka tre år, och innan dess 

som bibliotekarie på Medborgarplatsens bibliotek. 

Cecilia von Strokirch, informatör på Medborgarplatsens bibliotek. Hon 

jobbar främst med programverksamhet, informationsspridning och marknads-

föring, med tyngdpunkt på PUNKTmedis. Som informatör har hon arbetat i 

cirka 1 ½ år, och tidigare jobbat som biblioteksassistent och bokuppsättare på 

ett flertal bibliotek. 

Anne Mobark, bibliotekarie på Medborgarplatsens bibliotek, och tillhör ar-

betslaget PUNKTmedis. Där har hon har jobbat sedan 2004, och innan dess på 

Medborgarplatsens gamla barn- och ungdomsavdelning.  

5.4.1. PUNKTmedis syfte, målsättning, profil och verksamhet 
Informanterna berättar att initiativet till PUNKTmedis är ett politiskt beslut, 

som bygger på en idé från stadsbibliotekarie Inga Lundén.  Grundtanken, me-

nar en informant, var att ett ungdomsbibliotek skulle placeras vid Medborgar-

platsen dels eftersom att torget är en naturlig samlings- och mötesplats, dels 

eftersom att området generellt är det ungdomstätaste i Stockholms stad. Med-
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borgarhusets lokaler framstod därför som en bra lösning för placeringen av 

PUNKTmedis. Den gamla bibliotekslokalen byggdes om och de olika avdel-

ningarna omplacerades och öppnades upp mer än tidigare. Målsättningen för 

PUNKTmedis var, enligt samtliga intervjuade informanter, att nå ut till unga 

människor och att kunna erbjuda litteratur och program som tillgodoser deras 

behov och önskemål. En av tankarna bakom projektet, berättar en informant, 

var att se om ett bibliotek kan fungera som en mötesplats för ungdomar. Infor-

manten förklarar att ett av PUNKTmedis huvudsyften är att vara en mötesplats. 

Men det ska inte vara en ungdomsgård, det ska vara ett bibliotek. Dock ett an-

norlunda bibliotek. Beträffande detta uppdrag konstaterar en av informanterna 

att: 

Vår förhoppning är att vi ska kunna nå en bredare grupp av ungdomar än de som redan är 

läsintresserade och så, i och med att vi har lite annorlunda medieutbud och mer riktade 

verksamheter, som kan skapa intresse och därmed också locka in till att man ser bibliote-

ket som ett ställe där man kan vara på, och inte bara ett ställe som är töntigt.65

En av informanterna menar att eftersom att det inte har funnits något specifikt 

ungdomsbibliotek har det inte funnits någon plats för ungdomarna, utan att de 

har ofta ”trillat emellan” barn och vuxen i biblioteksrummet. Så en av avsikter-

na med PUNKTmedis är att locka ungdomarna till biblioteket, att fånga upp 

deras intresse och att ge dem möjligheten att där hitta saker som de är intresse-

rade av. En annan informant spekulerar i huruvida ungdomsbiblioteket också 

kan vara ett sätt för kommunpolitikerna att gottgöra de senaste årens nedskär-

ningar på ungdomsverksamhet: 

Sedan är det också, vad jag tror är den politiska agendan, att det handlar om att göra en 

satsning på ungdomar eftersom att det har dragits ner mycket de senaste åren på kommu-

nal verksamhet för ungdomar. Det är här är väl ett sätt att försöka kompensera det på nå-

got sätt.66

                                                 
65 Intervju med Cecilia von Strokirch 2006-03-23. 
66 Ibid. 

 37



Samtliga informanter uttrycker att PUNKTmedis profil, förutom att det är ett 

ungdomsbibliotek, är att ordet ska vara i centrum. Det skrivna, sjungna och 

talade ordet fungerar som hörnstenar och principer för verksamheten. Infor-

manterna betonar att programverksamheten och aktiviteterna är präglade av 

ordet, i form av olika skrivarkurser, workshops, författarprogram, ståupp-

komik och poesiuppläsningar et cetera. En annan viktig del som formar 

PUNKTmedis, berättar informanterna, är att verksamheten syftar till att göra 

ungdomarna själva aktiva. Tanken är att ungdomarna själva ska komma med 

idéer och arrangera verksamheten och att biblioteket endast ska finnas i bak-

grunden som ett stöd. Att biblioteket inledningsvis arrangerar några olika pro-

gram, men att de ungdomar som är intresserade sedan fortsätter och arrangerar 

fortsättningsvis. Ännu har denna typ av ”egenverksamhet” inte slagit igenom 

på biblioteket fullt ut, förklarar informanterna, men det finns tydliga tecken på 

ambition. Exempelvis leds nu manga-kurserna av en 18-årig tjej som tecknar 

manga under namnet Claine. Hon tog själv initiativet till att leda kurserna då 

hon ansåg att föreläsningarna behövde utvecklas något. Informanterna berättar 

också att vem som vill kan framträda som förpoet på författarträffarna, utan 

krav att vara etablerad eller publicerad. Även tidskriften Ponton med sin text-

verkstad och öppna scen, där ungdomar en gång i månaden kan läsa, skriva 

eller sjunga och framföra sina texter, drivs att unga människor. Biblioteket har 

även rollspelsträffar med ungdomar som kommer till biblioteket och spelar 

rollspel. För detta ändamål har biblioteket köpt in även media som till exempel 

rollspelsböcker, för att backa upp rollspelarnas intresse. 

Informanterna menar att PUNKTmedis försöker tänka på att intresset och 

de evenemangen som arrangeras även ska visa sig i mediabeståndet, i form av 

till exempel fantasy, rollspel och manga et cetera. Det är av stor vikt för biblio-

tekspersonalen, säger de, att vara lyhörda och öppna för ungdomarnas förslag 

och initiativ till olika programverksamhet. De olika föreläsningarna, verkstä-

derna och kurserna är återkommande i olika utsträckning, beroende på popula-

ritet och praktiska omständigheter. Men biblioteket försöker att bygga upp en 

struktur för att verksamheten ska rota sig i såväl bibliotekets som ungdomarnas 

vardag. Vissa arrangemang är terminsbaserade medan vissa är intensivkurser 
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under lovperioder. Författarträffar och filmvisning återkommer varje eller var-

annan vecka, på särskilda veckodagar och tider. Förutom fritidsverksamheten 

har biblioteket också mycket skolklasser på besök, i form av bokade träffar 

innehållandes presentation av biblioteket, bokprat, visning av och sökning i 

databaser et cetera. 

Framförallt ungdomsprofilen och mötesfunktionen samt egenverksamhe-

ten och aktiviteterna menar en av informanterna är det som främst är profilen. 

En annan informant uttrycker det på ett liknande sätt: 

[…] det som är speciellt med PUNKTmedis det är att vi har så mycket verksamhet att vi 

har kurser, författarbesök och massa sådana aktiviteter som är speciella för PUNKTmedis. 

Det är inte så vanligt att man har fullt så mycket verksamhet som vi har. Det är väl det 

som gör oss unika.[…]Det är ju det att det finns utrymme att hitta på saker och ting, tän-

ket är ju att ordet i centrum är ju det vi utgår ifrån.67

5.4.2. Målgruppen, dess behov och efterfrågan och hur detta tillgo-

doses 
Informanterna berättar att PUNKTmedis målgrupp är främst ungdomar i åldern 

13-19 år.  Primärt är dessa ungdomar boende eller studerande på Södermalm, 

sekundärt Stockholms stad, i tredje hand alla 13-19-åringar som är intresserade 

av att komma till ungdomsbiblioteket, förklarar en informant. Biblioteket är 

naturligtvis till för alla ungdomar men det skulle behövas flera bibliotek av 

PUNKTmedis typ, menar informanten. Biblioteksanvändarna inom denna mål-

grupp beskrivs av informanterna som blandade. Det beror mycket på typ av 

verksamhet och program, menar de. Skrivarkurser och författarträffar genererar 

oftast gymnasieungdomarna, medan till exempel manga-dagar, rollspelsträffar 

tenderar att locka de yngre ungdomarna i högstadieåldern. Vid filmvisningar 

och liknande brukar det vara blandade åldersgrupper. Eftersom att det är en 

stor bredd på de olika programmen lockas många olika sorters ungdomar. Där-

för kan man inte säga att det bara är en speciell kategori eller en generell grupp 

som använder biblioteket. Men den grupp som dock kan sägas vara i majoritet 

                                                 

 

67 Ibid. 

 39



på biblioteket är ändå högstadieungdomarna, anser en av informanterna. Alla 

ungdomarna kommer inte till biblioteket för att delta i program eller aktiviteter, 

utan går till biblioteket bara för att tillbringa tid där eller umgås med kompisar. 

Det faktum att biblioteket har Internetdatorer lockar också många, som kanske 

inte (i alla fall inte inledningsvis) visat ett intresse av bibliotekets övriga verk-

samhet.   

Ungdomarnas behov och efterfrågan gällande medier och aktiviteter iden-

tifieras på olika sätt, men framförallt genom inköpsförslag och förslag på verk-

samheten. Biblioteket försöker ha en öppen dialog med de ungdomar som be-

söker och använder PUNKTmedis i form av diskussioner kring olika synpunk-

ter och förslag. En av informanterna säger att man får jobba dagligen med att ta 

in åsikter. Och, menar hon, det kommer mycket idéer. Dels från biblioteksbe-

sökare och dels från ungdomarna som jobbar med tidningen Ponton, som ofta 

kommer med mycket idéer om skrivande och skrivarverkstäder. Dessutom får 

de klasser som kommer till PUNKTmedis på visningar och studiebesök gärna 

tycka till och komma med åsikter. Tyvärr blir det så att de som sällan eller ald-

rig är på biblioteket inte har samma möjlighet att komma med synpunkter och 

åsikter, menar informanten.  PUNKTmedis har försökt att få till stånd en ny 

referens- eller biblioteksgrupp där verksamheten och inköpen kontinuerligt ska 

diskuteras. Men det har varit svårt, då ungdomarnas intresse inte verkar vara så 

stort och de som ändå anmält sig sällan dykt upp på mötena: 

Vi försöker vara lyhörda, men det är svårt ibland. När vi startade upp så hade vi arvode-

rade ungdomar som fungerade som en referensgrupp plus att vi hade fokusgruppsdiskus-

sioner, där man fick biobiljetter som tack för besväret. Då gjorde vi ju intervjuer med 

ungdomarna och kollade av vad de tyckte, och då var det ju de som inte var så intressera-

de av bibliotek, så det var ju bra att få in deras åsikter. Men nu sedan vi öppnat har det ju 

inte funkat att kalla till de här biblioteksråden, det har ju inte dykt upp ungdomar.68

 
 
68 Intervju med Anne Mobark 2006-03-24.  
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Vad det beror på verkar vara svårt att säga, men en av informanterna tror att 

det kan dels bero på att flera ungdomar har en aktiv fritid och kanske inte hin-

ner engagera sig: 

Det hade ju varit önskvärt att ha en referensgrupp, vi har ju försökt att få igång en sådan 

men det har varit lite trögt. Många har anmält intresse men det är inte så många som har 

dykt upp på våra träffar. Jag vet inte vad det beror på, men jag tror att det är att det är så 

mycket annat som händer liksom, att de har så mycket annat som de är engagerade i. Den 

första referensgruppen var ju avlönad, och sedan var det ju också mer konkret kanske, då 

var det att planera hur hela biblioteket skulle se ut och vad som skulle köpas in, då var ju 

allting från scratch liksom. Då var ju allt från första början, så det kanske fanns något tyd-

ligare då.69

Därför försöker biblioteket nu istället skapa grupper som är med och tycker till 

om särskilda frågor, och där gruppen inte är permanent utan kan lösas upp efter 

varje uppdrag. Exempelvis en filmgrupp som under en termin diskuterar vilka 

filmer som ska köpas in till beståndet eller ska visas på filmkvällarna. Likaså 

en grupp som kan diskutera bokinköpen samt göra dessa tillsammans. För att 

ytterligare inbegripa ungdomarna i bibliotekets verksamhet planerades det in-

ledningsvis att anställa ungdomar för olika uppgifter, och då främst bokupp-

sättning. Men det svårt att lösa även om det fanns ett intresse: 

Vi hade ju förhoppningen om att vi skulle kunna ha bokuppsättare, och därmed att de är 

här och kunde hjälpa till och komma med idéer och spana in vad som gäller och så. Men 

det var visst omöjligt att få till tjänster på det sättet, temporärt för ungdomar så, det gick 

inte att anställa ungdomar på det sättet. Men jag hoppas att det löser sig, på något sätt, att 

vi kan ha ungdomar som är bokuppsättare och som kan hjälpa till lite grann i verksamhe-

ten.70

                                                 
69 Ibid  
70 Intervju med Cecilia von Strokirch 2006-03-23. 
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5.4.3. PUNKTmedis fysiska utformning, programaktiviteter och 

mediainköp 
Grunden till PUNKTmedis fysiska utseende är framarbetat av en inredningsar-

kitekt och sedan diskuterat och utvecklat i referensgruppen, berättar en av in-

formanterna.  I efterhand har bibliotekspersonalen flyttat om i biblioteket, då 

vissa ursprungsidéer inte har fungerat eller slagit ut som man trodde. Vidare 

hoppas ungdomsbiblioteket på att i framtiden kunna köpa in ytterligare möbler. 

En av informanterna påpekar att biblioteksrummet inte är färdigt, utan ständigt 

ändras. Det har varit problematiskt att möblera på ett bra sätt, berättar hon. 

Delvis eftersom att bibliotekets allmänna tidskrift- och tidningsavdelning lig-

ger på samma plan som ungdomsbiblioteket. Det har lett till att flera av de 

vuxna har använt de bekväma möblerna på ungdomsbiblioteket som läsplatser, 

vilket i vissa fall har haft en avskräckande effekt på ungdomarna. Likaså gäl-

lande studieplatserna som lockar universitets- och högskolestudenter. Ett ung-

domsbibliotek fyllt av vuxna gör att det inte upplevs som särskilt ungdomligt 

menar en av informanterna. Därför flyttade bibliotekspersonalen ut de bekvä-

ma fåtöljerna och köpte in sacco-säckar istället, med förhoppningen om att 

dessa inte skulle locka de vuxna tidningsläsarna i lika stor utsträckning: 

Så då flyttade vi ut de stoppade möblerna och köpte in saccocäckar, för där kan ungdo-

marna sitta och pensionärerna kanske sätter sig någon annanstans. Men pensionärerna 

tycker att det är rätt mysigt med saccosäckar de också, så att vi får hela tiden hålla på att 

fixa och trixa.71

Främst är det PUNKTmedis verksamhetslag som planerar och bestämmer kring 

rummets möblering och liknande, men ungdomarna har fortfarande möjlighe-

ten av komma med synpunkter och önskemål. För skyltning av affischer och 

informationsblad et cetera finns det några centrala platser i biblioteket. Dels på 

pelarna i biblioteksrummet, dels på en särskild anslagstavla. Dessutom skyltas 

det i fönstren ut mot torget. Tanken är att det ska vara synligt, tydligt och in-

bjudande. Planeringen av programverksamhet och aktiviteter ansvarar främst 

                                                 
71 Ibid. 
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informatören Cecilia von Strokirch för. Hon har kontakten med de olika sam-

arbetsparterna, till exempel olika författare och ABF (ABF är även delaktiga i 

finansieringen av vissa program). Men även resten av PUNKTmedis verksam-

hetslag är delaktiga i planeringsarbetet, och kommer med förslag och diskus-

sioner på verksamhetsmöten et cetera. Dessutom kommer det in mycket förslag 

från ungdomarna. Vid de olika arrangemangen, exempelvis vid författarträffar-

na, uppmuntras besökarna till att komma med nya idéer och uppslag på framti-

da program. Det är viktigt för PUNKTmedis att rådgöra med de ungdomar som 

kommer till biblioteket och att vara lyhörda för alla förslag. Och oftast brukar 

det inte vara några problem, menar en av informanterna. De flesta författare 

går ändå att få tag på, så länge de finns i Stockholm eller Sverige, förklarar 

hon. Programplaneringen bygger också på att utvärdera tidigare arrangemang, 

och att satsa på de som är uppskattade och utveckla dem vidare. Mangadagarna 

och rollspelsarrangemangen tillhör till exempel de mest välbesökta evene-

mangen, men även skrivarkurserna och författarträffarna är populära. Vidare 

finns för Medborgarplatsens bibliotek en central planeringsgrupp. Den funge-

rar dock inte som ett beslutande organ, utan mer som ett diskussionsforum och 

för att checka av olika idéer. 

Gällande PUNKTmedis mediainköp så bygger väldigt mycket på inköps-

förslag. Tyngdpunkten på inköpsförslagen ligger främst på fantasy, manga och 

filmer. Verksamhetslaget försöker även gemensamt att se vad som lånas myck-

et, och vilka medier som har stor efterfrågan, berättar en informant. Mycket av 

det nuvarande beståndet har ärvts från gamla barn- och ungdomsavdelningen, 

därför försöker ungdomsbiblioteket regelbundet gallra ut medier och köpa nytt. 

Det är viktigt att ha nya medier och att ha dem i många upplagor, eftersom att 

mycket är ständigt utlånat, förklarar en av informanterna.  

5.4.4. Marknadsföringen av PUNKTmedis 
För de tillfrågade informanterna handlar begreppet marknadsföring på biblio-

tek främst om olika sätt att nå ut med att biblioteket finns och att presentera en 

mångfacetterad verksamhet. Syftet med marknadsföringen är även att etablera 

ett varumärke och hur man får PUNKTmedis att bli igenkänt, förklarar en in-
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formant. Dels hos målgruppen och allmänheten rent generellt, dels hos förlag, 

författare och samarbetspartners samt hos förmedlare såsom socialsekreterare, 

fältassistenter, lärare, skolbibliotekarier och föräldrar, förklarar hon.  

Informanterna berättar att PUNKTmedis marknadsföring sker på många 

olika sätt. Det kan vara annonser, programblad på de andra stadsdelsbibliote-

ken, Internet och bibliotekets webbplats, affischering och utskick i till exempel 

skolor, ungdomscaféer, fritidsgårdar et cetera. Uppfyllda inköpsförslag är ett 

annat sätt att marknadsföra PUNKTmedis; om ungdomarna ser att deras öns-

kemål blir uppfyllda kan detta fungera som en sporre och ge känslan att biblio-

teket är just deras eget bibliotek, där deras röster hörs. Även ryktesspridningen 

kan fungera som marknadsföring, att de som kommer till PUNKTmedis i sin 

tur berättar för andra om ungdomsbiblioteket. Även bokade skolklassvisningar 

fungerar som en del i marknadsföringen, även om biblioteket helst vill framstå 

som ett rekreationsbibliotek framför ett studiebibliotek: 

Det viktigaste är ju att nå målgruppen, men man får ju ta omvägar. Till exempel det är ju 

därför vi har klassvisningar, i början var vi tveksamma till det för vi ville vara ett fritids-

ställe. Det kanske inte är så roligt om man kommit dit med sin lärare första gången, att det 

här blir ett pluggställe, sedan så ska man komma hit på sin fritid och tycka att det är roligt 

och spännande och intressant. Men vi måste ju på något sätt försöka få hit folk för första 

gången och försöka göra ett så bra intryck som möjligt.72

PUNKTmedis utgår inte ifrån någon specifik marknadsföringsplan eller sär-

skilda marknadsföringsteorier. Ungdomsbiblioteket har dock klart definierat 

målgruppen och arbetar med den som utgångspunkt. Informatören Cecilia von 

Strokirch har en stor del av ansvaret för marknadsföringen, men på samma sätt 

som i programplaneringen är även hela PUNKTmedis verksamhets 

lag delaktiga. Informatören är främst ansvarig för annonser och trycksaker, 

medan samtal i skolor och nätverk om PUNKTmedis är ett för verksamhetsla-

get gemensamt ansvar. Kontakten med skolorna sköts av en anställd biblio-

                                                 
72 Intervju med Cecilia von Strokirch 2006-03-23. 
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tekspedagog. Utöver det är också SSB:s centrala marknadsföringsavdelning 

stödjande med layout et cetera. 

PUNKTmedis har genomfört ett par olika marknadsföringskampanjer vid 

olika tillfällen. Bland annat i samband med invigningen arbetade PUNKTme-

dis mycket med affischering och utskick till skolor. Den typen av marknadsfö-

ring försöker man att arbeta med kontinuerligt, berättar en informant. En del i 

kampanjen som var riktad till skolorna var upptryckning och utskick av vykort. 

Detta var främst riktat till gymnasieskolorna, men hade inte riktigt den genom-

slagskraft som PUNKTmedis hade önskat. Andra viktiga kanaler som ung-

domsbiblioteket använder sig av är PUNKTmedis egen webbplats och olika 

kalendarium. En av informanterna menar att man gärna väljer redan upparbeta-

de kanaler, som man vet brukar fungera och som är gratis eller mindre kost-

samma. En mycket effektiv kanal som är gratis är ryktesspridningen, och denna 

metod är något som informanterna inte underskattar. En annan informant näm-

ner en webbcommunity vid namn BCManga, där ofta evenemang och program 

gällande manga på PUNKTmedis blir gratis marknadsförda och diskuterade i 

forum och chattgrupper et cetera. Vidare har ungdomsbiblioteket arbetat med 

annonser i tidningar, till exempel Chili, en gratistidning som distribueras på 

ungdomsställen och skolor. PUNKTmedis har valt att annonsera i Chili därför 

att de anser att den är en av de tidningarna som når målgruppen, och där an-

nonseringen blir effektiv.  Valet av annonsering beror mycket på vad man vill 

och var man tror att människor ska se den, menar en av informanterna. 

PUNKTmedis har också medverkat på 08-festivalen för att marknadsföra sin 

verksamhet. Denna typ av marknadsföring är dock relativt kostsam för biblio-

teket. Marknadsföringen har en specifik del i budgeten. För år 2005 var budge-

ten uppdelad på 200 000 för marknadsföring, 200 000 för medieinköp och 

200 000 för programverksamhet, berättar en informant. Marknadsföring är en 

ekonomisk fråga och informanterna menar att biblioteket inte alltid har den 

finansiering som krävs för att genomföra den marknadsföring de vill.  

 Samtliga informanter anser att det viktigaste för PUNKTmedis är att fram-

häva och marknadsföra omfattningen och variationen på programmen och 

verksamheten samt att ungdomarna själva har stor möjlighet att påverka biblio-
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teket och förverkliga sina idéer. Informanterna menar att de vill visa upp är den 

stora aktiviteten, och bryta bilden av biblioteket som en plats där man bara 

lånar böcker. Informanterna menar att de vill visa att biblioteket kan fungera 

som en mötesplats, att ungdomarna kan komma och vistas där.  En informant 

försöker förklara det unika i PUNKTmedis verksamhet och varför detta är be-

tydelsefullt att marknadsföra:  

[…] framförallt att vi har en tydligt definierad målgrupp på ett annat sätt, en ovanlig mål-

grupp inom biblioteksvärlden så. Och att jobba så hårt mot just den här målgruppen. Men 

i övrigt, jag menar, vi har böcker, vi har film, vi har musik, vi har programkvällar, vi har 

författare… det är ju inte så att vi har vänt upp och ned på hela biblioteksidentiteten och 

skapat någonting väldigt, väldigt annorlunda. Men vad vi har möjlighet till, det är ju att… 

nu har vi resurser, lokaler, pengar, idéer och teknik och utrymme för att göra saker som 

kanske är roligare. Att det kan finnas mer utrymme för att göra saker på eget initiativ, att 

det finns utrymme för det.73  

En annan av informanterna betonar även betydelsen av att marknadsföra boken 

och vikten av läsandet. Hon menar att vid sidan av programverksamheten som 

är det centrala för biblioteket, är det också viktigt att erbjuda skolor och ung-

domar bokprat och samtal kring litteratur.  

Alla informanterna menar att PUNKTmedis når ut till målgruppen i allt 

högre grad, men att biblioteket måste bli ännu bättre. En av informanterna upp-

lever att det kommer fler och fler ungdomar till PUNKTmedis, och framför allt 

att de nu dominerar ungdomsavdelningen, istället för de vuxna. Och det, menar 

hon, är en förutsättning för att andra ungdomar ska komma till ungdomsbiblio-

teket. Samtidigt påpekar informanten att det visserligen är viktigt med ”grann-

zoner” och blandning av generationer, men att tidnings- och tidskriftshörnan 

fyller den funktionen.  En annan informant har förhoppningen om att 

PUNKTmedis ska kunna bli en mötesplats även för de som inte är särskilt in-

tresserade av poesi, manga eller rollspel et cetera. Att det ska finnas ett brett 

intresse för biblioteket från flera olika ungdomsgrupper. Informanten menar att 

ungdomar är så medvetna om stiltillhörighet och kategorier, och tenderar att 

                                                 
73 Ibid. 
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generalisera när det kommer till vilka typer av ungdomar som hänger på olika 

platser. Därför vill PUNKTmedis vara tydligt med att det finns många olika 

verksamheter och aktiviteter att ta del av på biblioteket. Informanten menar att 

i vissa fall måste man arrangera program som man vet inte drar en stor publik, 

för att visa att ”det för sjutton inte bara är poeter här, utan nu är det film istäl-

let. Så det så!”74   

PUNKTmedis arbetar inte med någon konkret uppföljning av marknadsfö-

ringen och har heller inte undersökt vilka kanaler som bäst slagit igenom. En 

av informanterna erkänner att hon faktiskt inte tänkt på att fråga besökare och 

programpublik hur och varifrån de fått informationen om PUNKTmedis. Där-

emot diskuteras verksamhetens utfall rent generellt kontinuerligt, och persona-

len försöker att utvärdera verksamheten och intresset för den. En undersökning 

där besökarna fick använda tryckknappar för att visa vad de tyckte om lokalen 

och biblioteksverksamheten gjordes en tid efter PUNKTmedis invigning. Del-

tagarna i undersökningen var i alla åldrar, vilket tryckknapparna dessutom re-

gistrerade. På så sätt blev tydligt vad olika åldersgrupper hade för olika åsikter. 

En liknande undersökning planeras att genomföras drygt ett år efter den förra. 

Informanterna hoppas att det ska ge ytterligare respons gällande verksamheten 

och marknadsföringen av den. En av informanterna menar att den första tiden 

var alla, såväl bibliotekspersonalen som biblioteksbesökarna, lite förvirrade. 

Därför var det svårt att avgöra vad som handlade om ovana eller om dålig 

verksamhetsplanering. Det behövdes tid för att stabilisera den nya biblioteks-

verksamheten.  

En annan informant säger att PUNKTmedis försöker att utveckla relatio-

nen med sina unga låntagare, genom en öppen dialog, i väntan på riktiga refe-

rensgrupper. Många av praoeleverna som biblioteket tar in, kommer ofta med 

förslag och synpunkter på verksamheten, och informanten hoppas att denna 

”input” ska öka i och med de sommararbetande ungdomarna som PUNKTme-

dis kommer att ha. Att även de kommer med nya idéer och synpunkter på hur 

biblioteket skulle kunna utvecklas.  

                                                 
74 Ibid. 
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Generellt är informanterna nöjda med marknadsföringen av PUNKTmedis 

och det genomslag den fått. Alla är dock överens om att man kan annonsera 

och marknadsföra sig hårdare, men att det främst är en ekonomisk fråga. En av 

informanterna menar det att till en början slog ungdomsbiblioteket igenom på 

bekostnad av resten av biblioteket. Många trodde att det nyrenoverade biblio-

teket på Medborgarplatsen endast var till för ungdomar, och att vuxen- och 

barnavdelningarna hade stängt: 

Vi fick ju ganska stor genomslagskraft när biblioteket återöppnades då förra året, med 

PUNKTmedis, så stor att många trodde att det bara var ett ungdomsbibliotek, faktiskt. Att 

den andra verksamheten inte fanns kvar, var det många som trodde, utan att komma hit 

då. Och ibland dom som kom hit, så såg man ju bara bottenvåningen eftersom entrén var 

flyttad och så.75

De andra två informanterna berättar att under den första tiden efter öppnandet 

hann de inte tänka på marknadsföring i någon större utsträckning, eftersom att 

PUNKTmedis verksamhetslag då kämpade med att bygga upp och arbeta in 

rutiner för att hålla verksamheten igång. En av informanterna talar om de för-

väntningarna som ungdomsbiblioteket hade från början och huruvida de var 

realistiska. Men nu, menar hon, har de delvis uppnåtts; ungdomar har hittat till 

biblioteket och använder det på olika sätt och det finns en stadig programpu-

blik. Men det tar tid att etablera sig, menar informanten, och drar paralleller till 

ungdomsverksamheter som Lava i Kulturhuset et cetera. Ett bibliotek blir ald-

rig färdigt, och definitivt inte PUNKTmedis, påpekar informanten. Ungdoms-

biblioteket är föränderligt och under ständig utveckling. Hon menar att de (per-

sonalen) inte får fastna i ett visst tänkande nu, utan att verksamheten regelbun-

det måste utvärderas och ”skakas om”. Och PUNKTmedis har fortfarande jät-

temånga nya idéer, menar informanten, men de måste testas en i taget och inte 

alla på en gång. Informanterna upplever att det dock lätt blir stressande när 

man är delaktig i ett unikt projekt och ungdomssatsning och det känns som om 

hela biblioteksvärlden bevakar en. En av informanterna uttrycker att hon är 

förvånad att det inte är fler bibliotek som gör liknande satsningar på ungdomar.  
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Hon är medveten om att PUNKTmedis fått extra resurser och budgettillskott 

för att genomföra just ungdomsbiblioteksprojektet. Men, menar hon, mycket av 

det PUNKTmedis gör är inte särskilt kostsamt utan handlar främst om att ge tid 

och intresse för ungdomsfrågorna. Informanten säger att hon funderat lite på 

varför biblioteken prioriterar att introducera och jobba med till exempel 6-

årsgrupper på biblioteket, men inte 14-årsgrupper. Hon undrar varför barnen är 

viktigare än ungdomarna. Det är tråkigt, menar hon, att det fortfarande finns en 

negativ attityd till ungdomar hos många bibliotekarier: 

Det är väldigt fascinerande men väldigt sorgligt, att man ger upp för ungdomarna, just för 

att de är en sådan hårt kategoriserad grupp som inte går liksom att… man kan inte bara ge 

dem Karlsson på taket och tro att alla ska tycka att den är lite mysig, som det går att ge en 

grupp åtta- eller nioåringar. Utan man faktisk måste jobba med en massa olika sätt för att 

tilltala alla ungdomar. Och då orkar man inte, då ger man upp på något sätt.76

Informanterna anser alla att biblioteken kan vara relativt kontroversiella i sin 

marknadsföring och gällande vilka metoder biblioteket kan ta till för att locka 

och behålla biblioteksanvändare. Man måste kunna och våga testa gränserna, 

utan att det resulterar i effektsökeri, menar de. 

5.4.5. Bibliotekspersonalens kvalitetsvärderingar 
De tillfrågade informanterna upplever inte att de generellt behöver kompromis-

sa med sina egna kvalitetsvärderingar för att tillgodose och möta målgruppens 

behov. En informant förklarar att grundtanken hos verksamhetslaget är att det 

är bättre att ungdomarna kommer till biblioteket och läser något, än att de inte 

läser alls. Hon menar att exempelvis mangaserier har fungerat som läsfrämjan-

de för ungdomar med lässvårigheter. Informanten ifrågasätter klassisk litteratur 

som den enda ”rätta” och vad som egentligen är god kvalitet. En annan infor-

mant upplever att PUNKTmedis ibland får kompromissa ifråga om kvalitets-

värderingar, men menar att bibliotekets syfte dock bygger på att tillgodose 

ungdomarnas behov. Informanten förklarar att det ska finnas både populärkul-

 
75 Intervju med Lena Cederström 2006-03-22.  
76 Intervju med Cecilia von Strokirch 2006-03-23. 
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turell och klassisk litteratur, ungdomsbiblioteket har en budget som ska omfat-

ta båda delar. Eftersom att ungdomars biblioteksbehov tidigare blivit förbised-

da måste PUNKTmedis kunna stå för och erbjuda det de unga vill ha, menar 

hon.  

Det är på så sätt av stor betydelse för ungdomsbiblioteket att det ständigt pågår 

ett samtal mellan personalen och låntagarna. En av informanterna menar att det 

är grundläggande för hela ungdomsbibliotekets verksamhet, men att biblio-

tekspersonalen ibland får kompromissa ifråga om vissa förslag och önskemål: 

Det kommer mycket förslag, och jag skulle absolut inte klara av att sätta ihop allt själv, 

om jag inte fick förslag. Men det finns ju gränser för hur många gånger man kan ha Jonas 

Hassen Khemiri här också, nu har vi haft honom här två gånger på ett år och det får räcka 

för ett tag. Nu får vi hitta någon ny. Men vi lyssnar på alla, det är jätteviktigt. Inga för-

slag, det hade varit hopplöst.77

En annan informant anser att man i verksamheten måste vara flexibel och kun-

na arbeta på flera olika sätt. Att våga pröva nya vägar men ändå att behålla ett 

kvalitetsvärde: 

Jag tror att man kan gå ganska långt och det är viktigt att hitta nya samarbetspartners och 

sådär, inte vara rädd för det. Och samarbeta även med kommersiella företag, om det är ett 

givande och tagande liksom, så att inte de styr verksamheten, utan att vi har mycket att 

säga till om. Jag tror att man kan gå ganska långt med det, sådär, och ändå bibehålla kär-

nan i verksamheten och utveckla en god kvalitet.78

Informanten betonar att det är viktigt att våga och försöka satsa på det som 

målgruppen önskar och efterfrågar. Samtidigt måste det finnas kvalitetsgränser, 

menar en annan informant, men dessa gränser får aldrig styras av personliga 

intressen och preferenser:  

Jag kan till exempel personligen inte bedöma kvaliteten på manga-serier, men manga har 

ju haft en oerhörd genomslagskraft. Vi har haft, tror jag, nästan hundra personer här när vi 

har haft mangadagar. Ungdomar och barn som både lär sig om manga, vad det är för nå-

                                                 
77 Ibid. 
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got, och ritar själva. Jag kan ha rätt svårt att uppskatta manga, det kan vara en genera-

tionsfråga och jag kan inte riktigt själv bedöma kvaliteten.79

Informanterna tror att det som främst skiljer PUNKTmedis grundvärderingar 

från ett traditionellt folkbibliotek är att de baserar medieinköp och program-

verksamhet på målgruppens förslag och synpunkter. PUNKTmedis arbetar på 

ett annorlunda sätt, förklarar en informant, och syftar på att intryck och påver-

kan från målgruppen spelar en avgörande roll för verksamheten.  

5.4.6. Sammanfattning av intervjuer 
PUNKTmedis syfte är att fungera som en mötesplats för ungdomar i åldern 13-

19 år. Målsättningen är att nå ut till dessa unga människor och kunna erbjuda 

dem litteratur och aktivitetsprogram som tillfredsställer deras önskemål och 

kulturella behov. Den huvudsakliga intentionen med skapandet av PUNKTme-

dis var att locka ungdomarna till biblioteket och att fånga upp deras intressen 

och ge dem möjligheter att hitta saker som de är intresserade av. PUNKTmedis 

profil är framförallt ungdomsprofilen och mötesfunktionen samt egenverksam-

heten och aktiviteterna.  

PUNKTmedis målgrupp består av olika typer av ungdomar. Det beror 

mycket på verksamheten och programmen, som är av en stor bredd. Det går 

inte att urskilja en speciell grupp eller generell kategori som använder bibliote-

ket. En grupp kan dock sägas vara i majoritet bland besökarna på ungdomsbib-

lioteket, och det är högstadieungdomarna. Ungdomarnas behov och efterfrågan 

gällande medier och aktiviteter identifieras på olika sätt, men huvudsakligen 

genom inköpsförslag och programförslag. PUNKTmedis försöker ha en öppen 

dialog med de ungdomar som besöker och använder biblioteket, i form av dis-

kussioner kring olika synpunkter och förslag. Det är av stor betydelse för ung-

domsbiblioteket att det ständigt pågår ett samtal mellan personalen och lånta-

garna. PUNKTmedis har försökt att få till stånd en ny referens- eller biblio-

teksgrupp där verksamheten och inköpen kontinuerligt ska diskuteras. Många 

ungdomar har visat intresse men få har dykt upp på mötena.  

 
78 Intervju med Anne Mobark 2006-03-24. 
79 Intervju med Lena Cederström 2006-03-22. 
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För de tillfrågade informanterna handlar begreppet marknadsföring på bib-

liotek främst om olika sätt att nå ut med att biblioteket finns, att presentera en 

mångfacetterad verksamhet och att etablera ett varumärke. Marknadsföringen 

av PUNKTmedis kan ske på många olika sätt till exempel annonser, program-

blad på övriga stadsdelsbibliotek, Internet och bibliotekets webbplats, affische-

ring och utskick i till exempel skolor, ungdomscaféer, fritidsgårdar et cetera, 

uppfyllda inköpsförslag och inte minst ryktesspridning. PUNKTmedis har ge-

nomfört några olika marknadsföringskampanjer, som haft olika stort utslag. 

Samtliga informanter anser att det viktigaste för PUNKTmedis att framhäva 

och marknadsföra är variationen i och omfattningen av programmen och verk-

samheten samt att ungdomarna själva har så stor möjlighet att påverka biblio-

teket och förverkliga sina idéer. Uppföljningen av verksamheten och mark-

nadsföringen sker främst genom utvärdering och diskussioner på verksamhets-

lagsmöten. Generellt är informanterna nöjda med marknadsföringen av 

PUNKTmedis och det genomslag som den hittills fått. Informanterna är dock 

medvetna om att det tar tid att etablera en verksamhet och skapa rutiner. Alla 

informanter är överens om att man kan annonsera och marknadsföra sig hårda-

re, men att det främst är en ekonomisk fråga. PUNKTmedis marknadsföring 

har en särskild del av biblioteksverksamhetens budget, som förra budgetåret 

låg på 200 000 kronor. 

Beträffande kvalitetsvärderingar upplever inte informanterna att de i någon 

större utsträckning behöver kompromissa med sina kvalitetsvärderingar för att 

tillgodose ungdomarnas behov och önskemål. En informant menade att perso-

nalen ibland visserligen fick gå medelvägar ifråga om ungdomarnas önskemål 

och förslag, men påpekar att bibliotekets budget har utrymme för både populär-

litteratur och klassiker. Kvalitetsgränserna ska inte styras av bibliotekspersona-

lens personliga intressen och preferenser. Syftet med PUNKTmedis, menade 

informanten, är ändå främst att tillgodose behov och erbjuda ungdomarna vad 

de vill ha. 
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6. Slutsatser och diskussion 

6.1. PUNKTmedis profil och hur den framträder i mark-

nadsföringen 
PUNKTmedis vill genom sin marknadsföring visa på en mångfacetterad verk-

samhet där ambitionen är att ungdomarna ska vara medbestämmande och 

medskapande. PUNKTmedis intention är att fungera som en mötesplats för 

ungdomar i åldern 13-19 år. PUNKTmedis verksamhet syftar till att uppmuntra 

ungdomars kulturskapande och tillfredsställa deras kulturella behov, och mål-

sättningen är att nå ut till dessa unga människor och kunna erbjuda dem littera-

tur och aktivitetsprogram som motsvarar deras önskemål och förväntningar. 

Profilen är framförallt ungdomsperspektivet, mötesfunktionen, aktiviteten och 

ungdomarnas egenproduktion. Verksamheten bygger på det skrivna, sjungna 

och talade ordet. Detta anser PUNKTmedis är det viktigaste att framhäva och 

marknadsföra. 

Återkommande i såväl denna undersökning (med hänvisning till rapport 

och protokoll) som i den forskning som tidigare redogjorts för, är ungdomars 

upplevelse av ett påtagligt barn- eller vuxenperspektiv i biblioteksmiljön. Ung-

domarna har svårt att hitta sin plats på biblioteket. Detta nämner bland annat 

både Ekman och Ekstrand samt Skjærseth i sina undersökningar om ungdomars 

biblioteksattityder. De betonar vikten av bibliotekets fysiska utformning, vilket 

även föreliggande undersökning har visat på. För att ungdomarna ska känna att 

biblioteket är deras är det viktigt att de har möjlighet att påverka den fysiska 

miljön, och framför allt mediabeståndet och programverksamheten. PUNKT-

medis har skapats utifrån ungdomars önskemål och åsikter om hur de anser att 

ett ungdomsbibliotek ska se ut. För att tillgodose de ungas synpunkter och öns-
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kemål kring en god biblioteksmiljö har PUNKTmedis tagit fasta på en rad 

punkter. Mediabeståndet ska vara nytt och aktuellt samt av stor bredd. Dessut-

om försöker PUNKTmedis låta mediainköpen spegla ungdomsbibliotekets 

program och aktiviteter. Ytterligare har PUNKTmedis, på ungdomarnas begä-

ran, frångått SAB-klassifikationssystemet gällande hyllplaceringen, till förmån 

för en mer lättförståelig uppställning efter kategorier, till exempel Skrivråd, 

Djur och natur, Hem och hobby, Genus et cetera. Mål- och styrdokumenten 

uttrycker att öppettiderna ska vara lätta att komma ihåg, generösa och lokalt 

anpassade.  Beträffande detta uppfyller PUNKTmedis organisationens målsätt-

ning, då ungdomsbibliotekets öppettider är långa och anpassade efter ungdo-

mars och Medborgarplatsens aktiviteter. I såväl mål- och styrdokumenten som 

i intervjuundersökningen uttrycks betydelsen av att biblioteket utvecklas och 

anpassar verksamheten efter brukarna. Biblioteksplanen säger att den publika 

verksamheten ska utvecklas och förnyas, och att biblioteket ska föra en stän-

dig dialog med besökarna för att utveckla sina tjänster och verksamhet på ett 

sätt som passar dem. I intervjuundersökningen understryker en av informanter-

na att PUNKTmedis ska vara föränderligt och under ständig utveckling. Infor-

manten menar att PUNKTmedis inte får fastna i ett visst tänkande, utan att 

verksamheten ideligen måste utvärderas och ”skakas om”. Ovanstående är tyd-

liga exempel på hur Mariam Ginmans resonemang, att gamla värderingar och 

rutiner måste ses över och nya modeller baserade på omgivningens behov bör 

byggas upp, kan konkretiseras och realiseras.  

Ungdomarnas behov och efterfrågan gällande medier och aktiviteter iden-

tifieras på PUNKTmedis på olika sätt, men framförallt genom inköpsförslag 

och programförslag. PUNKTmedis vill få till stånd en formell referensgrupp så 

att ungdomsperspektivet och brukarinflytandet bevaras, men engagemanget 

från ungdomarnas sida har hittills varit något bristande. Som substitut för en 

referensgrupp försöker PUNKTmedis därför ha en öppen och spontan dialog, i 

form av diskussioner kring olika synpunkter och förslag, med de ungdomar 

som besöker och använder biblioteket. 

Intervjuerna visar att PUNKTmedis arbetar aktivt med marknadsföring 

men inte utifrån någon specifik marknadsföringsteoretisk plan. Utgångspunk-
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ten för verksamheten och marknadsföringen är PUNKTmedis tydligt definiera-

de målgrupp. Ungdomsbiblioteket har en informatör anställd för att sköta 

marknadsförings- och informationsarbetet. Informatören delar vissa bitar av 

marknadsföringsarbete och ansvar med övriga inom PUNKTmedis arbetslag. 

PUNKTmedis arbetar med en rad olika marknadsföringssätt, exempelvis ge-

nom annonsering, trycksaker, affischering och utskick till olika ungdomsverk-

samheter och skolor. Detta är marknadsföring som dock kräver ekonomiska 

resurser. Andra kanaler som ungdomsbiblioteket effektivt använder sig av är 

dels ryktesspridningen och att ordet sprids mellan ungdomarna; kännedomen 

om att PUNKTmedis finns och vilken verksamhet ungdomsbiblioteket har. 

Dels också genom uppfyllda förslag; om ungdomarna ser att deras idéer blir 

hörsammade och genomförda kan detta fungera sporrande och skapa känslan 

av att biblioteket faktiskt tillhör dem. Förutom att nå målgruppen är det även 

av betydelse för biblioteket att skapa relationer med förlag, författare och lik-

nande samarbetspartners, samt hos olika förmedlare som till exempel social-

sekreterare, fältassistenter, lärare och skolbibliotekarier. Sålunda kan 

PUNKTmedis marknadsföringsstrategier jämföras med Grönroos teorier om 

relationsmarknadsföring; att marknadsföringen bygger på relationer, nätverk 

och interaktioner med olika aktörer. Marknadsföringen omfattar även bibliote-

kariernas attityd till målgruppen. I rapporten och referensmötesprotokollen 

framkommer att upplevelsen och erfarenheten av hur ungdomarna blivit be-

mötta av bibliotekets personal är något olika. Karaktäriserande för bra biblio-

tekspersonal, enligt fokusgruppen, är ett gott bemötande; att personalen är trev-

lig, hjälpsam och insatta i ungdomskulturer. Detta kan kopplas till Christina 

Tovotés resonemang kring hur bibliotekariens kunskap kan användas i mark-

nadsföringen. Om bibliotekspersonalen uppvisar ett intresse och innehar kun-

skaper och erfarenheter av ungdomar och deras behov och villkor, kan detta 

fungera som marknadsföring och förtroendeskapande mellan ungdom och bib-

liotek. Med stöd i föreliggande undersöknings intervjuresultat kan detta tolkas 

vara något som PUNKTmedis tagit fasta på. En av informanterna konstaterar 

just, att det som PUNKTmedis handlar om är att ge ungdomsfrågorna tid och 

intresse, samt att en vilja att arbeta med ungdomar är grundläggande. 
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Mål – och styrdokumenten uttrycker att i möten med andra människor genom 

böcker och upplevelser av levande kultur, ges unga människor möjlighet att 

pröva och förkasta hållningar, att överskrida intellektuella gränser samt finna 

sin egen tillhörighet. Därför vill biblioteket utforma sin verksamhet så att unga 

människors biblioteksanvändning och kulturskapande uppmuntras. Planen me-

nar att biblioteken ska fungera som mötesplatser där ungdomar kan växa och 

stimuleras att söka identitet och kunskap, och där intresset för läsning kan upp-

muntras och bevaras. Detta ligger i linje med Ove Sernhedes resonemang om 

vikten av estetisk självframställning och estetisk praxis under adolescensen. 

Stockholms stads bibliotek (inkluderat PUNKTmedis) ser som sin uppgift att 

stimulera ungdomars eget skapande. Detta kan, enligt biblioteksplanen, göras 

genom att organisera skrivarläger, skrivarverkstäder, workshops för textförfat-

tare, serietecknare och andra, samt genom att arbeta för underlättande av publi-

cering. Samtliga aktiviteter ingår i PUNKTmedis program och är en del av 

ungdomsbibliotekets marknadsförda profil. Uppdraget att skapa en attraktiv 

biblioteksmiljö med förbättrad tillgänglighet samt att utveckla och förbättra 

verksamheten för och med ungdomar har konkret förverkligats i och med ska-

pandet av PUNKTmedis. 

6.2. PUNKTmedis grund- och kvalitetsvärderingar 
Utifrån de intervjuer som har gjorts går det att dra slutsatsen att PUNKTmedis 

personal i någon större utsträckning inte tvingas kompromissa med sina kvali-

tetsvärderingar för att tillgodose och möta målgruppens behov och önskemål. 

Eftersom PUNKTmedis syfte bygger på att tillfredsställa ungdomars biblio-

teksbehov bör ungdomsbiblioteket kunna stå för och erbjuda det målgruppen 

vill ha och efterfrågar. I intervjuundersökningen framkommer det dock att 

PUNKTmedis ibland får gå en medelväg ifråga om kvalitet och ungdomarnas 

önskemål. I de fall som PUNKTmedis inte kan tillgodose målgruppens önske-

mål beror det sällan på att önskemålen inte lever upp till PUNKTmedis kvali-

tetsvärderingar. Snarare handlar det om att önskemålen och förslagen redan 

tidigare blivit genomförda vid upprepade tillfällen, och att bibliotekspersonalen 

vill bereda plats för nya uppslag och strävar efter en variation i verksamheten. 
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Som en av informanterna uttrycker i intervjuundersökningen, finns det gränser 

för hur många gånger på ett år biblioteket kan bjuda in en och samma författa-

re, det bör finnas en mångfald.  

Det går att uttyda att PUNKTmedis anser att varje genre har ett värde i sig, 

och att det är bättre att ungdomarna läser något än inte läser alls. En informant 

medger att till exempel vissa mangaserier kan vara ytliga och stereotypa, men 

att de kan fungera som läsfrämjande för ungdomar med lässvårigheter. Vidare 

ifrågasätter informanten varför ungdomarna hela tiden ska läsa ”rätt” litteratur, 

för vad är ”rätt” litteratur, undrar hon. En annan informant menar att det kan 

vara svårt att avgöra kvalitet på vissa medier, men att det också kan vara en 

generationsfråga. Här återkommer mangaserierna som exempel. Mangakultu-

ren har haft en oerhörd genomslagskraft hos PUNKTmedis målgrupp, förklarar 

informanten, men erkänner att hon själv har svårt att uppskatta och bedöma 

kvaliteten på serierna. Baserat de svar som framkommit i intervjuundersök-

ningen skapas uppfattningen att PUNKTmedis ser som sin uppgift att tillhan-

dahålla medier och verksamhet för alla smaker och inriktningar. Bibliotekets 

budget omfattar inköp av både populärkulturell och klassisk litteratur, hävdar 

informanterna. Därigenom kan man koppla PUNKTmedis resonemang och 

principer till Herbert Gans teorier om att samhället bör uppmuntra och öka 

möjligheterna för utvecklingen av den kulturproduktion som kan tillfredställa 

de befintliga smakpublikernas estetiska och kulturella behov. PUNKTmedis 

anser, precis som Gans, att alla människor har rätt till den kultur de föredrar, 

oavsett om den värderas som hög eller låg. 

Informanterna tycker att PUNKTmedis grundvärderingar skiljer sig från 

det traditionella folkbibliotekets, på så sätt att målgruppen har stora möjlighe-

ter att påverka ungdomsbibliotekets verksamhet. Detta kan styrkas genom att 

PUNKTmedis mediainköp och programaktiviteter baseras på ungdomars syn-

punkter och förslag. Att brukarinflytandet utgör en avgörande skillnad mellan 

PUNKTmedis och traditionella folkbibliotek konstaterar även Hallendal och 

Axelsson i sin undersökning. Detta brukarinflytande skapar en relation mellan 

PUNKTmedis och målgruppen, som gör att kommunikationen och samspelet 

mellan biblioteket och användaren stärks.  
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De resultat och slutsatser som föreliggande undersökning uppvisat bekräftar 

hypotesen, att det genom att uppmuntra och göra ungdomarna delaktiga i verk-

samheten, går att uppmärksamma och behålla ungdomarna på folkbiblioteket. 

Genom att möta ungdomarna där de är och vara lyhörd för deras förslag och 

önskemål, samt vara villig att integrera populärkultur med finkultur och intres-

sera sig för ungdomsfrågor, kan biblioteket skapa ett kulturellt rum där ung-

domarna känner sig bekväma med att utöva en estetisk praxis och att utveckla 

sin biblioteksrelation.  
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7. Sammanfattning 

Studier visar på att det är svårt att locka och behålla ungdomar på folkbibliote-

ket. Många ungdomar upplever att det är ett utpräglat barn- eller vuxenper-

spektiv i biblioteksverksamheten, och att tonåringarna tillhör en marginaliserad 

målgrupp som biblioteket sällan har i fokus för sin verksamhet. Detta leder till 

att många unga sällan eller aldrig använder biblioteket. Därför är det av största 

vikt för folkbiblioteket att kunna erbjuda och göra ungdomarna uppmärksam-

ma på en attraktiv verksamhet, där ungdomarna själva får vara delaktiga och 

medskapande. Stockholms stadsbiblioteks nya ungdomsbibliotek, PUNKTme-

dis, är en satsning som syftar till att försöka uppmärksamma och tillvarata ung-

domars intressen för att låta detta utmynna i en målgruppsinriktad verksamhet. 

En tydlig målgruppsinriktad profil ska locka fler ungdomar till biblioteket.  

Uppsatsen syftar till att undersöka hur PUNKTmedis marknadsför sin 

verksamhet och vilka föreställningar om ungdomar och deras kulturskapande 

och kulturella behov som marknadsföringen och verksamheten ger uttryck för. 

Utifrån det har frågeställningar formulerats; Hur har PUNKTmedis valt att 

profilera och marknadsföra sig mot sin definierade målgrupp? Har biblioteks-

personalen fått kompromissa med sina egna kvalitetsvärderingar för att tillgo-

dose och möta målgruppens behov? Skiljer sig PUNKTmedis grundvärderingar 

från det traditionella folkbibliotekets? Undersökningen är en kvalitativ fallstu-

die med syftet att få en djupare förståelse för PUNKTmedis verksamhet och 

arbetssätt samt vad som karaktäriserar PUNKTmedis profil och föreställningar 

om ungdomar som målgrupp. Undersökningens huvudsakliga material består 

av mål- och styrdokument, projektrapport och mötesprotokoll samt intervjuer 

med anställda vid PUNKTmedis. Uppsatsens teoretiska grund utgörs av Chris-

tan Grönroos teser om relationsbaserad marknadsföring, Ove Sernhedes reso-

nemang kring ungdomskulturer och estetisk praxis samt Herbert Gans teorier 
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om hög och låg kultur. Dessa tre teoretiker fungerar som stöd för den hypotes 

som undersökningen ämnar bekräfta. Hypotesen hävdar att en biblioteksverk-

samhet som tillgodoser ungdomarnas kulturella behov och gör tonåringarna 

delaktiga och medbestämmande, lockar och behåller denna ”svårlockade” mål-

grupp på biblioteket. Genom att arbeta med en relationsbaserad marknadsfö-

ring och att vara lyhörd för ungas önskemål och idéer, samt våga låta mediabe-

ståndet innehålla både populärkulturell och klassisk litteratur, kan biblioteket 

bygga ett förtroende mellan biblioteket och målgruppen ungdomar. På så sätt 

skapas också en plats som ungdomarna upplever som sin egen och att deras 

röster hörs. Ungdomsbiblioteket PUNKTmedis förefaller vara ett initiativ som 

ligger i linje med ovanstående hypotes. 

Hypotesen bekräftas genom de undersökningsresultat som konstaterar att 

PUNKTmedis genom sin marknadsföring vill visa på en bred verksamhet där 

ambitionen är att ungdomarna ska vara medbestämmande och medskapande. 

PUNKTmedis ska vara en mötesplats för ungdomar mellan 13-19 år, och verk-

samheten syftar till att uppmuntra ungdomars kulturskapande och tillfredsställa 

deras kulturella behov. Verksamheten bygger på det skrivna, sjungna och tala-

de ordet, och målet är att kunna erbjuda ungdomar litteratur och aktivitetspro-

gram som motsvarar deras önskemål och förväntningar. Ungdomsbiblioteket 

avser att tillhandahålla medier och verksamhet för alla smaker och inriktningar. 

PUNKTmedis profil är ungdomsperspektivet, mötesfunktionen, aktiviteten och 

ungdomarnas egenproduktion. Detta är det budskap som PUNKTmedis strävar 

efter att marknadsföringen ska uttrycka.  
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Projektapport Vad vill de unga ha? - en rapport om ungas önskemål och behov 

gällande Medborgarplatsens ungdomsbibliotek: 

http://www.ssb.stockholm.se/upload/Medborgarplatsen/Filer%20för%20uppla

ddning/rapport%

Protokoll referensgruppsmöten: 

http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=10705

Sammanfattning av studiedagen ”Att marknadsföra biblioteksverksamhet” 

2005-03-07 från Regionbibliotek Västra Götaland: 

www.bibl.vgregion.se/upload/Regionbibliotek/Konsulentverksamhet/mark

nadsfora-bibliotek050307.pdf 2006-05-11. 

Stockholm stads biblioteksplan: 

http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=4206

Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsplan: 

http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=1026

Zorn, Henriette, 2005, ”Nytt bibliotek för unga invigt: PUNKTmedis – av ung-

domar för ungdomar” Biblioteksbladet, 2005:03, 

http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2005/BBL%20nr%203_05.pdf

, s.24-25. 
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9. Bilaga  

9.1 Intervjufrågor 
 

1. Namn och yrkesposition 

2. Hur länge har du arbetat med detta/här? 

3. PUNKTmedis syfte och målsättning?  

4. Vilken anser du är PUNKTmedis profil? 

5. Beskriv PUNKTmedis verksamhet. 

6. Vad innebär begreppet marknadsföring (på bibliotek) för dig? 

7. Hur arbetar ni med marknadsföringen av PUNKTmedis? 

- Marknadsföringsplan? Vad utgår ni ifrån: teorier och begrepp? 

- Antal inblandad personal? 

- Finansiering: PUNKTmedis verksamhet & marknadsföringen 

- Målsättning med marknadsföringen? 

- Beskriv målgruppen, vilka är brukarna? – kulturell identitet & behov?  

- Hur identifierar ni användarnas efterfrågan & behov? 

- Vilka åtgärder görs för att tillgodose användarbehovet? 

- Hur arbetar PUNKTmedis med mediainköp? Finns det en mediain-

köpspolicy? 

- Hur arbetar ni med det fysiska biblioteksrummet, till exempel skylt-

ning, möblering, datorers placering et cetera? 

- Hur planeras programverksamheten och aktiviteterna?  

- Särskilda marknadsföringskampanjer? Beskriv. 

- Särskilda marknadsföringskanaler: vilka & varför? 

- Uppföljning av marknadsföringen? Hur? 
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- Kundvård och vidareutveckling av relationen med låntagarna? 

8. Finns det något på PUNKTmedis som du anser är viktigare än något 

annat att marknadsföra? Är någon del i verksamheten viktigare att 

framhäva än någon annan? Varför? 

9. Anser du att PUNKTmedis-personalen måste kompromissa med sina 

egna kvalitetsvärderingar för att tillgodose och möta målgruppens be-

hov? Skiljer sig PUNKTmedis grundvärderingar från det traditionella 

folkbibliotekets? 

10. Hur kontroversiellt anser du att ett bibliotek kan vara i fråga om att 

marknadsföra och nå ut med sin verksamhet? Hur kontroversiellt är 

PUNKTmedis? 

11. Har ni  stött på några svårigheter eller problem med att marknadsföra 

PUNKTmedis? Om ja, utveckla. 

12. Tror du att PUNKTmedis når ut till den tänkta målgruppen? Har ni 

märkt av en respons på marknadsföringen? 

13. Är du nöjd med marknadsföringen av PUNKTmedis? 

14. Övrigt att tillägga? 

 65


	1. Inledning 
	1.1. Syfte och frågeställningar 
	1.2. Disposition 
	2. Metod och källmaterial 
	2.1. Val av metod 
	2.2. Källmaterial och avgränsningar  
	2.3. Genomförande av intervjuer  

	3. Teoretiska utgångspunkter 
	3.1. Marknadsföring av tjänsteföretag och icke-vinstdrivna organisationer 
	3.2. Ungdomskultur 
	3.3. Populärkultur och finkultur 
	3.4. Hypotes 

	 4. Forskningsläge 
	5. Undersökningskapitel 
	5.1. Presentation av Stockholms stadsbibliotek 
	5.1.1. Fakta och organisation  
	5.1.2. Ungdomsbiblioteket PUNKTmedis 

	5.2. Mål- och styrdokument 
	5.2.1. Biblioteksplan 
	5.2.2. Verksamhetsplan 
	5.2.3. Sammanfattning av mål- och styrdokument 

	5.3. Rapport och protokoll  
	5.3.1. Vad vill de unga ha? En rapport om ungas önskemål och behov gällande Medborgarplatsens ungdomsbibliotek 
	5.3.2. Protokoll från referensgruppsmöten 
	5.3.3. Sammanfattning av rapport och protokoll 

	5.4. Redovisning av intervjuer  
	5.4.1. PUNKTmedis syfte, målsättning, profil och verksamhet 
	5.4.2. Målgruppen, dess behov och efterfrågan och hur detta tillgodo ses 
	5.4.3. PUNKTmedis fysiska utformning, programaktiviteter och mediainköp 
	5.4.4. Marknadsföringen av PUNKTmedis 
	5.4.5. Bibliotekspersonalens kvalitetsvärderingar 
	5.4.6. Sammanfattning av intervjuer 


	6. Slutsatser och diskussion 
	6.1. PUNKTmedis profil och hur den framträder i mark nadsföringen 
	6.2. PUNKTmedis grund- och kvalitetsvärderingar 

	7. Sammanfattning 
	8. Litteratur – och källförteckning 
	8.1. Otryckt material 
	8.2. Tryckt material 
	8.3. Elektroniska resurser 

	9. Bilaga  
	9.1 Intervjufrågor 


	VT06Titelsida.pdf
	Handledare: Ulrika Kjellman    
	Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 305                ISSN 1650-4267 


