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Title 
Youth projects � a winning battle. How public libraries can work with young people in 
projects. 
 
 
Abstract 
 
The aim of this Master�s thesis is to explore how public libraries in a successful way can 
work in projects with young people. It intends to point out different factors that in a 
legible way affect the accomplishment and outcome of the project. Another purpose of 
the study is to uncover the various approaches existing within the projects towards 
young people and to find out why it is seen as important to work with youngsters, 
considering the hard work that it requires and the reluctance of the young to visit the 
library. The examination is based upon eight different and fulfilled projects. Information 
about these has been received through project descriptions, project reports and 
documents describing applications for economical benefits. Different kinds of projects 
carried out both within and outside the library were studied in order to obtain diverse 
perspectives of the topic. The examination included eight projects of which three had 
been accomplished within a library, one was a music project, one a general cultural 
project and three projects were related to sports. 
 
In a comparison between the various projects, it was difficult to notice any difference. 
None of them could be identified as more successful than the others. A significant 
distinction could not even be detected when the group of projects within the libraries 
were compared to the other projects. Several projects had trouble fulfilling their 
quantitative aims, due to unrealistic visions rather than actual failure in reaching out to 
the youth. The libraries tended to see the projects as a means to help young people in 
their self-development towards being good citizens. Some of the other projects were 
more focused on using the knowledge and the skills of the young people. 
 
Numerous factors affected the results of the projects. However, the outcome of the 
study revealed three aspects that are of particular importance. The first factor concerns 
the form of the project. To work in a project has been proved successful when 
approaching young people. The second factor is that it is important to know the target 
group well. This is essential in order to design a project that is of interest to the group in 
focus. The third and last factor shows the importance in giving marketing time and 
priority. Finally, the study shows that it can be a good help for the public libraries to 
keep these three factors in mind when working in projects directed to young people. 
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1 Inledning 

Det har under en längre period pågått diskussioner om hur man ska få biblioteket mer 
lockande för ungdomar. Diskussionen förs på bibliotek, i artiklar och i ett stort antal 
magisteruppsatser som tar sig an ämnet på olika sätt. Tydligt är att ungdomar är en 
problematisk målgrupp för folkbiblioteken, det målas upp en bild av en svårförståelig 
ungdomsgrupp och en mycket äldre yrkeskår av bibliotekarier som inte vet hur de ska 
hantera och arbeta med ungdomar. Ungdomar verkar också vara en grupp som hamnar 
mellan två stolar, barn och vuxna. De hör inte hemma på vuxenavdelningen men inte 
heller på avdelningen för barn och unga som på flera bibliotek fylls av tråg med 
bilderböcker och har hörnor för sagostunder. 

Tidigare satsade många bibliotek inte alls på ungdomar utan istället lades fokus på barn 
och vuxna. På senare år har det spridits en större medvetenhet om att ungdomar är en 
grupp som kräver verksamhet riktad mot dem. Många bibliotek har börjat fokusera allt 
mer på sin ungdomsverksamhet genom att utforma aktiviteter och egna avdelningar för 
ungdomar. När vi har läst om olika ungdomssatsningar och tittat på olika biblioteks 
webbplatser märker vi av att de flesta arbetar väldigt likartat. Programverksamheten 
består ofta exempelvis av poetry slam, författarbesök, skrivar- och serieverkstäder.  

Om ungdomar inte längre är en �försummad� grupp på folkbiblioteket kan man tycka att 
ämnet är utagerat och inte längre intressant att forska runt. Så är det inte anser vi. 
Dahlkvist skriver sin magisteruppsats att trots satsningar på ungdomar kvarstår 
problemet: målgruppen kommer inte i någon större utsträckning till biblioteket. Detta 
eftersom konkurrensen om ungdomarnas tid och uppmärksamhet är stor (Dahlkvist 
2003, s. 63). I en annan magisteruppsats redovisas en undersökning som visar att många 
ungdomar väljer att inte besöka något bibliotek. De som aldrig besöker ett bibliotek 
utgör tillsammans med den grupp som svarar att de besöker biblioteket mindre än en 
gång per år 39 procent av den undersökta gruppen (Ekman & Ekstrand 2005 s. 57).  
 
Vi har också frågat oss om det är nödvändigt att lägga resurser på en grupp som är så 
svårlockad och uppenbarligen inte är så intresserade av det biblioteken har att erbjuda. 
Kanske ska man bara släppa ungdomarna och hoppas att de återvänder som vuxna, eller 
när de känner ett behov av de tjänster som folkbiblioteket kan erbjuda. Å andra sidan har 
folkbiblioteket genom olika politiska styrdokument ett uppdrag att arbeta med 
målgruppen. Vad säger då dessa om hur biblioteken ska arbeta med ungdomar?  
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1.1 Folkbibliotekets uppdrag  
Vi kommer här att redogöra för vad folkbiblioteken i Sverige har för uppgift gentemot 
unga. Folkbiblioteken i Sverige verkar på uppdrag från stat och kommun och de har 
bibliotekslagen och andra styrdokument att förhålla sig till. De styrdokument som är 
viktiga för att förstå uppdraget är förutom bibliotekslagen de kulturpolitiska målen och 
UNESCOs folkbiblioteksmanifest. Vi kommer också att nämna de mål och riktlinjer för 
biblioteksverksamhet riktad mot ungdomar som satts upp av Svensk biblioteksförenings 
specialgrupp för unga vuxna. 

1.1.1 Politiska styrdokument 
Bibliotekslagen trädde i kraft 1997 och består av tio paragrafer som alla uttrycker vilken 
verksamhet som skall bedrivas på bibliotek. Bibliotekslagen tillkom inte för att styra 
verksamheten på folkbiblioteket i en annan riktning än den dåvarande, utan för att 
befästa och säkra bibliotekens verksamhet. Bibliotekslagen fastställer att biblioteken skall 
främja intresset för läsning, information, litteratur, utbildning och kulturell verksamhet. 
Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek och detta preciseras med att ett 
folkbibliotek ska finnas i varje kommun. Av de tio paragraferna i lagen handlar 
paragraf fem och nio specifikt om unga. Men det är bara paragraf nio som handlar om 
folkbibliotek och unga. 
 

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att 
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av 
material för utbildningen. 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. 

(Bibliotekslagen 1996) 
 
Lagen är en ramlag och ger därför utrymme för olika tolkningar, se exempelvis 5 §, som 
tar upp �lämpligt fördelade skolbibliotek�. Vad det innebär är det upp till varje läsare av 
lagen att tolka. Bibliotekslagen säger inget om hur man skall arbeta med målgruppen 
unga utan snarare bara att det är en viktig grupp för biblioteken som ska prioriteras. 
 
De kulturpolitiska målen ligger som grund för kulturpolitiken i dag. Målen antogs för 
första gången 1974 och modifierades 1996. Det finns sju mål uppsatta vilka ska vara 
vägledande för all kulturverksamhet i Sverige. Detta påverkar också folkbibliotekens 
verksamhet i sin helhet och därför också verksamheten riktad mot unga. Barn och unga 
omnämns flera gånger som en speciell grupp i de olika målen vilket tyder på att gruppen 
anses vara viktig att ha i åtanke när man arbetar med kultur. Nedan följer citat från de 
olika kulturpolitiska målen som uttrycker att det är viktigt att arbeta med kultur mot 
unga. 
 

För att FN:s barnkonvention skall kunna realiseras krävs att också barn och unga har tillgång till 
språkliga och kulturella verktyg. 
 
Förutsättningen för kulturell jämlikhet skapas hos den unga människan. Kulturpolitiken 
skall bidra till att den kulturella stimulansen i förskola och skola stärks. 
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Det är av särskild vikt att barn och unga har alternativ till det kommersiella kulturutbudet. 
Ungdomars egna mötesplatser och skapande bör sättas främst. 

(De kulturpolitiska målen 1996) 
 
Den tredje och nu gällande versionen av UNESCOs folkbiblioteksmanifest antogs 1994. 
Manifestet behandlar vilka mål folkbiblioteken bör ha och vilka tjänster som ska 
erbjudas. Det manifestet tar upp ska ses som något biblioteken skall sträva efter. 
Manifestet anger att biblioteken ska vara en plats där alla är välkomna. Biblioteket har 
en viktig roll för demokratin som bygger på att alla har tillgång till kunskap, tankar, 
kultur och information. Huvuduppgifterna för folkbiblioteket är att verka för 
läskunnighet, information, utbildning och kultur. Manifestet består av tolv punkter, de 
nedan följande ger särskilt uttryck för vad folkbiblioteken ska spela för roll för barn och 
ungdomar: 

 
1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder.  
2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer  
3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling  
4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet  
 

(UNESCOs folkbiblioteksmanifest 1994) 

1.1.2 Svensk biblioteksförenings riktlinjer 
Svensk biblioteksförening är en ideell förening som verkar för ett svenskt 
bibliotekssystem av hög standard. Föreningen har en rad specialgrupper varav en är 
specialgruppen för unga vuxna som på sin hemsida skriver att: 
 

Biblioteken ska göras lättillgängliga och intresseområden som specialanpassad information, 
omvärldsorientering, tankar i tiden, kreativitet och skönlitteratur ska anpassas till unga vuxna. 
Litteratur och läsande ska förmedlas genom lust, lekfullhet och fantasi. Bibliotekskompetens från 
både forsknings- och folkbibliotek ska medverka. 

(Svensk biblioteksförening) 
 
Specialgruppen preciserar sin målgrupp som unga mellan 16 och 25 år. Den vill verka för 
att biblioteken ska fungera som en mötesplats för unga vuxna och uppnå detta genom 
att: 
 

• Verka för ungdomsverksamhet på bibliotek där de ungas intresse tillgodoses och utvecklas.  
• Hitta nya samarbetsformer som engagerar ungdomar i utvecklingsarbetet på biblioteken. 
• Stimulera kunskapsspridning och bygga upp ett kontaktnät för dem som arbetar med 

verksamhet för unga på bibliotek 
• Stödja och uppmuntra till projekt som leder till större användning av bibliotek bland 

ungdomar 

(Svensk biblioteksförening) 
 
De olika styrdokument vi här har tagit upp anger relativt allmänt vad folkbiblioteket har 
för uppgifter. Riktlinjerna uttrycker att biblioteks- och övriga kulturverksamheter i 
Sverige ska tillgodose ungas behov även om riktlinjerna kan tolkas på olika sätt.  
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2 Problemställning, syfte och frågeställningar 

2.1 Problembeskrivning och syfte  
Många bibliotek arbetar aktivt mot målgruppen ungdomar men vi har fått uppfattningen 
att det ändå är svårt att få dem att ta del av bibliotekets tjänster. Vari ligger problemet? 
Är det så att verksamheten utformas på fel sätt, är marknadsföringen dålig eller går det 
bara inte att få fler ungdomar att ta del av biblioteksverksamheten? För att få klarhet i 
detta ska vi i vårt examensarbete studera ett antal projekt riktade mot ungdomar. Vi 
väljer några biblioteksprojekt men också projekt som utformas i andra sammanhang. 
Dessa representeras av projekt inom kultur- och idrottsverksamheter. Vi studerar 
ungdomsprojekt som ligger utanför bibliotekssfären (med bibliotekssfären menar vi det 
som sker i bibliotekets regi) eftersom man kanske arbetar på ett annat sätt med 
målgruppen än folkbiblioteken gör. Vi anser att det är intressant att visa på olika 
tillvägagångssätt. Vi undersöker vilka projekt som kan anses ha varit framgångsrika och 
varför, och vad som kan ha varit problemet i de mindre framgångsrika projekten.  
 
Syftet med denna undersökning är att belysa hur man framgångsrikt kan arbeta med 
ungdomsprojekt på folkbibliotek. 

2.2 Problemställning 
Vilka faktorer i utformandet och genomförandet av olika projekt riktade mot ungdomar 
påverkar tydligast projektens utfall? 

2.2.1 Frågeställningar 
Varför anses det som viktigt (se till exempel bibliotekslagen och de kulturpolitiska 
målen) att göra satsningar mot ungdomar? 
 
Vad har man för synsätt på målgruppen ungdomar i de olika projekten och hur påverkar 
detta arbetet? 
 
Kan man se skillnader i arbetet med ungdomsprojekt inom och utanför bibliotekssfären 
när det gäller: 

• bakgrund och syfte? 
• metoder för genomförande? 
• resultat? 
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2.3 Definitioner och avgränsningar 
Vi förklarar här de termer vi kontinuerligt har använt i uppsatsen och visar på de 
avgränsningar vi gör. 
 
Vi har sett att många bibliotek riktar sin avdelning för unga vuxna mot åldersgruppen 15 
till 25 år. Därför tänkte också vi ursprungligen göra den avgränsningen. Vi insåg sen att 
målgruppen var för bred i och med att det kan skilja avsevärt mellan en person på 15 år 
och en på 25 år. Istället har vi valt att i denna uppsats avgränsa begreppet ungdomar till 
åldern 15 till 20 år. Det kan såklart fortfarande finnas stora skillnader inom detta 
åldersspann, men vi anser att det blir något tydligare nu än om vi haft den större 
målgruppen. I uppsatsen används omväxlande uttrycken ungdomar och unga vilka här 
har samma betydelse. 
 
Vi har valt att undersöka projekten utifrån ett verksamhetsperspektiv. Med detta menar 
vi att vi har studerat hur projekten faktiskt genomfördes snarare än hur deltagarna 
uppfattade dem. Det hade varit intressant att också anta ett användarperspektiv men 
detta hade vi inte haft tidsmässiga möjligheter till. Anledningen till att vi ändå har valt 
verksamhetsperspektivet var att vi ville få en större bild av vad som låg bakom projekten, 
hur de genomfördes och inte bara hur de upplevdes av deltagarna.  
 
En annan avgränsning vi har gjort är att studera projekt som i huvudsak vill aktivera 
ungdomar på deras fritid. Detta val gjordes på grund av att om man samarbetar med 
skola och genomför ett projekt med ungdomarna på skoltid har man helt andra 
förutsättningar än om man vill engagera ungdomarna på deras fritid. Är projektet knutet 
till skolverksamheten är det ofta obligatoriskt för ungdomarna att delta och projektet 
behöver inte konkurrera med annat om ungdomarnas tid och uppmärksamhet.   
 
Vi har valt att studera ungdomssatsningar som utformats som projekt. Detta eftersom 
projektformen i sig är ett avgränsat arbetssätt med tydliga tidsgränser och mål. Hade vi 
valt att studera satsningar inom biblioteksverksamheten istället för bara enskilda projekt 
hade det blivit svårare att dra gränsen mellan att enbart studera satsningen och inte 
bibliotekets hela ungdomsverksamhet. Detta för att projekt vanligtvis ligger utanför den 
ordinarie verksamheten medan satsningar oftare är en del av den.  
 
Vi utgår från Nationalencyklopedins definition av projekt:   

 
[�]idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat; ofta även arbetet med att genomföra planen 
[�] Under senare decennier har ordet allt mer kommit att användas om en arbetsuppgift som skall 
genomföras inom vissa givna ramar (exempelvis i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsatser) för att 
ett bestämt mål skall nås.  

(Nationalencyklopedin) 
 
I uppsatsens syftesformulering har vi använt begreppet framgångsrik. Det är ett begrepp 
som är svårt att definiera då det skiftar i innebörd i olika situationer. 
Nationalencyklopedin definierar framgångsrik enligt följande: �som uppnått goda resultat 
av viss verksamhet el. i allmänhet. [�] som lett till lyckat resultat ur den handlandes 
synpunkt (också om resultatet objektivt sett är negativt).� (Nationalencyklopedin). 
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Synonymer till framgångsrik är lyckosam, gynnad av framgång, resultatrik, lycklig 
(Walter, 1991).  
 
De faktorer vi önskar komma fram till genom vår undersökning är sådana som man bör 
ha i åtanke i utformandet av ett framgångsrikt ungdomsprojekt. Med ett framgångsrikt 
ungdomsprojekt menar vi ett projekt som: de projektansvariga och deltagande har varit 
nöjda med kvaliteten på, ett projekt som uppfyllt sina mål och har haft många deltagare. 
Detta är dock inte några definitiva kriterier, vi anser att ett projekt som inte till fullo 
uppnått sina mål eller inte har haft många deltagare ändå kan ha varit framgångsrikt. 
Andra delar av projektet kan ha vägt upp så att resultatet ändå har blivit bra. 

2.4 Disposition 
Vi inleder vår uppsats med en kort genomgång av problemområdet och de riktlinjer som 
finns för bibliotek att följa. Detta gör vi för att ge en överblick och förklaring till varför 
vi tycker området är intressant att studera. Därefter presenterar vi vårt syfte, problem 
och frågeställningar. I det tredje kapitlet presenterar vi vår metod för undersökningen. 
Härefter följer det fjärde kapitlet innehållande vår litteraturgenomgång som består av 
olika delar. Vi behandlar områdena ungdomskulturer, ungdomar och offentliga rum, 
ungdomars fritid, ungdomar och bibliotek, projektarbete och marknadsföring. Vi anser 
att de tre förstnämnda områdena hjälper oss i vår förståelse för problemet då de genom 
olika infallsvinklar belyser hur ungdomar kan fungera och agera i dagens samhälle. 
Avsnittet om unga och bibliotek berör hur unga och biblioteksvärlden samverkar. De två 
sista avsnitten handlar mer om hur man praktiskt kan forma arbetet mot unga. I kapitel 
fem följer vår resultatredovisning vari vi utifrån våra teman redovisar de olika projekten. 
I kapitel sex kommer analysen där vi med hjälp av litteraturgenomgången analyserar 
resultatet från datainsamlingen. Här följer vi med något undantag samma teman som 
tidigare. Sist men inte minst kommer våra slutsatser i vilka vi svarar på problem och 
frågeställningar. 
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3 Metod  

 
Om man inte har förkunskaper om ett område och vill skaffa sig största möjliga 
helhetsförståelse av ett fenomen har man ett så kallat induktivt förhållningssätt. Vid 
induktiva studier är syftet inte att belysa hållbarheten i en teori utan snarare att 
undersöka ett område utan tidigare kunskaper om det. Ett induktivt arbetssätt förknippas 
oftast med kvalitativa metoder (Halvorsen 1992, s. 78�79). Syftet med kvalitativ 
forskning är att skaffa en djup kunskap om ett område. Målet är att förstå och analysera 
helheter (Patel & Davidsson 1994, s. 99). Vår uppsats är av en undersökande karaktär då 
vi inför den inte hade några större förkunskaper inom vårt problemområde. Vi ville inte 
testa en färdig teori utan snarare få en djupare förståelse för ett problem. I denna studie 
valde vi därför ett kvalitativt induktivt arbetssätt. 
 
Vi genomförde vår undersökning genom dokumentstudier. Dokumentstudier innebär att 
man inte undersöker det fenomen man är intresserad av direkt utan istället via muntliga, 
handskrivna eller tryckta redogörelser för det som hänt (Andersen & Gamdrup 1994, s. 
73�74). Dokument kan användas för att besvara frågeställningar kring faktiska 
förhållanden och skeenden. De kan också användas för att besvara frågeställningar om 
individers upplevelser (Patel & Davidsson 1994, s. 55). Det var främst av den 
förstnämnda anledningen som vi använde oss av dokumentstudier. Vi ville se hur man 
faktiskt arbetade med de olika projekten och därför passade denna typ av studier oss bra. 
Dessutom ligger många av projekten några år bakåt i tiden och detta påverkar de 
projektansvarigas möjligheter att minnas projektet på ett korrekt sätt. 
Projektdokumentationen har däremot skrivits i direkt samband med genomförandet och 
därför blir det en mer tillförlitlig källa. Genom kompletterande intervjuer hade vi 
eventuellt fått en djupare förståelse för olika projekten men eftersom vi studerat så 
många projekt var det inte tids- och utrymmesmässigt möjligt att göra intervjuer för varje 
projekt. Vi ansåg att det för vår studie är viktigare att studera många projekt något 
ytligare än att endast studera några få på ett djupare plan. 

3.1 Urval 
Det var lätt att hitta projekt men desto svårare att hitta sådana som passade denna studie. 
Vi valde ut projekten för vår undersökning efter följande kriterier, de skulle: 

 
• vara avslutade 
• rikta sig till rätt målgrupp, alltså unga mellan 15-20 år 
• finnas dokumenterade skriftligt 
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• ha fokus på att engagera ungdomarna på deras fritid, kopplingen till skolan fick 
inte vara för stark. 

 
Utöver att projekten skulle uppfylla dessa kriterier sökte vi olika sorters projekt. Vi 
ansåg att det gav fler infallsvinklar på problemområdet att studera projekt utformade i 
olika sammanhang istället för enbart biblioteksprojekt. Biblioteksprojekten skulle inte 
utgöra en majoritet av projekten eftersom det för vår studie var betydelsefullt att se på 
hur andra verksamheter arbetade med ungdomar. Vi ville se på likheter och skillnader 
mellan biblioteksprojekten och de andra projekten och därför var det viktigt att ge stort 
utrymme till andra sorters projekt.  
 
Projekten hittade vi på olika sätt. Vi skickade ut en förfrågan på Svensk 
biblioteksförenings e-postlista för specialgruppen Unga vuxna. Vi efterfrågade projekt 
som vi kunde använda i undersökningen men fick få svar. Av de svar vi fick var det bara 
ett vi hade användning för. De andra projekten vi studerade fick vi kännedom om främst 
via Internet. Vi hittade projekt genom Google och följde länkar från olika webbplatser 
som Kulturhusets ungdomssatsning Lava och Ungdomsstyrelsen som vi sedan tidigare 
kände till. Vi använde oss också av �projektbidragsgivares� webbplatser så som 
Allmänna arvsfonden. På detta sätt vi fick vi vetskap om många olika projekt och tog 
kontakt med de ansvariga för dem. Från dessa fick vi sedan också tips om andra projekt 
som i vissa fall passade oss bättre än det vi först tänkt. 
  
Åtta projekt gav det underlag vi behövde. Vi valde att studera tre biblioteksprojekt, ett 
musikprojekt, ett bredare kulturprojekt utanför biblioteksområdet och tre idrottsprojekt. 
Vi hade svårigheter att hitta projekt som stämde med våra urvalskriterier. Det hade 
underlättat sökandet efter olika ungdomsprojekt väsentligt om vi frångått vår punkt om 
�avslutat projekt�. Vi hittade en hel del intressanta satsningar mot ungdomar men 
problemet var då att de var just satsningar och inte projekt. Vi valde ändå att endast 
undersöka ungdomsverksamhet i projektform eftersom vi ansåg att de projekt vi till slut 
fann passade för undersökningen. 

3.2 Källkritik och analysmetod 
Ett dokument kan inte läsas på ett objektivt eller distanserat sätt. Forskaren måste för att 
studien skall bli tillförlitlig ta hänsyn till varför dokumentet producerades och i vilken 
kontext. Dokumenten fungerar inte som speglingar av verkligheten. Ett dokument kan 
vara lika intressant med hänsyn till vad det utelämnar som vad de innehåller. Forskaren 
söker efter dokumentens mening men bör närma sig dokumenten med en viss 
misstänksamhet (May 1997, s. 220).  
 
Det finns frågor man som forskare bör ställa sig om sitt material. Exempelvis bör man 
fråga sig vem som producerat dokumenten och varför. Man skall också vara 
uppmärksam på om den som skrivit dokumentet kan ha haft intresse av att vinkla det och 
i så fall varför. Vidare bör man kontrollera om materialet är genuint (Bryman 2004, s. 
392). Vi var väl medvetna om i vilken kontext de dokument vi undersökte hade 
tillkommit. Ansökningar skrevs av projektledare och andra som arbetade med projekten 
för att ge en ekonomisk möjlighet att genomföra dem. Rapporter och utvärderingar 
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gjordes dels för att bidragsgivare ofta kräver det och dels för att de som arbetade med 
projekten ville dokumentera vad som gjorts för egen del och eventuella framtida 
ändamål. De som arbetade med projekten är ofta de som har stått bakom materialet vi 
tagit del av.  
 
Projektbeskrivningarna kan innehålla vinklingar värda att uppmärksamma. Det kan finnas 
en tendens att de ansvariga som arbetat med projekten gärna beskriver dem som mer 
lyckande än de faktiskt varit. Detta gäller också som tidigare nämnts 
ansökningshandlingar eftersom meningen med dem är att få pengar. Då måste projektet 
verka intressant ur bidragsgivarnas synvinkel. Frågan om materialets genuinitet ansåg vi 
inte vara ett bekymmer för oss. Vi fick våra källor direkt från ansvariga för de olika 
projekten. Risken att någon skulle ha reviderat projektdokumentationerna innan vi fått 
dem bedömde vi som minimal. Vi studerade inte gamla dokument som det fanns 
anledning att misstänka hade blivit ändrade under tidens gång.  
 
När vi utvärderade våra dokument analyserade vi dem genom en kvalitativ 
innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys innebär att man applicerar fördefinierade teman 
på källorna (Bryman 2004, s. 393). Den inriktning vi valde för vår analys kallas för ECA, 
ethnographic content analysis. ECA innebär att man kan upptäcka nya teman under 
undersökningens gång.  
 

Categories and variables initially guide the study, but others are expected to emerge during the 
study, including an orientation to constant discovery and constant comparison of relevant 
situations, settings, styles, images, meanings and nuances.  

(Altheide 1996 se Bryman 2004, s. 393)  
 
Vi ställde oss alltså ett antal fördefinierade frågor till dokumenten vi studerade men vi 
ville också ha möjlighet att utöka dessa under studiens gång för att inte gå miste om 
intressanta aspekter. 
 
Altheide (2004, s. 325) menar att undersökningsprocessen bör se ut enligt följande: 

 
• Formulera en forskningsfråga 
• Bli förtrogen med kontexten som dokumenten skapats i. 
• Bekanta dig med ett mindre antal dokument, 6 till 10 stycken. 
• Formulera ett antal kategorier som ska styra insamlandet av data och skapa ett 

schema utifrån de förvalda kategorierna. 
• Testa schemat genom att använda det till att samla data från några dokument. 
• Gör om schemat och välj fler frågor för att göra det skarpare. 

 
Vi utgick från dessa punkter när vi gjorde vår analys. När vi började med analysen var vi 
redan bekanta med kontexten de olika dokumenten skapats i och vi hade läst genom våra 
dokument så att vi kände till deras karaktär. Vi utformade kategorier/teman utifrån våra 
frågeställningar. Våra teman blev bakgrund och syfte, inställning till målgruppen, 
genomförande och resultat.  
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3.2.1 Pilotstudie 
De teman vi vill använda testade vi genom en pilotundersökning. Vi använde oss av en 
projektdokumentation som vi redan uteslutit från vår studie. Vi tyckte att våra teman 
fungerade bra och bestämde oss för att utgå från dem samtidigt som vi var öppna för att 
fler kunde uppkomma efter hand. Under undersökningens gång upptäckte vi också att 
marknadsföring av projekten kunde vara en viktig aspekt att ha i åtanke. Vi valde att 
uppmärksamma detta under temat för genomförande. 

3.3 Material 
Vår undersökning bygger på tidigare forskning och vår egen studie av projektdokument. 
Vi tog del av forskning inom en rad olika områden som ungdomskultur, offentliga rum, 
projektplanering och ungdomar på bibliotek. Litteraturgenomgången av det sistnämnda 
forskningsområdet bygger på magisteruppsatser eftersom det var svårt att hitta högre 
svensk forskning inom området. Vi tog del av forskning inom olika områden eftersom 
det gav en stor bredd och flera infallsvinklar på unga och hur man kan arbeta med dem.  
 
Den projektdokumentation vi byggt vår studie på är av olika slag. Ibland hade vi tillgång 
till både ansökningshandlingar och projektdokumentation men i vissa fall bara något av 
dem. Dokumentationen för alla valda projekt innehöll projektens syfte, mål, 
genomförande och utvärdering. I de fall vi tyckte oss sakna information kompletterade vi 
detta genom att ställa frågor till de ansvariga via e-post. Detta gjorde vi i tre av 
projekten. Tyvärr fick vi bara svar från en av de tillfrågade. Konsekvensen av detta blev 
inte särskilt märkbar eftersom det huvudsakligen handlade om detaljfrågor. 
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4 Litteraturgenomgång 

4.1 Ungdomskulturer 
Unga ses ofta som något hotfullt av den äldre generationen, kanske framförallt när de rör 
sig i större grupper eller beter sig på ett för de vuxna okänt och icke förväntat sätt. På 
bibliotek reagerar man mot detta på olika sätt. Vissa väljer att försöka förstå målgruppen 
genom att möta den med olika satsningar eller projekt medan andra beter sig på ett 
motsatt sätt och istället sätter upp hårdare regler och förbud för att på så sätt kunna 
kontrollera det hotfulla. Ett exempel på detta, i en artikel i Hallands Nyheter, är det nu 
upphävda beslutet på Tullbroskolans bibliotek i Falkenberg vilket förbjöd unga med 
hängiga byxor att låna böcker (Schoug, 2006). Många situationer och mycket arbete 
skulle säkert förenklas om man hade en större inblick och förståelse för hur 
ungdomskulturen ser ut och hur den utvecklas. Vi ska här försöka ge en överblick över 
området och hur forskning ser på åldersgruppen. I Sverige har forskning kring 
ungdomskultur främst påverkats av Thomas Ziehe som är professor i pedagogik och 
kultur- och samhällsanalytiker i Tyskland. Ziehe är ett namn som väger tungt inom 
ungdomskulturforskningen och därför bygger vi en stor del av detta avsnitt på hans 
teorier. Men vi tar också upp andra forskare för att få fler perspektiv på området. 

4.1.1 Begreppet ungdom 
Det finns ingen direkt definition av begreppet ungdom. Christer Johansson (2001, s. 10) 
som är gymnasielärare och har gedigen erfarenhet av ungdomsarbete presenterar 
ungdomen utifrån fyra olika perspektiv:  
 

• Fysiskt � den tid då kroppen inträder puberteten vilket kan variera mellan de år 
individen är 10 till 20 år.  

• Psykiskt � infaller ungdomen under adolescensen, den tid då individen mentalt 
övergår från att vara barn till att bli vuxen. 

• Socialt � bestäms ungdomen till de sociala händelser vilka omringar den, till 
exempel konfirmation, studentexamen, flytta hemifrån, bli myndig och så vidare. 

• Kulturellt � utgår från olika livsstilar, under ungdomen kan man ha ett behov av 
att synas genom den man är eller hur man klär sig. Denna period kan sträcka sig 
tills individen är runt 30 år.  
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En undersökning Johansson gjort bland unga visar att det även bland dessa förekommer 
en viss ambivalent syn på vad det faktiskt innebär att vara ungdom. I positiv bemärkelse 
tyckte de att det innebar en avsaknad från plikter och ansvar, att ha livet framför sig, 
trygghet i sociala nätverk, att man får träffa nya människor, en känsla av att allt händer 
nu, mer accepterade än förr och att det inte är lika förutbestämt som tidigare vad man 
ska bli i framtiden (Johansson 2001, s. 10).  
 
Enligt Ziehe finns det vissa svårigheter i att forska kring hur unga själva ser på 
ungdomstiden. Detta då det finns en tydlig skillnad mellan hur man talar om ungdomen, 
den ungdomliga diskursen, och hur ungdomen faktiskt är. Inom diskursen har man i stor 
utsträckning sammanbundit ungdomsfrågorna med mer allmänt sociala frågor som till 
exempel världens fortbestånd, demokratiska fri- och rättigheter och hur man kan 
definiera en lyckad livsform. Efter dessa frågor har ungdomen tilldelats uppgiften att 
söka efter nya och framgångsrika sätt att leva på. Diskursen om ungdomar har blivit så 
stark och tongivande att unga själva har börjat se sig själva utifrån den. Även om de inte 
faller in under dess mönster påverkas de ändå av den och detta försvårar också 
forskningen eftersom det enligt Ziehe idag blivit svårare för ungdomar att se på sig själva 
utan att använda färdiga tecken och tolkningar. Det finns även en åtskillnad mellan det 
som är ungdom och det som kallas ungdomlighet. Det förstnämnda är den levda 
perioden medan den senare är den bild och de tecken vuxenvärlden projicerar på 
ungdomen. Detta är något konstruerat och ouppnåeligt för ungdomen själv och snarare 
något som de vuxna försöker applicera på sig själva (Ziehe 1993, s. 51�52). 

4.1.2 Ung idag 
Ziehe skriver om två olika tendenser i dagens samhälle. Dels en ökad teknokratisering 
som innebär att olika områden i våra liv, till exempel förhållanden i hemmet, på 
arbetsplatsen, mediernas framväxt och städernas utveckling, i allt högre grad organiseras 
rationellt och funktionellt. Den andra tendensen visar på ett större oberoende av 
traditioner. Dessa två tendenser hänger samman och för varandra framåt (Ziehe 1982, s. 
15). Att traditionerna bryts innebär att det inte längre går att förutsäga eller utstaka sin 
livsbana på samma sätt som man kunde förr. Vi ges idag nya möjligheter att välja nya 
vägar. Samtidigt innebär inte denna kulturella frigörelse att vi faktiskt blir friare utan det 
sätter snarare det man vill göra och drömmer om att kunna göra i en starkare kontrast 
mot det som är realistiskt och genomförbart (Ziehe 1982, s. 25). 
 
Den svenske ungdomskulturforskaren Per Nilsson vidareutvecklar Ziehes tankar och 
skriver att det i samhällsutvecklingen hela tiden pågår moderniseringsprocesser. Dessa 
processer kan exempelvis bestå av en växande kommersialisering, globalisering och en 
massmedial utveckling. I dagens samhälle går dessa moderniseringsprocesser extra 
snabbt vilket frambringar både en ökad välfärd för fler samtidigt som vi får en större 
inblick i och förståelse för nya hotbilder allteftersom dessa uppenbaras för oss (Nilsson 
1998, s. 29). Likaså medför de snabba förändringarna att vi idag inte på samma sätt som 
förr kan luta oss mot tidigare traditioner och normer. Olika erfarenheter baserade på till 
exempel kön och social bakgrund spelar en mindre roll än tidigare för individens 
utveckling, samtidigt som man naturligtvis inte helt kan bortse från dylika 
påverkansfaktorer. Frånvaron av förutbestämdhet medför att individen själv kan välja 
utformning av framtiden vilket skapar vissa förväntningar på vad man skulle kunna 
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uppnå. Bland unga har det blivit särskilt viktigt att visa vem man vill vara och bli 
(Nilsson 1998, s. 35�36). 
 
Peter Waara, ungdomskulturforskare vid Luleå tekniska universitet, menar till skillnad 
från Ziehe och Nilsson att en persons vuxenblivande fortfarande i hög grad präglas av 
regler och traditioner som finns i individens omgivning, både i den samhällskulturella 
kontexten och i ens direkta närhet. Det som främst påverkar processen är den närmsta 
omgivningen i form av familj, skola och olika sociala formationer. Waara menar trots 
detta precis som många andra ungdomskulturforskare att ungdomen idag i lägre grad än 
tidigare generationer är bundna av dessa traditioner. Det är inte längre självklart att man 
faller tillbaka på social bakgrund, kön eller vad ens föräldrar arbetar med för att finna en 
utstakad väg in i vuxenlivet (Waara 1996, s. 26�29).  
 
Att samhället förändrar sig så snabbt idag tar sig också uttryck i att saker som verkade 
moderna för bara något år sedan redan föråldrats och blivit gårdagens nyheter. Allt sätts i 
ett nytt tidsperspektiv och den tid som förr betraktades som flyktig verkar idag lång. 
Likaså är det mer svårförutsägbart att veta hur lång tid in i framtiden något kommer att 
bestå eftersom de kulturella förändringarna utvecklas så snabbt. Också bland unga märks 
detta i en rädsla för att ungdomen ska försvinna vilket bland annat syns i hetsen att alltid 
hålla sig à jour med de senaste trenderna (Ziehe 1982, s. 56).  
 
Unga lever idag sina liv i en mängd olika vardagar. Skolan eller arbetslivet som förr 
utgjorde den huvudsakliga medelpunkten har i dag förlorat mark till andra områden. 
Efter andra världskriget uppkom nya möjligheter för ungdomar att utbilda sig, de fick det 
bättre ställt ekonomiskt och fick större del fritid. Detta bidrog till att ungdomstiden 
förlängdes vilket i sin tur har lett till större konsumtionsmarknad riktad mot ungdomar. I 
och med detta har olika ungdomskulturer med särskiljande livsstilsmönster uppkommit. 
Det är inte lätt att peka på vad som definierar en särskild kultur. De bär på olika tecken 
och manifesterar detta olika tydligt mot omvärlden (Johansson 2001, s. 57). Valet av en 
inriktning kan ge individen en känsla av att ha missat något annat. Risken att man gjort 
ett felaktigt val finns alltid närvarnade i samma grad som de andra alternativen är synliga. 
Detta ökar också svårigheten i att göra val där man inte påverkas av attraktionskraften i 
olika erbjudanden som kommer från exempelvis den kommersiella världen (Ziehe 1993, 
s. 36). 
 
Den kulturella friställningen har alltså inte bara ökat våra möjligheter att bli något, den 
har också skapat ett ökat krav på att man ska bli något, och för detta ansvarar den 
enskilda individen. Massmedia har enligt Ziehe en betydande roll särskilt för ungdomen 
när det gäller medvetandegörandet av alla möjligheter (Ziehe 1982, s. 36).  
 
Ziehe menar att det kanske aldrig tidigare funnits en sådan önskan och strävan efter att 
utveckla det egna jaget som idag, ett sökande han kallar subjektivering. Detta innebär 
bland annat en ökad strävan efter personlig lycka och förståelse av det egna jagets plats i 
relation till andra. Subjektivering i olika sammanhang skapar också en ökad känslighet 
för stämningar i olika situationer. Man tänker mera på hur man trivs i olika sammanhang, 
sällskap eller lokaler och detta har stor påverkan på hur vi fungerar i olika situationer. 
Ziehe jämför det med den relation man tidigare hade till sitt arbete. Då kom arbetet i 
första hand och relationerna i andra. Idag kan dåliga relationer hindra en från att utföra 
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arbetet överhuvudtaget. Unga idag är särskilt mottagliga för subjektivering, vilket bland 
annat innebär att de bär på en större känslighet gentemot sin omgivning än tidigare 
generationer. Detta går enligt Ziehe igen i �hur man umgås med andra, hur rummet 
gestaltas, hur relationer upplevs � alla sådana intryck har fått en större psykisk betydelse� 
(Ziehe 1982, s. 28). I denna känslighet kan man också se en ökad önskan att måna om 
vilket intryck man gör på andra. Vad förväntas av en, hur kan man undvika att bli 
underskattad och sårad? (ibid., s. 28) 
 
Unga lever idag i en kontext helt skild från tidigare generationers ungdomstid. Detta i 
och med att adolescensen, den tid i livet då man går från att vara barn till vuxen, skiftar 
utseende beroende på den samtid och kulturella kontext den existerar inom. En 
konsekvens av detta blir större konflikter mellan generationerna eftersom vuxna idag inte 
på samma sätt som förr kan referera till sin egen ungdom när de söker förståelse för den 
yngre generationen (Ziehe 1993, s. 34).  

4.2 Ungdomar och offentliga rum 
Under denna rubrik tar vi upp hur ungdomar använder sig av och rör sig i det offentliga 
rummet. Bibliotek och föreningar kan ses som en del av det offentliga rummet och därför 
kan detta avsnitt hjälpa oss att förstå förhållandet mellan ungdomar, föreningar och 
institutioner som exempelvis folkbiblioteket. Vi vill ge en bild av hur olika 
ungdomsgrupper ser ut och förhåller sig till varandra och till livet utanför den privata 
sfären. 

4.2.1 Ungdomsoffentlighet 
Begreppet offentlighet har flera betydelser och kan användas på olika sätt. Ett kortfattat 
sätt att beskriva begreppet är: �offentlig, allmän, tillgänglig för allmänheten; som avser 
verksamhet eller material som berör alla i ett samhälle; som avser statlig och kommunal 
förvaltning.� (Nationalencyklopedin). Med ungdomsoffentlighet menar Lieberg, forskare 
inom byggnadsfunktionslära vid Lunds universitet, en �social sfär eller gemenskap, som 
fungerar som ett livsrum för självständig bearbetning och utbyte av upplevelser och 
erfarenheter tillsammans med andra ungdomar� (Lieberg 1992, s. 109). Lieberg menar 
att det som gör att man kan kalla sådan ungdomsgemenskap för offentlig är att de som 
ingår i gemenskapen träffas enligt offentlighetens principer. Det finns regler för både 
inträde i och umgänge i gruppen men det är ändå i princip fritt tillträde. Det råder en 
sorts fri cirkulation och ett fritt meningsutbyte inom gruppen. Att man kan se 
gemenskapen som offentlig beror också på att ungdomarna ofta träffas på offentliga 
platser inför andras åsyn (Lieberg 1992, s. 109). Ungdomsoffentligheten är inte enhetlig 
utan den innehåller skillnader med tanke på kön, klass och tid. Den är också uppdelad i 
olika undergrupper och delkulturer med hänsyn till ungdomarnas olika ålder, bakgrund, 
stil och smak. Därför blir ungdomarnas arenor rumsligt separerade. Olika grupper har 
sina favoritställen (Lieberg 1992, s. 229). 
 
Det som är speciellt för ungdomar och skiljer dem från vuxna, i förhållande till det 
offentliga rummet, är att de inte har en självklar tillgång till ett eget �rum�. Därför är 
ungdomar mer eller mindre hänvisade till det offentliga rummet. Det är på grund av detta 
som ungdomar tar den offentliga miljön i besittning. Ungdomars vistelse i det offentliga 
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handlar till stor del om samma saker som för vuxna alltså kaféer, folkliv och affärer. Men 
för ungdomar är friheten och självständigheten viktigare. Det är inte närvaron av 
främlingar som är det centrala i det offentliga rummet, utan det handlar snarare om att 
det är viktigt med fysiska och sociala rum där det för ungdomar finns plats för 
självbestämmande (Lieberg 1992, s. 229). Mats Andersson, forskare vid Institutionen för 
socialt arbete vid Göteborgs universitet, frågar sig om det verkligen finns sådana platser 
eftersom det finns många kontrollmekanismer i det offentliga livet som 
övervakningskameror, vakter och poliser. Likaså finns en mellanmänsklig kontroll som 
handlar om uppföranderegler och koder.  När det gäller unga menar Andersson att det 
för dessa främst är viktigt med en frånvaro av föräldrar och skola. Det är i kontrast till 
föräldrar och skola som det offentliga livet känns fritt och erbjuder självförverkligande 
(Andersson 2002, s. 57).  
 
De offentliga platserna kan användas för att testa och skapa sin sociala och kulturella 
identitet. Offentligheten ger möjlighet till att bli betraktad och betrakta andra (Andersson 
2002, s. 67). I ett ungdomsperspektiv är detta en viktig betydelse eftersom att se och 
synas och visa upp sig har visat sig vara viktigt i tonårens socialisations- och 
integrationsprocess (Lieberg 1992, s. 97�98). 

4.2.2 Ungdomar i det offentliga som problem 
När ungdomar umgås i den offentliga miljön sker det ofta på ett iögonfallande och 
ljudligt sätt vilket uppfattas som problematiskt och något som behöver åtgärdas (Lieberg 
1992, s. 11). 
 
Ett uttryck för att ungdomars möten i det offentliga rummet ses som ett problem är den 
stora grupp vuxna som försöker befinna sig i ungdomars miljöer. Ofta är detta 
yrkesgrupper som poliser, fritidsledare och fältassistenter. Men det finns också en hel del 
frivilliga vuxna, exempelvis nattvandrare och representanter från föreningar och kyrka 
och även grupper av unga som vill stötta andra yngre ungdomar. Exempel på detta är 
Kompisjouren och Non-fighting generation. Man vill både kontrollera ungdomarna men 
också finnas till som stöd för de unga som känner obehag eller hamnar i jobbiga 
situationer. Andersson tycker att det är dubbelt att unga i det offentliga ses som ett 
problem som måste kontrolleras och stödjas samtidigt som man försöker stimulera de 
ungas offentliga liv genom exempelvis festivaler och andra evenemang som anordnas 
utomhus under sommaren. Det ses som bra att unga är ute och har roligt på fritidsgårdar, 
caféer och diskon. Men man är samtidigt rädd för att de ska råka illa ut och därför väljer 
man att begränsa och kontrollera ungdomarna (Andersson 2002, s.9). Johan Fornäs, 
professor vid institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet, menar att 
det finns nackdelar med att utforma ungdomskulturella verksamheter som stat och 
kommuner i dag i allt högre grad gör. Dessa verksamheter kan hämma kreativiteten hos 
ungdomar eftersom det leder bort från ungas naturliga spontanitet. Det kan ses som 
problematiskt att leda in unga i vuxnas byråkratiska strukturer och vara ett tecken på att 
ungdomstiden fortfarande betraktas som en förberedelse inför vuxenlivet (Fornäs 1989, 
s. 32). 
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4.2.3 Mönster i användandet av det offentliga rummet 
Ungdomar har inte som vuxna familj och arbete som tar mycket tid. Därför har de 
mycket fritid och rör sig mellan olika sfärer. Det är till stor del på sin fritid som de 
bygger sin identitet, genom stilproduktion bryter de mot normalitetens koder i det 
offentliga (Fornäs 1989, s. 12). I de olika sfärerna som ungdomar rör sig mellan som 
skola, familj, kompisar och medier råder det olika regler och dessa sfärer har sina egna 
fysiska och inre rum (ibid., s. 31). 
 
Lieberg gör en uppdelning av det offentliga rummet när han skriver om rumsliga och 
sociala frizoner. Frizonen kännetecknas av ett frigörande handlingsmönster. För att vi 
ska kunna tala om en frizon finns det enligt Lieberg minst tre krav som måste uppfyllas. 
Det får inte finnas någon vuxenkontroll av det som sker i frizonen. Det behöver inte 
heller finnas något mål eller syfte med det som händer i frizonen förutom det som 
ungdomarna själva bestämmer. Det skall finnas tid där man �inte gör någonting� och en 
stor öppenhet för att något oväntat kan hända. För det tredje bör det finnas 
förutsättningar för ett experimenterande och prövande av aktiviteter som inte är 
förhandsvisade eller förhandstolkade. Frizonerna har inte fasta gränser och är i egentlig 
mening inte några fysiska platser. Frizon kan relateras till normzon och förbudszon. 
Normzonen innebär institutionaliserade handlingsmönster och förbudszonen kriminella 
handlingsmönster (Lieberg 1992, s. 236�237). 
 
Andersson gör en indelning av det offentliga rummet som liknar Liebergs när han 
diskuterar ungdomars användning av det efter kriterier om öppenhet och tillgänglighet.  
Denna indelning tar hänsyn till den sociala funktionen, alltså vilken verksamhet som 
bedrivs på platsen och hur den sociala kontrollen ser ut. En av kategorierna är stadens 
öppna rum. Med det menas gator och liknande som alla kan använda utan någon större 
konkurrens. Dessa platser har alltid varit tillgängliga för ungdomar. På dessa platser finns 
inte så stark social kontroll, många kan träffas samtidigt och komma och gå som de vill. 
Den andra kategorin är de institutionella rummen som till exempel skolan och 
fritidsgården. Båda dessa platser är ett uttryck för den organiserande samhällsmakten, 
fritidsgården emellertid i mindre utsträckning än skolan. Skolan står för nytta och 
framtidsorientering medan fritidsgården fokuserar på ungdomars fritid. En tredje kategori 
är de organiserade och aktivitetsbaserade rummen. Till dessa hör föreningslivet. Här 
dominerar ett fostrande vuxenstyrt ideal men det finns ofta utrymme för ungas 
självorganisering och ledarskap. Ofta har ungdomar fått utrymmen och mötesplatser 
genom föreningslivet i exempelvis idrottsanläggningar. Den fjärde kategorin är de 
kommersiellt organiserade rummen. Dessa har ofta en inriktning mot vila och nöje. Till 
denna kategori hör bland annat caféer, gym och affärer. Här är ungdomarna kunder på en 
marknad och erbjuds vad de vill ha. Det som begränsar de ungas tillgänglighet till dessa 
platser är deras ekonomiska situation, för att få fullt tillträde måste man kunna betala för 
sig (Andersson 2002, s. 58�59). 
 
Lieberg gör också en indelning av olika grupper av unga med hänsyn till hur de 
disponerar tid och rum. Han identifierar tre grupper: de kamratorienterade, de 
föreningsorienterade och de hemorienterade. De som tillbringar mycket tid hemma och 
sällan vistas ute i bostadsområdet eller centrum kallar Lieberg hemorienterade. De 
föreningsorienterade tillbringar mycket av sin lediga tid på att delta i organiserad 
verksamhet i föreningar och organisationer. De ungdomar som tillbringar mycket tid med 
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kompisar ute i området, på fritidsgården eller i centrum kallas för kamratorienterade 
(Lieberg 1992, s. 47�48). 

4.3 Ungdomars fritid 
Vi har valt att fokusera vår undersökning på projekt som engagerar ungdomar på deras 
fritid. Därför anser vi att det är viktigt att visa på hur unga förhåller sig till sin fritid och 
hur vuxna på olika sätt påverkar denna. 

4.3.1 Ungdomsgårdar i förebyggande syfte 
I början av 1900-talet var syftet med fritidsverksamhet mot unga främst att i 
förebyggande syfte ta hand om unga som hängde på gatorna. I och med den stora 
inflyttningen till städerna följde också fler sysslolösa unga bland vilka gängbildningar och 
kriminalitet uppkom. Detta ville man genom organiserad verksamhet förebygga och råda 
bot på. Att vara just ett alternativ till kriminalitet och verka preventivt på olika sätt har 
följt med den organiserade fritidsverksamheten fram till idag. Idrottsföreningar har alltid 
spelat en stor roll i sammanhanget men idag har de i viss mån skiftat syfte till att i första 
hand vilja få fram nya idrottare till sin verksamhet. Inom denna typ av organisation har 
det dessutom alltid medföljt ett mål om disciplinering och idag märks ett allt starkare 
elitistiskt tänkande i lägre åldrar inom idrottsrörelsen. Detta motiveras med att det inte 
finns resurser att ta emot alla intresserade. Efter idrottsföreningarna fick i stället annan 
fritidsverksamhet i högre grad ta över huvudrollen i det förebyggande arbetet (Johansson 
2001, s. 17�18).  
 
Kosta Economou som är fil. dr. i kommunikation vid Linköpings universitet skriver att 
de som skapade föregångarna till dagens fritidsgårdar styrdes av den socialliberala 
välfärdsideologin. Denna utvecklades ur medelklassens värderingar och präglades av 
liberala och kristna organisationer. Under 30-talet blev det vi kan kalla 
�ungdomsproblemet� en fråga för kommunerna och folkrörelserna och då behölls mycket 
av den socialliberala välfärdsideologin. För att motverka ungdomsproblemet gällde det 
att hålla bråkiga ungdomar borta från gatorna. Det fanns en tro på en meningsfull fritid 
för ungdomar som skulle uppnås genom aktiviteter skapade för dem (Economou 1995,  
s. 209).                                                                              
 
Enligt Ungdomsstyrelsens rapport �Bara vara� finns det i Sverige idag fritidsgårdar i alla 
kommuner. Avsikten med dessa är till viss del än i dag att fånga upp ungdomar, speciellt 
de som inte är aktiva i någon förening, hindra att de begår brott och att uppfostra dem. 
Ungdomsgårdarna har fått kritik som går ut på att de är en grogrund för droger och 
kriminalitet (Persson 2001, s. 6). Trots att den förebyggande tanken fortfarande finns 
kvar så har fokus idag flyttats mot ett mer kontaktskapande arbete vilket setts som 
viktigt för integration mellan olika människor i samhället. I kommuner med mycket 
ungdomsproblem ser man olika former av fritidsaktiviteter som ett sätt för de unga att 
mötas och skapa kommunikation dem emellan (ibid., s. 18).  
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4.3.2 Makt att bestämma � rätt till välfärd 
2004 lade regeringen fram en proposition med namnet Makt att bestämma � rätt till 
välfärd. Vi tar upp denna proposition för att visa hur regeringen ser på ungdomar, deras 
kultur och fritid. Av propositionen framgår också varför regeringen anser att det är 
viktigt att ungdomar aktiveras på olika sätt. 
 
I propositionen beskrivs vikten av att ungdomar får tillgång till verklig makt och välfärd 
och av att deras levnadsvillkor förbättras. Regeringen delade in ungdomsfrågorna i fem 
områden varav ett är kultur och fritid. I inledningen till detta område förklarar man att 
alla unga ska ha lika rätt att engagera sig i olika saker på fritiden och att alla ska kunna 
bilda och gå med i föreningar eftersom detta strävar mot ett ökat jämställdhets- och 
rättvisetänkande. Området Kultur och fritid är viktigt för många av de frågor regeringen 
vill prioritera: demokrati, delaktighet, självständighet, välmående och hälsa. Medel bör 
delas ut till verksamhet som uppmuntrar ungas deltagande i kulturlivet och deras eget 
skapande. Dessutom vill man satsa extra på unga i riskområden genom olika sorters 
fritidsverksamhet. Antalet unga kommer att öka markant de närmsta fem åren och det är 
viktigt att förbereda kommunernas fritidsverksamhet på detta (Makt att bestämma � rätt 
till välfärd, s. 114). 
 
Inom den svenska ungdomspolitiken definieras ungdom på två sätt. Dels som en livsfas i 
vilken man övergår från barn till vuxen och dels som en social kategori i vilken de unga 
beskrivs utifrån vissa egenskaper och villkor som skiljer dem från andra generationer. 
Man menar också, precis som forskning visat, att ungdomstiden förlängts vilket på olika 
sätt påverkat ungdomspolitiken. Främst försöker man se ungdomstiden som en period 
med ett värde i sig och inte bara som en övergångstid mellan barndomen och det vuxna 
livet. Man har också velat satsa mer på ungdomars utveckling till vuxna individer för att 
de ska kunna etablera sig, bli självständiga och en resurs i det framtida samhället (ibid., s. 
13). I propositionen beskrivs ungdomen som den tid då man blir vuxen och planerar sin 
framtid. De unga beskrivs också som det framtida samhällets försörjare (ibid., s. 21). 
Utifrån detta menar man att behandlingen av dagens unga är avgörande för hur de i sin 
tur kommer ta sig an samhället i framtiden (ibid., s. 28). Man menar att ungdomsgruppen 
har kunskaper och värderingar som är värdefulla för framtiden. Allt arbete med unga 
eftersträvar att använda dessa kunskaper för att de unga ska kunna tas tillvara i samhället 
överlag. För att kunna göra detta måste de unga ges chansen att delta i och påverka olika 
sammanhang på sina egna villkor. Dessutom vill man hjälpa unga att undvika att fångas i 
identitetsstereotyper som formas av könsroller, olika sorters tvång eller svag ekonomisk 
ställning. I propositionen betonar man vikten av att de som arbetar med unga måste vara 
införstådda med forskning på området och ha en förståelse för de ungas levnadsvillkor 
(Makt att bestämma � rätt till välfärd 2004, ibid., s. 53).  
 
Enligt propositionen tror man att en stor del av ungdomars identitetsutformning äger 
rum under fritiden (ibid., s. 41). Regeringen vill därför skapa möjligheter för unga att på 
fritiden delta i det kulturella livet och att själva vara med i skapandeprocesser. Eftersom 
gruppen unga är en heterogen grupp med en mängd olika förutsättningar och bakgrunder 
är det viktigt att arbeta så att så många ungdomar som möjligt nås. För att göra detta 
menar regeringen att man måste arbeta med en helhetssyn på nationell och kommunal 
nivå (ibid., s. 21). Framförallt understryks kommunernas roll för ungdomsarbetet. De 
bestämmelser som kommer från statligt håll är huvudsakligen ramlagar och kommunerna 
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ansvarar för att tolka dessa och utforma sin verksamhet. Detta får följden att arbetet kan 
se väldigt olika ut i olika kommuner (ibid., s. 59). Mycket handlar om att ta tillvara 
ungdomarna som en kommunal resurs. Att anta ett helhetstänkande är extra viktigt i 
kommunerna eftersom det är här man utför det praktiska arbetet med de unga. 2001 till 
2003 blev antalet mötesplatser för unga färre, men trots detta har verksamheter som 
olika sorters kulturhus ökat den senaste tiden. Kommunerna försöker i högre grad 
tillgodose ungdomars varierande och föränderliga behov (Ungdomsstyrelsen 2004).  
 
I samband med en tidigare proposition från 1994 bildades Ungdomsstyrelsen vars 
främsta mål är att arbeta för ungas uppväxtvillkor och delaktighet i samhället (Makt att 
bestämma � rätt till välfärd 2004, s. 16). Ungdomsstyrelsen delar bland annat ut 
ekonomiska bidrag till olika fritidsverksamheter med syfte att: 

 
• Främja barns och ungdomars demokratiska fostran  
• Främja jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper  
• Ge barn och ungdomar en meningsfull fritid  
• Engagera fler ungdomar i föreningslivet  

 
Det övergripande syftet med bidragen är enligt Ungdomsstyrelsen att stärka demokratin 
och att ta till vara ungdomars delaktighet och påverkan (Förordning 2001:1060 om 
statsbidrag till ungdomsorganisationer 2001). 

4.3.3 Styrd eller fri fritid  
Både inom forskningen och i föreningslivet verkar det finnas en klar uppfattning om att 
det är under fritiden unga huvudsakligen formar sin identitet i samspelet med olika 
sociala konstellationer och aktiviteter. Självklart sker detta också i skolan, men under 
fritiden är det på ett annat sätt upp till individen själv att välja vad tiden ska fyllas med. 
Fritiden fyller en viktig funktion genom att kunna erbjuda kompensation för en dålig 
självkänsla eller ett lågt erkännande från föräldrar eller skola (Johansson 2001, s. 25).  
 
Det finns inte inom forskningen någon klar definition av begreppet fritid. Man talar om 
den som en tid fri från skyldigheter, tid för egenvalda aktiviteter och en tid fylld av 
mening och upplevelser. Vagheterna i definitionerna ligger enligt Nilsson främst i 
svårigheten att dra gränser mellan kravfylld och icke-kravfylld tid och de olika betydelser 
man kan lägga i vad som är meningsfull tid. Även om man under fritiden förväntas vara 
ledig från skola, arbete och krav så finns dessa världar alltid närvarande under ens lediga 
tid varför gränserna kan bli något suddiga (Nilsson 2001, s. 12). I Ungdomsstyrelsens 
rapport Bara vara har man tillfrågat ett antal ungdomar hur de skulle vilja definiera 
begreppet fritid. Inte heller för dem verkar det helt givet. Svaren varierar från att 
definiera fritid som all tid utanför skolan, även om denna är fylld av andra krav, till att se 
allt kravfyllt som icke-fritid. I rapporten fastslår man att fritid är något som formas efter 
sammanhanget och individen (Persson 2001, s. 43).  
 
Erling Bjurström som är fil. dr i kommunikationsvetenskap och professor vid Linköpings 
universitet menar att fritid är något som förändras med den samhälleliga kontexten och 
detta är avgörande för vad man förväntar sig få ut av den. Idag finns det kanske inte fin 
eller mindre fin fritid och kultur på samma sätt som förr men fritiden är ändå indelad i 
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legitima och illegitima former av olika grad. Det finns en uppfattning om att vissa 
fritidsaktiviteter ses som bättre för ens personliga utveckling till en god individ än andra. 
Ofta är det organiserad fritid som ses som något bättre (Bjurström 1998, s. 68�70). Det 
finns fortfarande en slags värdering som avgör vems intressen som är högst skattade och 
detta handlar i mycket om ens sociala tillhörighet (ibid., s. 83). 
 
Idag är fritiden i högre grad än förr styrd av jakten på upplevelser, vilket i sin tur lett till 
en ökad individualisering. Alla uppskattar inte samma slags sysselsättningar och har 
kanske inte förutsättningarna att göra det. Upplevelsesamhället har medfört att alltfler 
olika livsstilar och subgrupper uppkommit och detta märks främst bland ungdomar. Vad 
man väljer att uppleva är det som idag mest av allt visar vem man vill vara. 
Fritidspolitiken med dess föreningsmodell har haft svårt att etablera sig i 
upplevelsesamhället, huvudsakligen för att föreningslivet på något sätt förutsätter att en 
vuxen leder de ungas fritid och utövar kontroll över dem. Många av de aktiviteter unga 
idag sysselsätter sig med är utanför de vuxnas kontroll eller kompetens och de får därför 
inte en naturlig roll som vägledare (ibid., 1998, s. 85). 
 
Som tidigare tagits upp i avsnitt 4.2.2 förknippas begreppet fritid i samband med unga 
ofta med något farligt och hotfullt. Konstellationer av unga utan vuxen översyn har alltid 
varit ett orosmoment (Nilsson 1998, s. 8). Enligt forskarna är fritiden viktig för att unga 
ska kunna utvecklas. De måste få känna sig delaktiga och äga någon form av 
bestämmanderätt över vad som sker utan de regler de vanligtvis styrs av i skola och 
familj. Detta för att öka deras engagemang och känsla av att vara medverkande i något 
som blir viktigt. Johansson menar att det när en verksamhet varit igång ett tag kan vara 
svårt att få nya engagerade ungdomar att ta ansvar. Nyhetens behag har lagt sig. Därför 
tror han att alla verksamheter emellanåt måste förnya sig för att intressera de som 
kommit som nya. Han sammanfattar känslorna och erfarenheterna hos dem som deltagit i 
utvecklingen av en verksamhet med att de känner att de får betydelse inför sig själva och 
andra, de har roligt, de utvecklas som personer, det stärker självförtroendet, det 
meriterar för senare studier eller arbeten, det är ett alternativ till droger och kriminalitet 
och att demokrati och administration kan vara tråkigt men nödvändigt (Johansson 2001, 
s. 237). 
 
Sernhede, docent vid centrum för kulturstudier vid Göteborgs universitet, skriver att 
vara ung innebär att man ännu inte har �utvecklat stabila strukturer och rutiner för sitt 
sociala liv� (Sernhede 1996, s. 131). Man är extra känslig för intryck utifrån och söker i 
stor utsträckning svar i kulturella former (ibid., s. 131). Nilsson och Petersen skriver i sin 
magisteruppsats att unga har ett stort behov av att uttrycka sig och är kulturellt aktiva på 
många sätt. Skapandet är förknippat med glädje och lust. Det fyller också en viktig 
funktion i den ungas sökande efter mening och egen identitet (Nilsson & Petersen 2005, 
s. 64). Många av dagens ungdomar ser olika organiserade fritidsverksamheter som en 
slags fortsättning på skolverksamheten med de regler och ramar som medföljer. På grund 
av detta söker sig många istället mot mer självständiga fritidssysselsättningar vilka inte 
ställer lika stora krav på utövaren (Johansson 2001, s. 18).  
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4.4 Ungdomar och bibliotek 

4.4.1 Bibliotekets syn på ungdomar 
Enligt Patrick Jones och Joel Shoemaker, amerikanska bibliotekarier med lång erfarenhet 
av arbete med unga på bibliotek, finns det i dag tre utbredda myter om ungdomar som 
påverkar biblioteksverksamhet riktad mot målgruppen. Den första myten handlar om att 
ungdomstiden är kaosartad och att den måste hållas under kontroll. Den andra om att 
ungdomar är barn, man vill gärna skydda dem mot faror, och den tredje om att ungdomar 
är en homogen grupp. Det är viktigt att uppmärksamma dessa myter eftersom de lätt tas 
för givna. Samhällets och därmed bibliotekets hållning och tjänster anpassas och 
organiseras utifrån dem trots att deras giltighet kan ifrågasättas (Jones & Shoemaker 
2001, s. 3). 
 
Lena Spejare menar i sin magisteruppsats Bibliotek för alla? att det finns två olika 
sorters ungdomsbibliotekarier. Hennes undersökning visar att den ena gruppen tyckte att 
biblioteket främst var en serviceinstitution medan den andra gruppen tyckte att 
biblioteket skulle vara en aktiv kulturinstitution. Dessa två olika inställningar leder till 
olika sätt att arbeta med ungdomar på bibliotek. Bibliotekarierna tillhörande den först 
nämnda gruppen ansåg att biblioteket är till för alla och därför skulle man inte ge speciell 
service till ungdomar. Den andra gruppen bibliotekarier såg ungdomar som en grupp 
med särskilda behov och därför skulle biblioteket också ta särskild hänsyn till dem. 
Denna grupp tyckte också att det var viktigt att samarbeta med ungdomar och andra 
institutioner för att utveckla metoder och program (Spejare 1998, s. 56). 
 
Enligt Susanne Dahlkvists magisteruppsats Att arbeta för ungdomar på folkbibliotek 
hade de intervjuade bibliotekarierna en positiv grundinställning till ungdomar. De lät 
gärna ungdomarna komma med inköpsförslag gällande litteratur för att utbudet skulle 
motsvara de ungas önskningar. Många bibliotekarier i undersökningen lyfte fram 
litteraturen och läsningen som den viktigaste uppgiften och mycket av deras 
ungdomsverksamhet var inriktad på detta (Dahlkvist 2003, s. 65). Dahlkvist menar att 
hon genom sina intervjuer med bibliotekarier såg tendenser till en negativ inställning till 
de ungdomar som inte beter sig som traditionella biblioteksanvändare. Bibliotekarierna 
upplevde ungdomar som ett problem när de inte följde bibliotekets oskrivna regler. Ett 
exempel på detta är att ungdomarnas användning av datorer och Internet inte såg ut som 
bibliotekarierna tänkt sig. Likaså sågs det som ett problem när det var flera ungdomar 
som satt tillsammans framför en dator. På de bibliotek som menade att de haft mycket 
problem med ungdomarnas datoranvändning hade man valt att skära ner på antalet 
datorer på ungdomsavdelningen (Dahlkvist 2003, s. 54). Ungdomar som kommer till 
biblioteket i grupp ses i allmänhet som ett problem. Hos bibliotekspersonalen finns det 
förväntningar på hur biblioteksbesökarna skall bete sig och när ungdomarna bryter mot 
dessa ses de lätt som ett problem vilket också påverkar bemötandet (ibid., s. 66). 
 
Även Jones och Shoemaker menar att ungdomar ibland är en grupp som ses som ett 
problem på bibliotek. Det finns en tradition som innebär att ungdomar snarare är en 
grupp som man måste stå ut med än ge god service till. Jones och Shoemaker menar 
vidare att ��teens are not a problem to be solved, but rather customers who bring us 
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their informational, recreational, and educational problems.� (Jones & Shoemaker 2001, 
s. 9) 
 
En anledning till den sämre behandlingen av unga kan Dahlkvist ge en förklaring till då 
hon menar att många bibliotekarier haft negativa upplevelser av ungdomar på bibliotek 
och det påverkar deras inställning till målgruppen. Dessa erfarenheter leder i vissa fall till 
nedskärningar i ungdomsutbudet och att personalen vill ha ökad kontroll över 
ungdomarna och vad de gör på biblioteket (Dahlkvist 2003, s. 66). Det är betydelsefullt 
att bibliotekarien som arbetar med ungdomar har en positiv grundinställning till gruppen 
och en lämplig personlighet. Det är viktigt att vara öppen för ungdomars önskningar 
angående bibliotekets utbud riktat till dem (ibid., s. 74). 

4.4.2 Ungdomars syn på biblioteket 
Ungdomarna i Maria Åbergs magisteruppsats Helt borta, vet ingenting. Man är i en 
annan värld när man kommer dit menar att det vore bra om biblioteket kunde ha 
verksamhet som innebär att unga kan få ägna sig åt olika kulturella uttrycksmedel. Detta 
under förutsättning att verksamheten måste utgå från ungdomarna själva: de påpekade 
att �det ofta blir fel när de vuxna ska bestämma vad ungdomarna ska göra� (Åberg 2000, 
s. 61). 
 
I Britt Dahlströms magisteruppsats Att arbeta för ungdomar på folkbibliotek: hur visar 
sig bibliotekariens synsätt och kunskaper? visar det sig att ungdomarna på en av 
undersökningsorterna hade synpunkter på biblioteket, vilket varken bibliotekarierna eller 
fritidsledarna där trodde. De flesta ungdomar upplevde biblioteket som något bra och 
tyckte att det fungerade som en lugn plats att dra sig undan till. Biblioteket uppskattades 
också som ett rum som ofta användes som mötesplats, och det upplevdes inte som tyst 
och trist (Dahlström 2000, s. 61). 
 
I en undersökning utförd av Ekman och Ekstrand i magisteruppsatsen Ungdomar om 
bibliotek var en av slutsatserna precis som i Dahlströms studie att de flesta ungdomarna 
tyckte att bibliotek var viktiga. Två tredjedelar av ungdomarna besökte biblioteket någon 
eller några gånger om året. Hela 39 procent angav dock att de bara besökte biblioteket 
en gång per år eller aldrig. Ungdomarna i undersökningen tyckte att böckerna och 
datorerna var viktigast på biblioteket, det var också därför de kom dit. Många var också 
positivt inställda till bibliotekens lokaler även om det fanns önskemål om fler sittplatser 
och en mysigare miljö. Däremot så var ungdomarna inte nöjda med mediebeståndet. De 
ville ha fler medier som vände sig till ungdomar och som speglade dagens 
ungdomskulturer. De flesta svarade att de inte trodde att de kunde påverka något på 
biblioteket, och de flesta var inte heller intresserade av att göra det (Ekman & Ekstrand 
2005, s. 57).  
 
I det amerikanska projektet Reader´s Digest De Witt Wallace Partners in Youth 
Developement project ville man ta tillvara ungas åsikter om bibliotek. Därför gjordes en 
undersökning genom intervjuer och fokusgrupper med tonåringar från 10 stadsbibliotek i 
USA. Ur denna undersökning växte det fram en vision om �det coola biblioteket�. Coola 
bibliotek ska vara ljusa, glada och fyllda med olika sorters aktiviteter. De ska ha musik- 
och videorum och längre öppettider på helger och kvällar. De ska tänka över 
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övertidsavgifter och andra regler och bestämmelser. Tonåringar ska också få en egen 
plats på biblioteket (Jones & Shoemaker 2001, s. 109). 
 
Medborgarplatsens bibliotek i Stockholm har startat en ny ungdomsavdelning och inför 
detta ville personalen veta vad ungdomarna tyckte om biblioteket. Därför gjordes 2003 
en undersökning bland ungdomar på Södermalm i Stockholm. I den framkom att 
ungdomarna främst ville att biblioteket skulle vara en mötesplats där de kunde umgås 
med kompisar, fika och bara ta det lugnt. De önskade också att biblioteket ska vara en 
plats där de erbjuds möjligheten att få utlopp för sin kreativitet. Utöver detta ville de att 
biblioteket skulle vara en plats där de kunde studera och söka information. Ungdomarna 
menade precis som i den ovan nämnda amerikanska undersökningen att biblioteket skulle 
erbjuda många olika aktiviteter för och med unga. Det ansågs också som viktigt att 
biblioteket kändes mysigt och välkomnande. Ungdomarna ville ha en plats på biblioteket 
där de inte �snubblar över Alfons Åberg-böcker� som en flicka uttryckte det 
(Medborgarplatsens bibliotek s. 7). 

4.4.3 Ungdomsverksamhet på bibliotek 
Ungdomar är inte en bortglömd eller missgynnad grupp på folkbiblioteken men barn och 
vuxenstuderande prioriteras. Några av de intervjuade bibliotekarierna i Dahlkvists 
undersökning anser att ungdomsbibliotekarietjänster skulle vara till hjälp för 
verksamheten. Flera av de intervjuade i undersökningen sa att det var personal- och 
pengabrist som gjorde att man inte satsade mer på ungdomar. Att arbeta utifrån 
förutsättningarna att barn och unga skall prioriteras som grupp tror Dahlkvist lätt kan 
leda till en orättvis fördelning av resurser där ungdomarna missgynnas. Flera av de 
intervjuade uppgav också att ungdomar är en svårlockad grupp eftersom konkurrensen 
om ungdomarnas tid och uppmärksamhet är stor. När det gäller ungdomar får man 
därför satsa på kvalitet istället för kvantitet. Man får se det som bra att några få nås i 
varje fall. Ett sätt att locka ungdomar till folkbiblioteket tror hon är att marknadsföringen 
i högre grad riktas mot ungdomar och att man visar upp förebilder som ungdomarna kan 
se upp till (Dahlkvist 2003, s. 63�74). 
 
Nilsson och Petersen menar precis som Dahlkvist att biblioteken har svårt att nå 
framgång i arbetet med ungdomar. De tror att detta delvis beror på att biblioteket har 
flera roller att fylla och att arbeta med ungas skapande är bara en av dem. Detta innebär 
att det är svårt för biblioteket att rikta full koncentration mot ett av sina områden vilket 
gör att det är svårt att nå framgång inom detta område. Biblioteket är permanent och 
lättillgängligt vilket ändå gör att det skulle kunna bli en �väl fungerande arena för 
ungdomsverksamhet som bygger på unga människors kreativa skapande� (Nilsson & 
Petersen 2005, s. 63�64).   
 
Åberg skriver att omgivningen ställer höga krav på ungdomarna och att ungdomarna 
också ställer höga krav på sig själva. Därför menar hon att det är viktigt att ungdomar 
kan ägna sig åt kultur utan att behöva prestera och vara rädda för att misslyckas. 
Eftersom inte alla ungdomar har möjlighet att få vara i fred i hemmet anser hon att 
folkbiblioteket har en uppgift att spela där. Åberg menar vidare att det inte är så viktigt 
med en separat ungdomshörna på biblioteket utan snarare med en välkomnande miljö på 
hela biblioteket (Åberg 2000, s. 58�61). Detta sägs emot av Tinna Kjaer-Olesen, fil. dr. 
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stipendiat vid Centrum för kulturstudier vid Syddansk Universitet, i projektrapporten 
Vores bibliotek. I denna menas att ungdomsbiblioteket skall vara avskärmat, gärna i ett 
eget rum. Det ska vara så stort att unga kan mötas och prata eller vara för sig själva och 
lyssna på musik eller läsa (Kjaer-Olesen 1998, s. 50). Åberg menar också att det är 
viktigt att ungdomarna känner att de hittar på biblioteket. Detta kan förbättras med hjälp 
av mer biblioteksundervisning och tydligare skyltning. Ett problem som kan vara svårare 
att åtgärda handlar om relationen mellan bibliotekarier och ungdomar. Lösningen på 
detta är att båda grupperna lär sig att se den enskilde individen och behandla varandra 
med respekt. Hon tror att ett bra sätt att lyckas med detta är att införa ett biblioteksråd 
med unga och bibliotekspersonal (Åberg 2000, s. 61).  
 
Det är många bibliotek som vill satsa på ungdomsverksamhet men eftersom det inte finns 
någon tradition för denna typ av verksamhet försvåras sådant arbete för biblioteken. 
Dessutom komplicerar det ytterligare att ungdomar är en så föränderlig grupp. I dag är 
en ny tradition på väg att växa fram och den innebär att ungdomar själva får vara med 
och utforma verksamheten mot den egna gruppen (Nilsson & Petersen 2005, s. 64). I 
projektrapporten Vores bibliotek betonas vikten av att unga får vara med och bestämma 
över verksamheten som riktas till dem. Enligt rapporten är det en besvärlig, seg och 
resurskrävande process, men lönande i slutändan (Kjaer-Olesen 1998, s. 53). 

4.5 Projektarbete  
Eftersom vi i vår undersökning studerar hur man kan arbeta i projektform tycker vi att 
det är viktigt att belysa vad begreppet innebär och vad som är projektets fördelar och 
risker. 
 
Socialantropologen respektive sociologen Carina Lindberg och Peter Rundkvist skriver 
att betydelsen av begreppet projekt stammar från latinets pro icio vilket betyder kasta 
framåt. Denna etymologiska grund visar väl på projektets grundkaraktär: det är något 
som har en början och ett slut (Lindberg & Rundkvist 1999, s. 29). Sven Eklund som är 
forskare vid högskolan i Dalarna menar att ett projekt kan ses utifrån sju egenskaper: 

 
• det har engångskaraktär 
• det är målinriktat 
• det är avgränsat i tid och omfattning 
• det har en uppbyggnad kring en tillfällig organisation 
• det är tilldelat begränsade resurser 
• det är planerat  

(Eklund 2002, s. 14) 
 
Lindberg och Rundkvist skriver att det med industrisamhällets övergång till det 
postindustriella följde en mängd krav på förändring för verksamheter och företag. På 
grund av nya behov och teknologins snabba utveckling krävdes effektivisering vilket 
gjorde att man i större omfattning än tidigare började arbeta strategiskt och med tydliga 
mål. Detta har bland annat lett till att det idag ställs större krav på att medarbetaren ska 
kunna implementera uppsatta mål på bästa sätt i verksamheten till skillnad från förr då 
detta huvudsakligen låg på chefsposten. I dag är vi på väg från ett lågfrekvent samhälle 
till ett högfrekvent vilket innebär att vi i allt högre grad går från förutsägbarhet och 
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stabilitet till snabba beslutsprocesser och komplexitet. I denna förflyttning mellan två 
lägen uppkommer alltfler projektarbeten. Projektet fungerar som pådrivare av 
förändringen genom att testa nya sätt att arbeta och genom att ta tillvara motsättningarna 
mellan det gamla och det nya (Lindberg & Rundkvist 1999, s. 17). 

4.5.1 Fördelar och risker med projektarbete 
Jan Wisén som är lednings- och utvecklingskonsult vid Institutet för företagsledning 
skriver tillsammans med Börje Lindblom som är forskare i företagsekonomi att 
projektformen kan lämpa sig väl för en verksamhet som står inför många svårlösta 
förändringar. Precis som nämnts ovan företräder projektet framtiden genom att prova sig 
fram bland alternativa arbetssätt och därför passar formen väl när man vill göra en 
förnyelse inom verksamheten. Det kan också lämpa sig då en fråga är komplicerad och 
kräver olika infallsvinklar för att kunna lösas. Då kan man dra nytta av att samla 
människor med olika kompetenser för att få en helhetssyn på problemet (Wisén & 
Lindblom 2004, s. 31). Andra situationer där projektformen kan vara aktuell är om man 
står inför en förändring som innebär extra kostnader, då kan man genom projektet söka 
anslag externt. Det kan också vara lämpligt om man har en tidsbegränsning eller om 
projektet kräver bred och aktiv förankring i verksamheten (ibid., s. 31).  
 
Carina Sjöholm, forskare vid institutionen för service management vid Lunds universitet, 
menar att det finns många fördelar med att arbeta i projekt, men man ska vara medveten 
om att fördelarna snabbt kan vändas till risker. Man måste ta hänsyn till att 
projektformen kan vara tidskrävande beroende på i vilken kontext och verksamhet den 
verkar. En faktor som kan försena projektet är om det inte finns några färdiga regler att 
applicera på olika situationer. Alla beslut måste då gå genom de människor som 
medverkar (Sjöholm 1996, s. 200). I och med att många människor med olika 
bakgrunder, värderingar och kompetens ska samsas kring samma mål tenderar saker att 
ta längre tid och dessutom kan vissa kunskaper bli hämmade och aldrig uttryckas. Man 
måste vara medveten om att de styrkor som ligger i att arbeta i projektform också kan bli 
dess kritiska punkter (Wisén & Lindblom 2004, s. 30).  
 
En viktig faktor som kan påverka projektet i både negativ och positiv riktning och som 
nästan alltid finns närvarande på något sätt är projektets eldsjäl. Denna person är ofta 
uppoffrande på gränsen till självutbrännande och sprider ett överskott av energi och idéer 
omkring sig. Projekt som på något sätt är beroende av eldsjälar av denna typ lever farligt 
om personen ifråga lämnar projektet eftersom det då kan uppkomma en obalans mellan 
idéflöde och resultat. Stannar personen däremot så är det sannolikt denna som driver 
igenom idéer och ror projektet i land (Lindgren & Rundkvist 1999, s. 130). Enligt 
Sjöholm kräver projektformen mycket av dem som arbetar med det och ofta ligger det 
just en eldsjäls personliga insatser bakom lyckade projekt (Sjöholm 1996, s. 201). 

4.5.2 Kulturprojekt 
Projekt som misslyckas kopplas ofta till mål som inte uppnåtts. Uppställandet av mål är 
fundamentalt i dagens samhällsanda, utan mål uppstår meningslöshet. Vissa projekt 
ligger tydligare i riskzonen för misslyckande än andra och exempel på sådana är 
områdena idrott, kultur och innovatörsverksamhet. De tre områdena har vissa 
gemensamma drag som ligger dem i fatet när det gäller projektarbete. Ett är att de ofta 
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befolkas av optimister vilka sätter målen orealistiskt högt utan att inse detta och vilkas 
verksamhet ofta vänder sig till en offentlighet och en stor målgrupp. Den största 
svagheten inom de tre grupperna är att man ofta har en förenklad målbild vilken hindrar 
de ansvariga från att se riskerna (Lindgren & Rundkvist 1999, s. 126�128). Sjöholm 
lyfter fram ett annat grundläggande problem för kulturprojekt som består i de olika 
samarbetsformer som oftast uppkommer. Med dessa kommer också olika uppfattningar 
om projektet och dess mål och syfte och med dessa olika bilder följer ofta konflikter 
(Sjöholm 1996, s. 180).  
 
Sjöholm skriver att kulturpolitiken har sedan 1970-talet alltmer tagit uppsökande former 
och att den tydligare anknyter till begreppen demokratiserande av kultur och kulturell 
demokrati. Detta innebär allas rätt till kulturella upplevelser och tillvaratagandet av olika 
individers kulturella intressen. Under denna tid har också kulturprojekt haft som syfte att 
låta så många som möjligt delta i kulturella skapandeprocesser. Detta sågs som ett steg i 
spridandet av kultur i samhället (Sjöholm 1996, s. 183). Sjöholm refererar till Orvar 
Löfgrens Etnologer i pärmbärarland vari han skriver att kulturarbetare ofta ser sig själva 
som en slags missionärer som vill verka mot ett samhälle på nedgång. Genom att sprida 
kultur säger man sig vilja motverka kommersialism, passivitet och kulturfattigdom. 
Projektsatsningarna står här enligt Sjöholm för förändringar med vilka man vill visa en 
beredskap att förbättra nuläget. Vad som inte alltid uttrycks är motiven bakom 
förändringarna eller vad man siktar mot (Sjöholm, 1996, s. 179). En risk med dylika 
satsningar är att man genom uttryck som �eftersatta grupper� och �vanliga människor� 
skriver folk på näsan hur de är och vilka behov de egentligen har. Svårigheten i att 
använda en sådan terminologi är att den innehåller en värdering som delar upp människor 
i kulturrika eller kulturfattiga, och vem vill tillhöra den eftersatta gruppen? (ibid., s. 187). 
Sjöholm tar vid återkommande tillfällen upp hur kulturprojekt allmänt ses som en 
�trappstegsprocess� för hur kulturen ska få förändringar till stånd (ibid., s. 197). Ett 
exempel på detta kan vara att man lockar unga till biblioteket genom att köpa in populära 
tidskrifter eller öppnar ett café i anslutning till biblioteket för att detta förhoppningsvis 
ska leda vidare till att användaren går vidare till vad som ses som mer avancerad läsning 
(Sjöholm 1996, s. 196).  

4.6 Marknadsföring 
I arbetet med olika målgrupper krävs någon form av informationsspridning. Vi kommer 
här att ge en allmän överblick över viktiga frågor att fokusera på för effektiv 
marknadsföring av verksamhet mot olika målgrupper.  
 
I Statens kulturråds rapport Krukmakaren i Delfi skrivs det att det inom kulturvärlden 
inte alltid har varit och ännu inte är helt självklart tala om marknadsföring. Ofta 
förknippar man begreppet med att behöva göra avkall på ens verksamhets konstnärliga 
eller kulturella innehåll. Men det behöver inte vara så att man måste marknadsanpassa 
bara för att man marknadsför. Eller att marknadsanpassningen i sig skulle vara något 
negativt. Att marknadsanpassa innebär helt enkelt att utforma sin tjänst eller produkt 
efter de existerande behov och önskemål som finns på marknaden. För biblioteket 
innebär detta bland annat att man har en särskild avdelning för barn, uppsökande 
verksamhet och olika sorters programverksamhet på de olika avdelningarna beroende på 
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hur de olika målgrupperna ser ut. Marknadsföring handlar inte heller bara om att föra ut 
reklam, det berör hela verksamhetens utformning (Krukmakaren i Delfi 1991, s. 25).  
 
Michael Dahlén och Fredrik Lange, forskare vid handelshögskolan i Stockholm, menar 
att en verksamhet man bedriver i allmännyttigt syfte och som i ens egna ögon borde vara 
attraktiv för många inte självklart ger en hög uppslutning. Däremot har ett evenemang 
som är omtalat och som många känner till större chans att locka många besökare. 
Presumtiva kunder kommer förståeligt nog inte till det evenemang eller den verksamhet 
de inte känner till. För att kunna föra ut relevant information är det framförallt viktigt att 
fråga sig vilka man vill nå med marknadsföringen, vad man vill säga dem och hur man 
ska framföra sitt budskap. Svaren på sådana frågor får man genom att främst ringa in 
sina målgrupper och därefter formulera passande information. Efter detta måste man 
också bestämma genom vilka kanaler informationen ska spridas (Dahlén och Lange 
2003, s. 19).  
 
Man bör försöka specificera sina målgrupper i så hög grad som möjligt för att identifiera 
deras behov av ens verksamhet, se hur man ska nå ut till målgrupperna och vilken 
information som är nödvändig. Att känna målgruppen är även avgörande för att nå fram 
med rätt språk. Det är viktigt att inte försöka generalisera tilltalet mot en målgrupp på 
det sätt man tror vara riktigt. Inom en målgrupp finns åter olika grupper och dem 
emellan kan sättet att kommunicera skilja sig väsentligt åt. En grupp att vara extra 
aktsam mot när det gäller denna problematik är ungdomar (Krukmakaren i Delfi 1991, s. 
40). Det som påverkar vilken ton som passar är bland annat demografiska uppgifter som 
kön, ålder och var man bor. Dessutom påverkas individen i målgruppen av livsstil och 
olika värderingar (Dahlén & Lange 2003, s. 167). En målgruppsanalys syftar till att ringa 
in de huvudfaktorer som påverkar målgruppens behov. Efter att detta gjorts formas 
grunden för kommunikationen mot målgruppen. De faktorer man tittar på kan vara 
exempelvis livsstil, språk, ålder och demografi. Ett sätt att använda sig av åldersfaktorn 
är att skilja på faktiskt och upplevd ålder. När det kommer till ungdomar är det till 
exempel ofta så att dessa ofta vill verka eller vara lite äldre. Då kan man använda detta 
och visa att ens produkter vänder sig till dem som är lite äldre än den verkliga 
målgruppens ålder (Dahlén och Lange 2003, s. 157). 
 
En annan sak att ha i åtanke är vad kunden gör istället för att komma till ens verksamhet. 
De flesta drar sig för att testa något nytt och det är en stark faktor som hindrar nya 
kunder från att tillkomma. Det gäller att komma förbi detta problem på något sätt och 
visa kunderna att man är värd engagemanget. När det gäller ungdomar är motivationen 
viktig och i denna målgrupp finns det dessutom mycket annat som konkurrerar om deras 
tid (Krukmakaren i Delfi 1991, s. 65). 



 30

5 Resultatredovisning 

Resultatredovisningen görs utifrån fyra olika teman som kommer från våra 
frågeställningar. Dessa är bakgrund och syfte, inställning till målgruppen, genomförande 
och resultat. När det gäller temat som vi kallar inställning till målgruppen är det bara i 
några av projektbeskrivningarna som detta diskuteras konkret. Eftersom vi ändå i alla 
projekt indirekt kan se hur inställningen till ungdomar ser ut väljer vi att utveckla detta 
tema mer i analysen. Inställningen till målgruppen speglas också i våra andra teman. Vi 
redovisar för tydlighets skull resultatet projekt för projekt. Resultatredovisningen bygger 
på de projektdokument vi fått ta del av. Dessa består av: projektplaneringar ofta 
innehållande en beskrivning av projektet, bakgrund, syfte och mål; bidragsansökningar; 
projektrapporter ofta innehållande beskrivningar av genomförande och utvärderingar; 
informationsmaterial riktat till presumtiva deltagare. Inför varje projekt redogör vi för 
det material vi använt. 

5.1 Café au Läs 
Projektansvar: Stadsdelsbiblioteket Väster i Lund  
Pågick perioden: 2002�2003 
Material: projektplanering, bidragsansökningar, informationsmaterial, utvärderingar av 
de olika delprojekten 

5.1.1 Bakgrund och syfte 
Projektet Café au Läs startade som en idé om ett utvecklingsarbete för ungdomar. Idén 
bakom det hela var bland annat att: 
 

• Förnya mötesplatsen  
• Skapa möten mellan olika grupper av unga 
• Skapa möjligheter för särskilt eftersatta grupper att bli kulturellt aktiva 
• Hjälpa unga att inom vuxen- och arbetsmässiga former pröva på olika kulturella 

skapande verksamheter 
• Arbeta för förbättrad kommunikation  

 
�Sammanfattande utgångspunkt för ungdomsprojektet är Ordet � att verka för uttryck i 
ord på olika sätt.�  
 
Att man valde att arbeta i kulturform grundades på en tro om kulturmöten som 
angelägna och på ungas intresse för ny media som ett uttryckssätt. Syftet var att fokusera 
på ungdomars egen kultur. Man ville ge dem möjlighet att genom professionell 
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handledning teckna serier, filma, skriva, musicera, spela teater och dansa. En del i syftet 
var att de unga själva skulle vara med och påverka form och målinriktning. För 
delprojekten hade man mål som såg i stort sett likadana ut för samtliga: 
 

• Att de unga ska känna glädje inför att uttrycka sig kulturellt 
• Att de unga ska få skapa egna uttryck i motsats till de färdiga tolkningar de 

annars ständigt matas med 
• Att de unga ska känna att de påverkar och deltar 
• Att biblioteket ska ses som en mer naturlig och rolig mötesplats 
• Att nätverk mellan unga ska skapas 
• Språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande  
• Att de unga ska kunna kanalisera känslor genom uttrycken 

 
Man ansåg att uttrycksmedel av olika slag kunde få positiva följder och trodde att till 
exempel film kunde användas �som ett positivt påverkansmedel för att skapa intresse och 
förståelse för andra kulturer, att motverka olika former av ensamhet och rädsla�. Dessa 
positiva konsekvenser arbetades det aktivt för. 

5.1.2 Inställning till målgruppen 
Målgruppen för projektet beskrevs som ungdom och invandrarungdom. Man uttryckte 
att fokus skulle ligga på invandrare och lätt utvecklingsstörda eftersom man såg dessa 
grupper som eftersatta på den kulturella arenan. Vid definitionen av målgruppen sade 
man sig vilja dra den nedre gränsen vid 15 år eftersom man ansåg det vara viktigt att på 
så sätt skilja mellan barn och unga. Samtidigt så ville man vid delprojektet för 
filmskapande höja åldersgränsen till 16 år då man trodde att detta skulle medföra en 
större aktsamhet med de dyrbara verktyg som krävdes. 
 
Ungdomar är föränderliga i tycke och smak. Detta innebär att en verksamhet snabbt kan 
bli omodern i ungas ögon. Därför tyckte man att projektformen fungerade bra eftersom 
den är tidsbegränsad och kortvarig. Med projekt så skulle inte verksamheten riskera att 
hinna bli omodern i de ungas ögon. 
 
Det viktigaste sades vara att fokusera på ungas egen kultur i projektet. Det nämndes 
aldrig hur man valt att definiera denna eller hur man kommit fram till vad den bestod av. 
Man tyckte också att det var viktigt att de unga fick prova på att uttrycka sig och göra 
tolkningar av omvärlden på egen hand, som kontrast till alla de bilder som de annars 
�matas med� i samhället. Man hade också en medvetenhet om att det bland unga används 
ett språk som ofta beblandas med nya ord. 

5.1.3 Genomförande 
Café au Läs genomfördes genom olika delprojekt. Dessa var Unga reportrar vari de 
unga guidade av en erfaren journalist fick lära känna tidningsvärlden; Serietecknande; 
Kroppsspråk, mim/pantomim som handlade om medvetandegörande av vad 
kroppsspråket sänder ut för signaler; Ungdomars nya språk vilket var en språkstudie för 
ökad förståelse för språket idag och hur det utvecklas; Reklam som innehöll författande 
av reklamslogans och en inblick i reklamvärlden; Foto och animation; Musiktext som 
innehöll kurser i att skriva och tonsätta ord; Teater och Dans. 
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Till hjälp i de olika delprojekten användes professionella utövare, både vuxna och 
ungdomar. I genomförandet av projektet vidtog man olika steg. Ett var att skapa 
publicitet, detta bland unga på Väster, men också utanför närområdet. Bland annat 
kontaktade man invandrarföreningarnas ungdomsgrupper. Därefter samlade man de 
unga, anlitade ledare och skapade olika konstellationer av ungdomsgrupper beroende på 
intresseinriktningar.  

Marknadsföring 
Målet med all publicitet kring projektet var främst att nå ut till unga i stadsdelen Väster i 
Lund. Man valde att marknadsföra sig dels genom att ta kontakt med 
invandrarföreningars ungdomsgrupper, dels genom affischering, medverkande på 
Tjejmässan med olika aktiviteter och genom besök på olika skolor. Samtidigt så satsade 
biblioteket på att bygga ut sina samlingar inom de olika teman projektet rörde sig kring, 
vilket också kan ses som marknadsföring. Det fanns även projektinformation tillgängligt 
på Internet. Dessutom hade man utställningar på biblioteket om bland annat serier vilket 
lockat ytterligare intresserade. Man inbjöd också pressen att närvara vid olika tillfällen. 
 
På affischerna och annonserna skrev man ut titel på projektet, vad projektet innebar, vem 
som var arrangör, plats och vilka det vände sig till. Man berättade också om de olika 
handledare som skulle hjälpa till i arbetet och kallade dessa �inspiratörer�. Överst på ett 
informationsblad kan man se en bild på ett dansande par. En annan broschyr innehåller 
information om aktiviteter för höstlovet. Man uppgav tid, aktivitet, plats, handledare och 
förväntat resultat i form av uppvisningar i Folkets Park. Bladet pryds av små 
illustrationer, bland annat en uggla som läser och några papper med noter på. 

5.1.4 Resultat 
Ett mål med projektet som tycks ha uppnåtts var att det skulle resultera i �utställning, 
tidningar, artiklar, serietidning, mimföreställning, diskussion, reklamfolders, 
kortfilm/video, tonsatta texter, teaterföreställning�. De olika delprojekten resulterade i 
olika former eftersom olika tekniker användes och grundades på �allt från egna 
berättelser från personliga upplevelser till världsomspännande frågor�. Man upplevde att 
ungdomarna i vissa moment uppmuntrades av att det färdiga resultatet exponerades. Till 
exempel så visades resultatet från delmomentet Foto och animation på olika 
filmfestivaler. 
 
Man hade svårigheter att samordna projektet eftersom det blev så brett och ville 
tillgodose många olika intressen hos de unga. Ett stöd i detta problem var att biblioteket 
fungerade som en sammanhållande länk. Vidare tyckte man att det var positivt att arbeta 
i projektform med målgruppen unga då dessa ofta är skiftande i intressen. Projektformen 
passade bra för att den är tidsbestämd och sträcker sig över en relativt kort tid. Man 
funderade över om ett längre projekt hade haft en annan chans att sjunka in och på så 
sätt få genomslagskraft. 
 
Projektet summerades med att framtiden ser ljus ut för �ett permanentande av den 
kulturella ungdomsverksamheten på Väster i Lund�. 
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5.2 Ufo 
Projektansvar: Malmö stadsbibliotek 
Pågick perioden: 1999�2002 
Material: projektbeskrivning, bidragsansökningar, projektredovisningar,  
informationsmaterial 

5.2.1 Bakgrund och syfte 
1999 öppnades det nytillbyggda Malmö stadsbibliotek. Inför ombyggnaden hade man 
hyst en önskan om ökad tillgänglighet för ungdomar. De olika avdelningarna på 
biblioteket hade redan tidigare varit intresserade av att göra en gemensam satsning på 
ungdomar. Denna önskan kom delvis kom ur svårigheten att placera ungdomarna på 
någon av avdelningarna. Dessutom såg man en brist i samhället på icke-kommersiella 
platser för unga. Av dessa anledningar ville man utnyttja möjligheten med ombyggnaden 
till att tilldela ungdomarna en egen avdelning som skulle kallas Ungt Forum (Ufo). Man 
bestämde att ungdomssatsningen skulle starta i formen av ett projekt. 
 
Ufo pågick som projekt hösten 1999 till våren 2002. Därefter ville man att strukturen för 
projektet skulle vara så inarbetad att den kunde implementeras i biblioteksverksamheten.  
 
Huvudtanken bakom Ufo var: �Ungt Forum ska aktivt förmedla skönlitteratur till 
ungdomar och skapa en intellektuell tummelplats för unga människor.� En långsiktig 
förhoppning med detta var att få fram en ny generation läsare bland vilka boken skulle få 
en lika stark ställning som exempelvis Internet. Dessutom ansåg man att det var 
angeläget att unga skulle få delta i skrivarövningar eftersom det sågs som en viktig del i 
litteratur- och folkbildningsarbetet. Vidare var Ufos vision att �[�] integrera 
ungdomskultur och folkbildning genom att biblioteket samarbetar utåt i samhället med 
olika föreningar och grupper�. Man menade att det finns en mängd grupper och 
föreningar i samhället som arbetar för ungdomar. Biblioteket skulle vinna på ett 
samarbete med dessa. Dessutom kunde detta bli en metod för att hitta nya sätt att 
stimulera ungdomars kulturliv och kulturutövande. 
 
En tanke bakom projektet var att man så småningom skulle bli ett modellbibliotek för 
andra biblioteksverksamheter riktade mot ungdomar eller �unga vuxna�. 

5.2.2 Inställning till målgruppen 
Målgruppen för projekt sades vara ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 25 år. Man 
uttryckte en vilja att uppmuntra ungas lust till läsning eftersom man trodde att läsningen 
kunde stärka unga i deras identitetssökande i form av igenkänning och möten med nya 
tankar. Vi kan i övrigt i materialet inte se en uttalad hållning gentemot målgruppen. 

5.2.3 Genomförande 
Inför hösten 1999 ansökte man om externt ekonomiskt bidrag utan att få detta beviljat. 
Trots detta påbörjades projektet Ungt forum eftersom det sågs som ett viktigt arbete av 
biblioteksledningen. Vid starten önskade man ett samarbete med de olika avdelningarna 
på biblioteket, men också med organisationer utanför den traditionella verksamheten. 
Man skickade därför ut ett brev till alla ungdomsföreningar i Malmö genom Ungdomens 
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Centralorganisation. I och med detta inleddes ett samarbete med ABF/Unga Örnars 
Malmösektion med vilka man sedan drev en skrivarkurs.  
 
För att stärka de ungas känsla av delaktighet och tillhörighet ville man att de skulle vara 
med och påverka utformandet av projektet. Detta skulle ske genom att målgruppen 
representerades av en värdgrupp som kontinuerligt skulle medverka i utformandet av 
olika aktiviteter. Man ville samla så många olika människor som möjligt för att få olika 
perspektiv på arbetet och därför byttes kontinuerligt deltagarna i värdgruppen ut. Tack 
vare samarbetet med ABF fick man kontakt med ett antal unga vilka var intresserade av 
att medverka i värdgruppen. Ungdomarna kom med olika önskemål gällande projektet 
och ett av dessa var ett veckoprogram på Ufo innehållandes olika litterära möten som 
bokprat, levande rollspel och besök av serietecknare. Värdgruppen bidrog också med 
specialkunskaper om tidskrifter och litteratur som behövdes på avdelningen och de blev 
en viktig länk till målgruppen. 
 
Den första perioden av projektet vände man sig främst till grupper och institutioner med 
redan biblioteksvana ungdomar trots att den långsiktiga tanken var att nå också andra 
grupper. Detta eftersom det var alltför tidskrävande att nå ut till andra grupper jämfört 
med de resurser som fanns att tillgå. 
 
Avdelningen Ufo placerades centralt på biblioteket och man ville ha plats för en 
informationspunkt, olika utställningar och möjlighet att samlas i mindre grupper. 
Informationsdisken skulle bemannas av personal från alla avdelningar på biblioteket. Man 
ville skapa en egen samling bestående av tidskrifter och litteratur vilken skulle 
kompletteras med aktuellt material från de andra avdelningarna. Genom detta samarbete 
mellan avdelningarna kunde man använda de resurser och kunskaper som fanns inom 
hela biblioteket och även ge unga en väg in i resten av biblioteket. Genom litteraturen 
ville man främja boksamtal som skulle beröra samtidsfrågor men också frågor rörande 
litteraturen i sig. Dessutom ville man genom författarmöten och workshops uppmuntra 
unga att skriva. 
 
Våren 2000 tillkom externa anslag och då intensifierades arbetet med Ufo. Bland annat 
hade man ett samarbete med skateboardhallen Bryggeriet i Malmö och ABF där man höll 
kurser i breakdance, rap och graffiti. På Bryggeriet skapade man ett litet bibliotek med 
pocketböcker där utlåningen blev hög. Under våren hölls skrivarkurser, vilka 
kompletterades med ett besök av bland annat författaren och regissören Lukas 
Moodysson som föreläste om att skriva för film. Sommaren präglades främst av 
författarbesök vid vilka olika författare talade om sitt skrivande och läste ut sina alster. 
Under hösten lade man upp verksamheten under tre teman: media, poesi och hiphop. 
Dessa realiserades i olika sorters program som till exempel debatter, poesikvällar, 
estradpoesi, samtal med hiphopartisten Petter och ett hiphopjam utlokaliserat till Folkets 
Park i december.   

Marknadsföring 
Förutom den kontakt Ufo fick med unga genom samarbetet med ABF fördes information 
om projektet ut på olika sätt. År 2000 besökte tre ansvariga bibliotekarier tillsammans 
med värdgruppen Bok- och Biblioteksmässan. De hade under mässan tillgång till en 
monter och delade ut broschyrer till intresserade inom och utanför biblioteksbranschen. 
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Dessutom hade man två framträdanden på Svensk Biblioteksförenings scen där man 
berättade om Ufo. Några av de unga avslutade genom att läsa egna dikter. 
 
På hemmaplan skapades broschyrer och programblad för de olika aktiviteterna i Ufo. 
Dessutom gjordes en hemsida under stadsbibliotekets webbplats. Avsikten med denna 
var att den tillsammans med broschyrer och biblioteket som plats skulle fungera som en 
helhet för marknadsföringen. Man arbetade fram sidan i samarbete med en konsult och 
värdgruppen som fick representera målgruppen. 

5.2.4 Resultat 
Man hade problem med marknadsföringen av projektet på grund av kort framförhållning 
och därför blev uppslutningen till aktiviteterna ofta inte fler än 10 personer. När man 
slutligen fick ett bidrag på 200 000 från Statens kulturråd gavs helt andra möjligheter att 
utveckla projektet. Efter detta började Ufo hitta sin form och lockade fler till biblioteket. 
Framgången märktes främst i antalet utlån. Man menade också att värdgruppsarbetet 
under projektets gång utvecklades till det bättre och uttryckte en förhoppning om ett 
framtida samarbete med ungdomar. 
 
Man ansåg att projektet kunde< leda fram till en egen avdelning tack vare den breda 
samarbetsgrupp som sattes upp med bland annat ABF och Malmö Stadsbibliotek. En 
erfarenhet man gjorde från projekttiden var hur mycket ungdomar sysselsätter sig med 
både inom och utom skoltid. Därför drogs slutsatsen att det är bättre att satsa på färre 
och större program samt på högre grad av interaktivitet i form av exempelvis tävlingar 
på hemsidan för att nå ut till fler grupper som inte annars går till biblioteket. 

5.3 Poesicaféet 
Projektansvar: Stadsbiblioteket i Växjö  
Pågick perioden: 2003�2004 
Material: projektbeskrivning, projektrapport 

5.3.1 Bakgrund och syfte 
På Växjös Stadsbibliotek projektanställdes 2003 en ungdomsbibliotekarie. Med tjänsten 
sattes tre målsättningar upp. Biblioteket skulle utvecklas för och med unga människor. 
Förutsättningar skulle skapas för möten mellan ungdomar och utvecklande av 
bibliotekets roll som förmedlare av såväl nya som gamla medier. Utifrån dessa mål växte 
två projektidéer fram: Demoteket och Poesicaféet. Man ville begränsa sig till så få 
projekt som möjligt för att istället göra dessa så bra man kunde. 
 
Idén till ett poesicafé kom ur lyckade poesifestivaler i Kronobergs slottsruin där ett 
tydligt intresse märkts för poesi och inte minst för formerna estradpoesi och Poetry 
Slam. I Växjö saknades denna form av poesiutbud helt för unga. Därför valde man att 
starta ett poesicafé dit unga skulle kunna gå för att lyssna, läsa, delta och fika. 
 
I samarbete med Växjös Poesigrupp utarbetades ett antal utgångspunkter till Poesicaféet: 
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• En scen för olika former av poesi, både i mer traditionell form och för nyare 
varianter som exempelvis estradpoesi skulle skapas. 

• Både yngre och äldre poeter skulle ges plats att läsa. På så sätt ville man nå fler 
åldrar. 

• Poesiuppläsningarna skulle varvas med musikframträdanden. 
• Man ville utse en särskild veckodag till en poesidag. Förhoppningen var att denna 

skulle bli självklar för den unga publiken och generera att bibliotekets poesikväll 
skulle bli ett naturligt alternativ att välja. 

5.3.2 Inställning till målgruppen 
Den målgrupp man främst vände sig till i projektet var �unga människor�. Ett sätt att 
definiera vad som menades med unga människor får man genom att titta på 
marknadsföringen vilken i huvudsak vände sig till gymnasieelever och 
högskolestuderande. Vi kan i övrigt inte se en uttalad hållning gentemot målgruppen. 

5.3.3 Genomförande 
Den projektanställde bibliotekarien tyckte inte sig ha tillräckligt med kunskap för att dra 
igång projektet på egen hand och därför kontaktades en person från Växjö Poesigrupp 
för att diskutera ett eventuellt samarbete. Ett samarbete av detta slag sågs som givande 
eftersom Växjö poesigrupp hade god kunskap inom området, ett stort nätverk och 
erfarenhet av att arrangera poesievenemang. Samarbetet medförde bland annat en 
utvidgning av definitionen av målgruppen så att alla åldrar var välkomna till caféet. Trots 
detta låg fokus fortfarande på de unga. 

Marknadsföring 
Man ansåg att den första poesikvällen var viktig för att väcka intresse för projektets 
fortsättning och därför valde man att bjuda in en känd ung estradpoet som troddes 
intressera många unga.  
 
Ett sätt att marknadsföra projektet var utformningen av affischer. För detta vände man 
sig till en student från Sankt Sigfrids Folkhögskola och resultatet blev så bra att 
studenten fortsatte också för de nästkommande poesidagarna mot ersättning. Affischerna 
hängdes upp på ställen där man trodde att många unga skulle se dem, till exempel på 
gymnasier, universitet, musikhus och olika caféer. 
 
Information om projektet fördes ut via lokaltidningar och närradio. Under projekttiden 
visade lokaltidningarna intresse för cafékvällarna. 

5.3.4 Resultat 
Enligt projektansvarig blev Poesicaféet lyckat och man såg tecken på att caféet så 
småningom kanske skulle kunna etableras. Detta grundades bland annat i att det kom 
många besökare till varje poesikväll och att dessa var av olika nationaliteter och en väl 
balanserad grupp mellan kvinnor och män. Dessutom utnyttjades tillfällena när besökarna 
fick läsa upp egna alster på den Öppna scenen av många. Slutligen hörde många 
etablerade poeter talas om caféet och uttryckte intresse för att komma dit och framträda. 
Tack vare samarbetet med Sankt Sigfrids Folkhögskola lyckades man bli en del av 
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poesifestivalen i Växjö och man tyckte sig ha lyckats skapa en scen för poesi i Växjö för 
allmänheten och i synnerhet för unga.  
 
Man tyckte att de tre ursprungligen uppsatta målen uppnåtts. Ett mål var att utveckla 
biblioteket för och med unga. Detta menas ha åstadkommits genom att unga tagit del av 
poesikvällarna och att de även varit delaktiga genom framförandet av egna verk. 
Dessutom bjöds unga från skolor in att utforma program för kvällarna. Det andra målet 
var att skapa förutsättningar för möten mellan unga människor och i och med att 
Poesicaféet lockade så många menades att detta mål uppnåtts. Dessutom uppkom möten 
mellan generationer. Det tredje målet var att utveckla bibliotekets roll som förmedlare av 
såväl nya som gamla medier och där uttrycks att Poesicaféet stod för den mer 
traditionella formen. Ett annat projekt som pågick under samma tid, Demoteket, stod för 
förmedlingen av nyare medier. 

5.4 Frisksportarna, Äventyr och spänning istället för droger 
Projektansvar: Organisationen Frisksportarna i Värnamo 
Pågick perioden: 1998�2000 
Material: projektrapport  

5.4.1 Bakgrund och syfte 
Frisksportarna är en organisation som anordnar äventyrliga aktiviteter för barn och 
ungdomar. Organisationen grundades på tankar om hur man skall leva för att må bra. �Ät 
det som är nyttigt. Motionera. Var ute i naturen så får du mycket frisk luft. Umgås och 
ha roligt med dina vänner. Undvik gifter av olika slag. Det mår du bara dåligt av.� 
Ledare inom Frisksportarna frågade sig varför inte alla människor lever på det sätt som 
kroppen mår bra av och varför man frivilligt utsätter sin kropp för sådant som förstör 
och bryter ner den som alkohol, narkotika, rökning och liknande.  
 
Många barn och ungdomar deltog under en kortare period i Frisksportarnas verksamhet 
och tog till sig organisationens idéer för att sedan sluta i föreningen och byta livsstil. För 
att locka fler och undvika att ungdomar slutar i föreningen försökte Frisksportarna hitta 
på spännande äventyr med medlemmarna. Grundtanken bakom genomförandet av de 
olika aktiviteterna var att alla skulle få vara med. Det handlade inte om att vinna utan om 
att delta och att hjälpas åt. Frisksportarna sökte sporter där det inte var viktigt vem som 
var bäst eller sämst. Syftet med projektet var att nå ut till fler ungdomar med 
organisationen Frisksportarna. Man ville att fler unga skulle bli medlemmar i föreningen 
och att fler av medlemmarna skulle stanna i organisationen. Frisksportarna ville få unga 
att anamma den drogfria livsstilen. Inför det tredje projektåret bestämde man sig för att 
satsa på att få fler flickor till föreningen. Man menade att pojkar lockades av 
Frisksportarnas verksamhet som var spännande, lite våghalsigt och äventyrlig. Det fanns 
flickor i klubben men man ville att de skulle bli fler. 
 
I kommunen där projektet genomfördes fanns det som överallt ungdomar som hade 
hamnat snett. Enligt Frisksportarna levde de: 
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[�] ofta ett torftigt liv. Dra på stan, röka supa, sniffa, knarka, stjäla, sabba. De har på nåt sätt ett 
hat mot samhället. De tycks söka nåt spännande att göra i livet men hittar inte sånt som är 
accepterat i samhället. Hos oss kämpar kuratorer och närpolis med ett problem som ter sig svårlöst. 

 
Skillnaden mellan välartade ungdomar och ungdomar med problem menade man blev 
större och större och kontakten dem emellan minskade. Därför syftade en annan del av 
projektet till att blanda ungdomar med problem med �vanliga� ungdomar. De skulle lära 
känna varandra, ha kul ihop och få insikt i hur andra tänker och är.  
 
Projektet hade alltså två delar, en del som gick ut på att locka och behålla fler ungdomar 
i allmänhet och i synnerhet flickor och en del som syftade till att blanda struliga 
ungdomar med andra ungdomar. 

5.4.2 Inställning till målgruppen 
Frisksportarna ansåg att det var lätt att locka ungdomar till aktiviteterna men svårare att 
få dem att bli medlemmar. Svårigheten låg i att få ungdomarna att inte dricka alkohol 
eller använda andra droger. Man menade att det rådde en trend som det var svårt för 
ungdomar att gå emot.  

5.4.3 Genomförande 
Här redovisar vi hur de har gått till väga i de två olika delarna var för sig. Den ena delen 
kallar vi Fler ungdomar till föreningen och den andra för Polisgruppen 
 
Fler ungdomar till föreningen 
Ungdomarna erbjöds att delta i Frisksportarnas ordinarie aktiviteter som klättring och 
forspaddling. Ledarutbildningen utökades och ungdomar som skulle bli ledare gick 
kurser hos kanotförbundet, skärmflygförbundet och frisksportförbundet. Främst 
arrangerades kurser där duktiga instruktörer bjöds in. Under vårterminerna skjutsades 
ungdomar med buss ut till klubbstugan som låg någon mil utanför staden. Vid stugan 
fanns bland annat klätterväggar, studsmattor, vindsurfingbrädor och kajaker. 
 
De ungdomar som besökte träningskvällarna inbjöds att delta i olika läger som 
arrangerades för både nya och gamla medlemmar. Många ledare hjälptes åt att hålla i 
kurser och läger. Ibland kombinerades kurser och läger och deltagarna i kursen hade 
delvis i uppgift att arrangera lägret. 
 
Polisgruppen 
Denna del av projektet var ett samarbete med närpolisen i Värnamo. Man ville skapa 
möten mellan unga människor. En grupp ungdomar var inte sedan tidigare med i 
organisationen, dessa kallades Polisgruppen. Detta eftersom närpolisen alltid var med 
under verksamheterna ihop med en frisksportledare. Ungdomarna i Polisgruppen var 
mellan 15 och 17 år, drogmissbrukare och hade omhändertagits av polisen för olika 
sorters kriminalitet. Polisgruppen skulle möta andra unga som redan var medlemmar i 
Frisksportarna. Denna projektdel inleddes med en forsränningstur. Efter denna tur där 
Polisgruppen varit mycket avståndstagande ville inte Frisksportsungdomarna fortsätta i 
projektet. Men de övertalades och under följande träffar gjorde man saker som 
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forsränning, skärmflygning och kajakpaddling med övernattning. Under en 
kajakpaddlingshelg bröts isen och ungdomarna i de olika grupperna började umgås.  

Marknadsföring 
Projektstarten marknadsfördes inte på något särskilt sätt. Man började med en 
uppvisning i en fullsatt simhall. Denna uppvisning blev mycket lyckad och 
uppmärksammad av tidningar. Man hoppades att barn och ungdomar skulle komma ihåg 
uppvisningen när affischer och broschyrer började dyka upp på skolor och fritidsgårdar. 
På detta sätt bjöds barn och ungdomar in till de ordinarie verksamheterna. 
 
När man det tredje året skulle försöka nå ut till fler flickor riktades marknadsföringen in 
på dem. Man satsade på att göra reklam genom t-shirts. Tanken var att massor av 
ungdomar skulle synas med projektets t-shirt på sig. 

5.4.4 Resultat 
Fler ungdomar till föreningen 
Den del av projektet som handlade om att locka fler ungdomar anser ansvariga för 
projektet att man lyckats med. Vissa kvällar kom 80 personer som ville delta i 
aktiviteterna. Frisksportarna hade aldrig haft så många ungdomar med på sina läger som 
under projekttiden. På Frisksportarnas Riksläger deltog 93 ungdomar och 40 av dem var 
nya deltagare. Medlemsantalet ökade klart på ungdomssidan men det var främst 
genomströmningen som var riktigt stor. Cirka 400 ungdomar provade på klubbens 
verksamhet och Frisksportarna fick gott rykte genom projektet. 
 
Det var alltså många ungdomar som deltog i aktiviteterna men det var inte lika många 
som verkligen blev medlemmar. Projektansvariga menade att det fanns ett motstånd mot 
att välja en drogfri livsstil. Det var okej att delta i de olika aktiviteterna men inte att bli 
medlem och därför inte få använda droger eller alkohol. Frisksportarna blev 
uppmärksammade och man menade att om inte kravet på drogfrihet funnits skulle man 
ha haft många medlemmar idag. 
 
Man menade att projektet troligen inte lyckades förändra samhället i stort, men att man 
ändå visat att det finns många ungdomar som väljer bort droger och alkohol frivilligt och 
ändå lever ett spännande och roligt liv. Frisksportarna hoppades ha startat en ny trend 
men insåg att det var väldigt ute att �drogvägra� och därför blev arbetet svårt. Många 
ungdomar valde bort klubben för att värderingarna inte stämde med deras egna och inte 
för att aktiviteterna är tråkiga. Frisksportarna trodde att det i framtiden skulle vara 
lättare att satsa på yngre ungdomar. 
 
Polisgruppen 
Efter det första året var Frisksportarna nöjda med denna projektdel trots att ingen i 
Polisgruppen hade blivit medlem. Närpolisen tyckte ändå att projektet varit bra och vill 
fortsätta samarbetet. Inför det tredje projektåret var ungdomarna mycket positiva till 
projektet och arbetade själva för att få ihop pengar till olika äventyr men ingen hade ännu 
blivit medlem. Efter tre år hade kriminaliteten upphört hos fyra av fem pojkar i 
polisgruppen och de ville �till och med sluta röka�. Frisksportarna ville satsa på yngre 
ungdomar nästa gång för att det då troligen skulle vara lättare att nå resultat. 
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5.5 Malmö brinner 
Projektansvar: Föreningen Drömmarnas Hus i stadsdelen Rosengård, Malmö 
Pågick perioden: hösten 2004 � våren 2005 
Material: projektrapport 

5.5.1 Bakgrund och syfte 
Kulturföreningen Drömmarnas Hus har varit verksam i över 15 år och har drivit många 
projekt och verksamheter. Därför har man erfarenheter med sig sen tidigare och ur dessa 
utvecklades idén till projektet Malmö brinner. 
 
Det fanns många anledningar till att projektet genomfördes. Under 2004 inträffade två 
tragiska händelser där en idrottsledare i Rosengård blev mördad av en 16-åring och ett 
ungdomsgäng krossade 600 rutor på Rosengårdsskolan. Dessa händelser medförde en 
diskussion om situationen i Rosengård och samhällsklimatet i allmänhet. Drömmarnas 
Hus identifierade i samband med dessa händelser och debatten runt dem ett antal 
problem som fick bli utgångspunkt för Malmö brinner. Man ville lyfta problematiken och 
sätta in den i ett konkretare sammanhang. Media uppmärksammade ofta Rosengård på 
ett negativt sätt menade företrädare för Malmö brinner och projektet skulle fungera som 
en motpol till detta genom att representera en händelse i Rosengård där de goda 
krafterna skulle stå i centrum. 
 
En annan anledning till projektet var att det kommunalt finansierade barn- och 
ungdomskulturhuset som också drevs av Drömmarnas Hus närmade sig projektslut. Man 
ville därför avsluta den projektperioden med ett större arrangemang för att visa på den 
konstnärliga bredd och kunskap som föreningen tillgodogjort sig under åren. 
 
Projektet syftade till att �långsiktigt förändra samhället och samhällsbilden, främst med 
hänvisning till ungas situation�. Grundläggande var att man ville �synliggöra människors 
inneboende kraft och på detta sätt motverka segregation och utanförskap och stärka 
människors skapande kraft och inneboende potential�. 
 
Malmö brinner bestod av två delar som delvis syftade till olika saker. En del av projektet 
skulle utmynna i en teater-, musik- och dansföreställning av konstnärligt hög kvalitet �då 
barn- och ungdomskultur ofta förbises som sociala projekt och inte bedöms mot 
bakgrund av sin konstnärliga kvalitet�. Ett mål med produktionen av en föreställning var 
att skapa hög konstnärlig kvalitet. Projektansvariga ville också genom föreställningen 
skapa ett forum som hjälper unga att få sina röster hörda. Den andra delen, 
Eldsjälsarbetet, var ett löpande arbete som pågick vid sidan av föreställningen. Denna del 
syftade till att utmana boende i Malmö att våga se och ta ställning i frågor rörande unga 
människors situation. Ett annat syfte var att balansera upp den tunga bilden av Malmö 
och ungdomar i föreställningen. Malmö brinner ville låta ungdomarna lyfta fram positiva 
personer och företeelser genom att ungdomarna nominerade eldsjälar de mött som varit 
betydelsefulla för dem. Projektet syftade till att stärka malmöbors självbild och skapa 
kontakter mellan goda krafter. Drömmarnas Hus ville utöver detta skapa nya vägar 
mellan kultur och utbildning. 
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5.5.2 Inställning till målgruppen 
Ungdomar har behov som man försökte tillgodose genom projektet. Ungdomar skulle 
inte bara ses som en grupp som behöver aktiveras av samhälleliga och sociala 
anledningar utan också vara en resurs i en professionell skapandeprocess och producera 
alster av hög konstnärlig kvalitet. Drömmarnas Hus menade att ungdomar behöver, 
saknar och efterfrågar fler krav från vuxna. 

5.5.3 Genomförande  
Kulturverksamhet som bedrivs av Drömmarnas Hus ska innebära mer än en rolig 
fritidsaktivitet. All verksamhet skall ha ett mål och därför avslutas alla satsningar med en 
produktion. Drömmarnas Hus menade att man lyckats identifiera ett antal 
framgångsfaktorer genom tidigare projekt. Dessa är viktiga att ha i åtanke i arbetet med 
ungdomar i socialt utsatta områden som Rosengård. En faktor är att ha ett seriöst 
sammanhang med tydlig start och avslut. Det är också viktigt att ställa krav på 
ungdomarna och det gjordes genom att låta dem vara en del av ett professionellt 
sammanhang. Man samarbetade delvis med skolan i projektet för att uppfylla syftet om 
att hitta nya vägar mellan kultur och utbildning, därför uppmanades också ungdomarna 
som deltog i projektet till diskussioner och reflektioner. Lärare kunde ta del av projektet 
och använda sig av det som en alternativ kunskapskälla samtidigt som eleverna kunde 
engagera sig på sin fritid. Ungdomarnas delaktighet sågs som viktig i projektet och man 
tog upp frågor som berörde dem. Projektet fokuserade på ungas relation till vuxna och 
på varje persons ansvar både gentemot andra och sig själv.  

Föreställningen 
Föreställningen byggde på ett manus av Johan Blomgren som skrivits under rådgivning 
av författaren Max Lundgren. Föreställningen behandlade barns och ungas utsatthet i 
samhället eftersom man tyckte att de ofta glöms bort och hamnar i skymundan. Den höga 
kvaliteten som eftersträvades skulle bland annat säkerställas genom samarbete med 
Malmös olika teater, musik- och dansinstitutioner. Professionella skådespelare deltog 
tillsammans med ungdomar i föreställningen. Manusförfattaren tog stor hänsyn till vad de 
unga ville berätta genom föreställningen, ungdomarna fick situationer som de sedan 
själva improviserade fram scener utifrån. Ungdomarna var medvetna om att de var en del 
i ett stort sammanhang vilket skapade engagemang och sammanhållning. 
 
Projektet fick stöd av Rosengård stadsdel som subventionerade hyreskostnader av 
ishallen i stadsdelen där föreställningen spelades. 

Eldsjälsmanifestationer 
Denna del bestod av arrangemang som till stor del utspelade sig på olika platser i Malmö 
stad. Ett exempel är en ockupation av Malmö stadshus vilken innebar att politiker och 
tjänstemän inbjöds till en eftermiddag som präglades av dialog och samtal. Dessutom 
framfördes smakprov ur föreställningen på olika platser vid olika tidpunkter. En annan 
del bestod i certifieringen av 15 eldsjälar. Detta var personer som hade gjort något bra i 
arbetet med unga. Ungdomarna arbetade tillsammans med pedagoger från Drömmarnas 
Hus och pedagogerna var också ute på skolor. Ännu ett exempel på aktiviteter är 
fördomstältet där man fick uppleva hur det är att bli bedömd utifrån människors 
stereotypa uppfattningar om andra. 
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Marknadsföring 
Projektet blev mycket omskrivet i media, 38 gånger var det omnämnt i artiklar och 
notiser och rapporterat om i tv och radio. Den externa marknadsföringen byggde mycket 
på spridandet av ordet om projektet. Information om föreställningen fanns med på alla 
Eldsjälsarrangemang som också fungerade som reklam för den kommande 
föreställningen. Några deltagande ungdomar fick sommarjobb inom projektet och de 
marknadsförde föreställningen i Malmö under och strax innan föreställningen. Det 
annonserades fyra gånger i lokalpress. Marknadsföringsmaterial som flyers, affischer, 
pins, t-shirts, tändsticksaskar, banderoller och nyckelband spreds i alla forum som de 
hade tillträde till. Den interna marknadsföringen till medverkande ungdomar påbörjades 
under hösten och fortsatte en bit in på våren. 

5.5.4 Resultat 
De som var ansvariga för projektet ansåg att det föll väl ut och att man lyckades nå sina 
mål. Det var svårt att utvärdera om vissa mål uppnåtts då de inte var mätbara, trots detta 
visade undersökningen som gjordes med deltagande ungdomar att de var nöjda både med 
sin egen insats och med resultatet. Likaså ansåg de som ansvarat för projektet att 
kvaliteten på föreställningen blev hög precis som man önskat. Ett resultat av projektet 
var att kommunfullmäktige fattade beslutet att det barn- och ungdomskulturhus som 
drevs i Drömmarnas Hus regi skulle bli en permanent verksamhet. 
 
Projektet kunde utvärderas genom deltagarsiffror som visade att ett hundratal ungdomar 
från hela Malmö deltog. Sammanlagt var över 300 personer engagerade i Malmö brinner. 
16 personer fick arbete genom projektet och dessutom fick 20 ungdomar sommarjobb. 
 
De projektansvariga ansåg att de har lyckades förmedla ungdomars verklighet och att 
projektet hjälpte de unga att göra sina röster hörda. De som deltog i stadshusdagen, både 
unga och vuxna, menade att den gett dem nya insikter i andras åsikter och tankar. 
Projektet blev mycket omtalat i media. 3600 personer såg föreställningen och ännu fler 
berördes av eldsjälsmanifestationerna. Målet att sälja 6000 biljetter uppnåddes inte vilket 
det fanns flera anledningar till: föreställningen spelades på Rosengård och det gjorde 
föreställningen något mer svåråtkomlig än om den spelats i centrum, semestern hade 
börjat vilket innebär att många reser bort, och det fina vädret kom när det var premiär. 
Malmö brinner lyckades inte heller nå så många rosengårdsbor som man hoppats, detta 
trots riktade marknadsföringskampanjer mot just denna målgrupp. Nästan alla kände till 
föreställningen men få gick och såg den. Projektansvariga trodde att man för att lyckas 
locka denna grupp måste fokusera på Rosengård helt och hållet. 
 
Genom att projektet blev omtalat i media lyckades man bryta den huvudsakligen negativa 
rapporteringen om Rosengård. Sveriges Television gjorde en dokumentär om några av 
ungdomarna som medverkade i projektet. 
 
I de utvärderingar som gjorts framgår det att de flesta ungdomar som deltog i projektet 
var glada över sin medverkan trots att det krävde hårt arbete. Man lyckades skapa en 
mötesplats för ungdomar från hela staden. 
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5.6 Återvändarna 
Projektansvar: Morön BK, fotbollsklubb i Skellefteå 
Pågick perioden: november 2003 � augusti 2004 
Material: bidragsansökan, projektrapport, kompletterande frågor via e-post  

5.6.1 Bakgrund och syfte 
Fotbollsklubben Morön BK har alltid haft en stor andel flickor i sin klubb, vid 
projekttiden var klubben räknat på damsidan den sjunde största i Sverige. Man upplevde 
det som problematiskt att många slutade när de blir upp mot 15 - 17 år, därför ville man 
göra något för att få fler att stanna eller komma tillbaka. Syftet med projektet var att 
behålla eller få tillbaka tidigare aktiva i klubben. En långsiktig tanke var att det skulle 
finnas möjlighet till "breddfotboll" och att detta skulle ingå som en naturlig del i den 
ordinarie verksamheten. Man ville också att projektet skulle fokusera på fysisk aktivitet 
och att ha roligt, vilket sågs som viktigare än att åter delta aktivt i tävlingsinriktat 
organiserat spel. 
 
Ett mål var att rekrytera så många flickor att det skulle räcka till ett 11-mannalag, med 
andra ord 16-20 flickor.  

5.6.2 Inställning till målgruppen 
Målgruppen för projektet var flickor födda 1984-1986 som hade tränat i klubben 
tidigare. Vi kan i övrigt inte se en uttalad hållning gentemot målgruppen. 

5.6.3 Genomförande 
Från november 2003 till augusti 2004 rekryterades ett antal deltagare som var före detta 
klubbmedlemmar. Man tränade en till två gånger i veckan och så småningom fick 
flickorna i projektet själva ta över ansvaret för träningen och vidarerekryteringen. Att 
man gav ungdomarna detta ansvar berodde dels på att man ville hjälpa dem i deras 
självutveckling, dels för att de skulle stanna kvar inom idrotten antingen som ledare eller 
domare. En förhoppning var att kunna delta med Återvändarna i någon form av 
opretentiöst seriespel som exempelvis Korpen.  

Marknadsföring 
I rekryteringen av deltagare kontaktade man alla flickor i åldrarna 17-19 år som hade 
slutat de två senaste säsongerna via brev eller telefon. På så sätt kunde man kalla till 
informationsmöte om projektet Återvändarna. 

5.6.4 Resultat 
Projektet utmynnade i att man tränade runt 50 gånger och mellan 6 till 15 flickor var med 
vid de olika tillfällena. Ett tiotal personer ville gå vidare och spela aktivt i föreningens 
utvecklingslag. Sammanlagt deltog drygt 40 flickor under projekttiden. Man såg 
projektet som lyckat eftersom det kunde pågå under tre år. Ett antal deltagare ville 
dessutom fortsätta som ledare eller domare och fick gå utbildningar för detta. 
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Satsningen på fotbollsspelandet i serieform under sommarperioden i Korpen blev mindre 
lyckat eftersom engagemanget minskat under säsongen. Inför framtiden hoppades man 
kunna starta ett liknande projekt på pojksidan. 

5.7 Unga ledare 
Projektansvar: Skånes idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna (idrottens 
utbildningsorganisation) 
Pågick perioden: 2002�2003 
Material: projektplan, projektrapport  

5.7.1 Bakgrund och syfte 
Bakgrunden till projektet var att få av de ungdomar som engagerar sig i föreningslivet 
fick sin röst hörd i föreningarna. Dessutom väljer ungdomar i dag att i allt högre grad 
inte vara föreningsanslutna. Många söker sig istället till aktiviteter där de själva kan 
bestämma tider och platser. Därför har underlaget blivit mindre och en konsekvens av 
detta är att det blivit allt svårare att rekrytera ungdomar. 
 
Genom projektet Unga ledare ville man få igång en process som skulle leda till att 
ungdomars inflytande i olika föreningar skulle öka. �Vår vision är att ett ungdomligt 
inflytande skall vara ett naturligt inslag på olika nivåer i föreningslivet. Detta avser såväl 
ledar- som styrelseuppdrag inom den skånska idrotten.� Projektet syftade till att: 
�Förbättra ungdomars möjligheter att påverka verksamheten i föreningslivet. Visa på att 
föreningslivet har en annan dimension än den att vara utövare. Stärka ungdomarnas � 
och särskilt flickornas � roll i föreningen.� 
 
Ett annat syfte med projektet var att: 
 

[�] med olika aktiviteter engagera och stärka ungdomars vilja och förmåga att gå in i olika 
ledaruppgifter inom idrotten. Med idrotten som medel ska också attraktiva livsmiljöer skapas där 
ungdomars kompetens tas tillvara och där ungdomar upplever stor delaktighet och inflytande. 

 
Man hoppades att projektet skulle innebära att fler ungdomar blev ledare inom 
idrottsföreningar. Dessutom ville man att antalet ungdomar, särskilt unga kvinnor, i 
högre grad skulle få förtroendeuppdrag inom idrottsorganisationer. 
 
Målen med projektet var att 200 ungdomar skulle genomgå ett utbildningspaket som 
erbjöds under projektets gång. Ungdomarna skulle sedan verka inom sina egna 
föreningar och därifrån påverka andra ungdomar. 80 föreningar deltog i ett 
utvecklingsarbete inom ramen för projektet och styrelsen från de deltagande föreningarna 
skulle medverka till ett ökat ungdomsinflytande. Tanken var att projektet skulle gå över 
till att vara en storskalig satsning på målgruppen.  

5.7.2 Inställning till målgruppen 
Målgruppen var huvudsakligen ungdomar, mellan 16 och 25 år, som var villiga att ta sig 
an ledaruppdrag inom föreningslivet. Dessutom riktade man sig till framtidsorienterade 
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föreningar som var intresserade av ett utvecklingsarbete och styrelsemedlemmarna i 
dessa.  Vi kan i övrigt inte se en uttalad hållning gentemot målgruppen. 

5.7.3 Genomförande 
I början av projektet genomfördes en intervjuundersökning. Med denna ville man 
kartlägga hur det såg ut med unga ledare inom olika förbund i distriktet. I denna ville 
man se hur barn- och ungdomsledare rekryterades men också om det anordnades 
särskilda ledarutbildningar för åldersgruppen 16 - 25 år. Eftersom projektet riktade sig 
mot ungdomar bildades en resursgrupp bestående av unga i åldern 17 till 23 år. Projektet 
styrdes av en grupp bestående av fem personer från Skånes idrottsförbund och SISU 
idrottsutbildarna. Denna grupp angav de ekonomiska ramarna och fick fortlöpande 
rapporter om projektets genomförande. Projektet genomfördes i två omgångar. 
 
De ungdomar som deltog i projektet rekryterades från skånska idrottsföreningar. Det 
fanns ett krav på att styrelsemedlemmar från föreningarna som ungdomarna kom från 
också skulle delta. Projektet bestod av fler olika delar. Det inleddes med en kick-off då 
projektet introducerades. Arbetet med de deltagande föreningarna och styrelserna 
fortlöpte sedan under projektets gång.  De unga ledarna erbjöds en grundläggande barn- 
och ungdomsledarutbildning där teori och praktik blandades. Denna kurs handlade om 
ledarskap, föreningskunskap och barns utveckling. Efter detta fick ungdomarna ett 
uppdrag som skulle genomföras i hemföreningen. Uppföljning gjordes av utbildaren 
genom e-post och vid en återträff. De unga ledarna fick möjlighet att bestämma 
innehållet i en kurshelg, fördjupningsdelen. Denna helg skulle präglas av en hög 
�kulfaktor� med inslag av nytänkande. Ungdomsgruppen deltog i projektets olika faser 
och fungerade som bollplank. 
 
Föreningarna fick betala för de unga ledarna och de styrelserepresentanter som deltog. 

Marknadsföring 
Ungdomarna rekryterades genom föreningsutskick till alla skånska föreningar. Alla 
kommuner tog del av inbjudan till projektet och i vissa fall gavs information om Unga 
ledare vid föreningsträffar. Man var inte nöjd med marknadsföringen i projektet och 
visste inte hur den �perfekta lösningen� såg ut. Man trodde att man i framtiden skulle 
kunna ha hjälp av ett register med barn- och ungdomsansvariga i föreningarna. Dessutom 
trodde man att e-post och sms hade varit bra att använda i framtida kommunikation med 
ungdomar. 

5.7.4 Resultat 
Det skedde under projekttiden ett byte av projektledare både hos Skånes idrottsförbund 
och hos SISU Idrottsutbildarna vilket gjorde att projektet Unga ledare blev svårförankrat 
och svårstartat. Projektledarna var ändå i efterhand nöjda. Projektet innebar att 
Skåneidrotten fick ökade resurser för utveckling av barn- och ungdomsidrotten. I stort 
sett var ungdomarna som gick de olika utbildningarna nöjda och uppskattade att träffa 
andra ungdomar med liknande intressen. Projektet utvärderades kontinuerligt genom att 
deltagarna gav betyg efter deltagande i de olika delprojekten. De olika föreläsningarna 
och aktiviteterna fick olika betyg och i de flesta fall betyg mellan 4 och 5 på en femgradig 
skala. Deltagarna hade också möjlighet att utvärdera projektet genom att beskriva sina 
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intryck av helheten med olika ord. Det framkom i stort sett enbart positiva ord som 
användbart, utvecklande, nyttigt, roligt och intressant. 
 
Man var nöjd med resursgruppens feedback. Under projektets gång blev resursgruppen 
alltmer viktig och förhoppningen var att den i framtiden skulle övergå till att bli ett 
permanent ungdomsråd. Ungdomarna i gruppen skulle fungera som en remissgrupp till 
Skåneidrottens styrelse och stödja andra ungdomar att starta upp ungdomsgrupper och 
utveckla barn- och ungdomsledarutbildningar. Vissa delar av projektet levde vidare efter 
att det avslutats, exempelvis den grundläggande barn- och ungdomsledarutbildningen och 
resursgruppen. 
 
De kvantitativa målen uppnåddes inte. Målet var att 200 ungdomar och 80 föreningar 
skulle delta i projektet under de två åren vilket inte uppnåddes. Projektet genomfördes 
under två omgångar och under dessa två deltog totalt 68 ungdomar och 24 föreningar. 
78 procent av deltagarna var flickor trots att ingen speciell satsning gjordes mot dem. 
 
Rekrytering och information var projektets svaga sida. Man spred främst vetskap om 
projektet genom föreningsutskick och detta nådde inte alltid fram till rätt person i 
föreningen och därför inte heller till ungdomarna. 

5.8 Ship Hop � för en positiv livsstil 
Projektansvar: Föreningen Fria Uttryck 
Pågick perioden: 20�25 juni 2003 
Material: projektrapport, projektbeskrivning, artikelkopior  

5.8.1 Bakgrund och syfte 
 

Ship Hop är:  
en musikalisk båtturné längs svenska Västkusten,  
en manifestation för upprätthållandet av människovärdet,  
en plattform där ungdomar och artister kan mötas, uttrycka sig, lära av och inspirera varandra 

 
Idén till projektet Ship Hop grundades i ett samhälle som präglades av nedskärningar och 
konflikter. Ett samhälle där ungdomar tappat �tron på framtiden och antar en cynisk, 
passiv och destruktiv livsstil där respekten för sig själv och andra avtar i takt med 
inflationen hos människovärdet�. För att motverka de negativa verkningarna i samhället 
ville man dra igång ett projekt som skulle inspirera unga att välja en positiv livsstil. Ship 
Hop hade bakomliggande värderingar som grundade sig i en tro på att människovärdet är 
absolut och icke-förhandlingsbart. Värderingarna uttrycktes i: 

 
• Allas frihet att uttrycka sig 
• Alla människors lika värde 
• Mot rasism och diskriminering på grundval av etnicitet, kön och sexuell 

läggning 
• Strävan efter att utjämna ekonomiska och sociala klyftor i samhället 
• Strävan efter en rättvis global världsordning.  
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Med Ship Hop ville man använda hiphopkulturens goda grundvärden och erbjuda 
ungdomar ett positivt alternativ till de bilder som den kommersiella branschen gav av hur 
de unga skulle leva sina liv. Det betonades att man inte på något sätt ville propagera för 
ett annat sätt att leva utan tanken var att inspirera. �Ship Hop vill visa på ett alternativ, 
inte predika färdiga sanningar.� 
 
Man hade en önskan inför projektet att alla deltagande skulle ha lika möjlighet att 
påverka dess innehåll. Detta gällde också externa samarbetspartners som kommuner och 
lokala organisationer. Ett långsiktigt mål med projektet var att det skulle leva kvar 
genom studieförbund och andra organisationer. 

5.8.2 Inställning till målgruppen  
Ship Hop vände sig huvudsakligen till unga mellan 13 och 18 år i den del av projektet 
som bestod av workshops. Konserterna under kvällarna trodde man skulle locka en 
bredare publik och därför utökades denna målgrupp till ungdomar mellan 13 och 26 år. 
Vi kan i övrigt inte se en uttalad hållning gentemot målgruppen. 

5.8.3 Genomförande 
Ship Hop bestod av en veckas båtturné längs Sveriges västkust under 
midsommarveckan. Man startade i Halmstad och avslutade i Strömstad. I de olika 
städerna hölls workshops och konserter med musiker och dansartister. Turnén stannade 
en dag i varje stad. 
 
Man trodde att förutsättningarna för de deltagande artisterna att leverera sitt bästa ökade 
om de befann sig i en kreativ och avspänd miljö. Därför valdes två ombyggda trålare som 
bas för turnén där konserterna ägde rum och på vilka evenemanget fraktades vidare till 
nästa stad. Båtarna hade även syftet att fungera som navet i hela projektet, det var på 
dessa allt skulle äga rum, från workshops och konserter till boende och resor.  
 
I varje stad som besöktes erbjöds de deltagande olika aktiviteter. Man delade upp dessa i 
två huvudgrupper. Under dagtid hölls workshops och diskussionsgrupper med 
målgruppen. Kvällstid genomfördes konserter där deltagande ungdomar och mer 
etablerade artister framträdde. Att ha workshops i projektet menade projektansvariga var 
ganska unikt bland musikprojekt. Dessa gav också de unga en chans att delta aktivt 
tillsammans med etablerade artister. �Ship Hop blir något man aktivt deltar i och inte 
bara passivt konsumerar.�  

Marknadsföring 
Trålarna som var utgångspunkt för turnén skulle fungera som den huvudsakliga kanalen 
för marknadsföringen. Genom att förlägga all aktivitet på dessa skapades också ett 
tydligt och sammanhängande koncept vilket gav ett större blickfång och snabb spridning 
av information. 
 
Utöver detta delades marknadsföringen upp i tre moment vilka bestod av en 
radiokampanj på stationen NRJ, spridning av affischer och flyers och en hemsida om 
projektet. Ship Hop blev dessutom ofta omnämnt i dagspress på både lokal och nationell 
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nivå och på Sveriges Radio. Planen var från början att ungdomar skulle lockas att delta i 
projektet genom att en välkänd artist som Timbuktu skulle fungera som dragplåster. 
Detta lyckades man inte genomföra då han i ett sent skede lämnade återbud. 

5.8.4 Resultat 
Genomförandet av workshops fungerade inte riktigt som man hade önskat. I några av 
städerna kom det inte så många deltagare, i något fall bara runt 40 personer, detta 
innebar att man fick planera om upplägget av aktiviteterna. I andra städer var 
uppslutningen bättre och det kom uppemot 100 personer som deltog i workshops. 
Deltagarna var i flera fall mellan 12 och 15 år vilket var en lägre ålder än tänkt. 
 
Även konsertpubliken i de olika städerna blev mindre än förväntat och publiksiffran låg 
på mellan 500 till 1000 personer. I Halmstad kom det mellan 800 och 1000 personer, till 
Lysekil kom det cirka 500 personer och i Strömstad 500 till 700 personer. De låga 
deltagarsiffrorna förklarade man med att konceptet bakom projektet var nytt och ännu 
inte inarbetat och att man dessutom nästan hela tiden hade vädret mot sig. I efterhand 
ansågs också att marknadsföringen kunde ha varit mer aggressiv, trots att man upplevde 
att allt som varit möjligt gjorts för att sprida information. Man sade sig vara nöjd med 
den personalförstärkning man fick i de olika städerna från organisationer. Det egna 
teamet upplevdes som något underbemannat, framförallt inom projektplanerargruppen 
som på grund av olika omständigheter bara bestod av en person istället för tre som 
planerat. 
 
Generellt upplevde man att publikbemötandet vid de olika tillfällena var bra. Trots att de 
deltagande artisterna höll hög och jämn kvalitet trodde man ändå att en mer etablerad 
och välkänd artist hade kunnat fungera som dragplåster. 
 
Man menade att målen nåtts trots att de var svårmätta. Ett av de viktigaste målen var att 
unga skulle få möta etablerade artister och bli inspirerade av dessa som ett alternativ till 
den kommersiella musikbranschen som förmedlas via exempelvis TV. Man trodde att 
detta uppnåtts och särskilt i förhållandet mellan de mer kända artisterna och städernas 
lokala band. Som exempel på detta tar man upp en incident i Varberg där ett lokalband 
betedde sig illa på scen. Några av bandmedlemmarna stannade kvar under de 
efterkommande konserterna med de större artisterna och efter projektet avslutats 
kontaktade de ansvariga och bad om ursäkt. Man betonade att Ship Hop var ett nytt 
koncept vilket förmodligen behöver några år på sig att etableras och bli välkänt för att 
fungera. Det uttrycktes en förhoppning om en verksamhet som skulle kunna bli mer 
kontinuerlig och lokalt förankrad. På så sätt trodde man att fler unga skulle kunna nås. 
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6 Analys och diskussion 

Som framgår av resultatredovisningen har vi studerat många olika sorters projekt. Vi vill 
återigen påpeka att de gemensamma nämnarna för dessa är att målgruppen var ungdomar 
och att projekten i huvudsak syftade till att engagera dem på deras fritid. Projekten hade 
tillgång till olika mycket resurser och utformades inom olika verksamheter. I detta avsnitt 
följer vi till stora delar samma teman som i resultatredovisningen fast vi väljer här att dela 
upp avsnitten efter teman istället för projekt. Våra teman är ofta överlappande vilket 
framförallt syns i bakgrund och syfte och inställning till målgruppen. Därför har vi i 
analysen valt att baka samman dessa under rubriken Bakgrund och syfte.  

6.1 Projektens bakgrund och syfte 

6.1.1 Nära samklang med styrdokument 
Bakgrunden till de olika projekten varierade. Alla grundade sig i ett problem som man på 
olika sätt ville komma till rätta med. Det kunde gälla alltifrån att det är svårt att behålla 
flickor i tonåren inom fotbollen till att man vill ge en positivare bild av ungdomar och 
Malmös stadsdel Rosengård. Gemensamt för projekten var att alla syftade till att aktivera 
och engagera ungdomar på olika sätt. I stort sett kan man säga att alla syftade till att ge 
ungdomar större chanser att utvecklas positivt.  
 
De styrdokument och riktlinjer som gäller speciellt för kulturarbete och bibliotek är, som 
vi tidigare nämnt i avsnitt 1.1, Folkbibliotekets uppdrag, de Kulturpolitiska målen, 
Bibliotekslagen, Unescos folkbiblioteksmanifest och Svensk biblioteksförenings 
specialgrupp för unga vuxna. Enligt dessa styrdokument är det viktigt att satsa på 
målgrupperna barn och ungdomar. De uttrycker på olika sätt att det är viktigt att 
stimulera ungas läsintresse och kreativitet och att skapa mötesplatser för dem och ge 
alternativ till det kommersiella kulturutbudet. För bibliotek betonas också vikten av att 
stimulera kunskapsspridning. Utöver dessa styrdokument har vi tidigare presenterat 
propositionen Makt att bestämma � rätt till välfärd i avsnitt 4.3.2. I propositionen 
uttrycks att alla unga ska ges möjlighet att engagera sig på fritiden. Man vill prioritera 
demokrati genom delaktighet och självständighet. Det ses också som viktigt att fokusera 
på välmående och hälsa. Verksamhet som uppmuntrar ungas deltagande och eget 
skapande skall tilldelas bidrag. Detta är ofta återkommande i statliga riktlinjer. Fokus 
läggs på en meningsfull fritid för unga. De olika projekt som vi har undersökt syftade 
oftast till det som de olika riktlinjerna förespråkar. Vi har sett att Café au Läs ville skapa 
mötesplatser och låta ungdomar pröva på olika kulturaktiviteter. Ufo ville förmedla 
skönlitteratur till ungdomar och vara en �intellektuell tummelplats�. Bakgrunden till 
Poesicaféet var bland annat att biblioteket ville skapa förutsättningar för möten mellan 
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ungdomar och utveckla rollen som förmedlare av medier. Frisksportarna ville medverka 
till välmående och god hälsa och så vidare. Projekten hade på detta sätt en tydlig 
förankring i politiken och de mål som finns för verksamheter som riktar sig mot unga.  

6.1.2 En meningsfull fritid 
Det har länge funnits en tro på att man genom organiserade fritidsaktiviteter kan hålla 
bråkiga ungdomar borta från gatorna och att ungdomar kan få en meningsfull fritid 
genom olika aktiviteter (Economou 1995, s. 209). Detta är något som till viss del 
fortfarande lever kvar (Johansson 2001, s. 17). Bortsett från Frisksportarna var det inget 
projekt som öppet sade att man arbetade för att hålla unga borta från kriminalitet och 
andra �dåliga saker�. Ship Hop liknade i viss mån Frisksportarna på så sätt att man också 
ville erbjuda ungdomarna en alternativ positivare livsstil. Det handlade i alla projekt om 
att skapa en meningsfull fritid eftersom man trodde att de aktiviteter man anordnade 
kunde hjälpa ungdomarna på olika sätt. Många av projekten förmedlade en vilja att 
arbeta för att ungdomarna skulle utvecklas positivt, alltså att de skulle bli kreativare, få 
större läslust, engagera sig mer och inte ta droger.  
 
Tidigare fyllde idrottsföreningar en stor roll när det gällde att sysselsätta ungdomar så att 
de inte bara drog runt på gatorna. I dag har detta ändrats, idrottsföreningarna vill i allt 
högre grad få fram duktiga idrottsutövare och inte i lika stor grad �bara� aktivera 
ungdomar som idrottar för att det är kul. Idag har annan fritidsverksamhet i högre grad 
tagit över arbetet med att aktivera ungdomar på fritiden (Johansson 2001, s. 17). Genom 
idrottsprojektet Återvändarna ville föreningen motverka att alla måste elitsatsa för att 
kunna stanna inom idrotten. Det skulle vara helt okej att spela fotboll bara för att det är 
kul och tävlingsmomentet tonades ned. På det sättet fick man ett antal flickor att 
återuppta fotbollen och lyckades aktivera dem på deras fritid. Bakom detta kan det också 
ha funnits tankar om att det är bra och hälsosamt att röra på sig och därför ville man inte 
tappa de unga som inte elitsatsar.  
 
Enligt Frisksportarna levde många unga ett torftigt liv där jakten efter spänning i form av 
droger och förstörelse var de huvudsakliga sysselsättningarna. Ungdomarna sökte 
spänning i livet �men hittar inte sådant som är accepterat i samhället�. Man menade att 
dessa ungdomar på glid i allt högre grad halkade ifrån �välartade� ungdomar. Tendenser 
att se unga som antingen struliga eller välartade finns även på bibliotek. Enligt Dahlkvists 
undersökning hade bibliotekarierna en positiv grundsyn på ungdomar och de försökte 
anpassa sina samlingar efter dem. Men så fort ungdomarna inte betedde sig som 
bibliotekarierna förväntade sig av en traditionell låntagare uppstod problem. Dessa 
besvärliga beteenden yttrade sig främst i ungdomarnas Internet- och datoranvändning. 
Dahlkvist menar vidare att många bibliotekarier har negativa erfarenheter av ungdomar 
och att detta resulterar i en annan behandling av målgruppen (Dahlkvist 2003, s. 54). Vi 
menar att både biblioteken i Dahlkvists undersökning och Frisksportarna på detta sätt 
antar en klassisk förebyggande roll som vill fånga upp och leda in unga på spår som 
vuxna anser vara bättre. Det finns en risk med att se på unga med en alltför polariserad 
syn. Konsekvensen kan bli att denna omedvetet förmedlas till ungdomarna vilket troligen 
försvårar förhållandet mellan vuxna projektansvariga och deltagare. Vi tror det är viktigt 
att alla som arbetar med unga har en kunskapsbakgrund om ungdomskultur och 
ungdomars värld. På detta sätt kanske man kan se bortom den besvärliga och hotfulla 
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gruppen och istället inse att det snarare är en samling individer som uttrycker sig på ett 
för dem normalt sätt. I propositionen Makt att bestämma � Rätt till välfärd betonar man 
också vikten av att de som arbetar med ungdomar ska vara införstådda med forskning på 
området för att få en ökad förståelse för de ungas levnadsvillkor (Makt att bestämma � 
rätt till välfärd 2004, s. 53).   
 
Lieberg skriver, som vi tidigare har tagit upp i avsnitt 4.2.3, om rumsliga och sociala 
frizoner (Lieberg 1992, s. 236�237). Inget av de projekt vi studerat kan anses ha erbjudit 
detta. Projektdeltagandet innebar en ganska hög kontroll från vuxenvärlden eftersom 
projekten på olika sätt styrdes och övervakades av vuxna. Det som också talar mot att 
projekten erbjöd frizoner är att det fanns både mål och syften med dem. Man krävde att 
de unga skulle vara aktiva och i många fall skapande eller producerande av något. Det 
fanns ingen fri tid där ungdomarna inte behövde göra något alls.  
 
Lieberg menar vidare att frizoner kan relateras till normzoner eller förbudszoner. 
Normzonen innebär institutionaliserade handlingsmönster (ibid., s. 236�237). Vi anser 
att alla de projekt vi studerat tillhörde normzonen. Vi tror att grunden för i stort sett allt 
arbete som riktar sig mot ungdomar har en svår utgångspunkt då de genom sina mål, 
syften och aktiviteter placerar sig långt från den av många unga efterfrågade frizonen. 
Det finns enligt vår uppfattning en genomgående trend i allt arbete med målgruppen som 
syftar till att skapa duktiga ungdomar som sedan kan bli en resurs för samhället som 
vuxna. Någonstans glöms det bort att också den helt fria fritiden kan vara något att 
uppmuntra. Kanske kan ungdomar bara få ha kul ibland, de måste inte hela tiden göra 
något som utvecklar dem? Vi frågar oss om det inte är så att unga behöver fri tid, alltså 
fritid som inte är helt fylld av skolarbete eller andra aktiviteter. Den fria tiden kan enligt 
Nilsson definieras på olika sätt. För vissa är fri tid alla aktiviteter som sker utanför 
skolan. En del menar däremot att den fria tiden är den då man inte gör något speciellt, 
alltså räknas organiserade fritidsaktiviteter in i icke fri tid för en del. Fritid definieras 
enligt en del av ungdomarna som kravfri tid (Nilsson 2001, s. 12). Det innebär att en del 
uppfattar exempelvis deltagande i olika projekt som icke fri tid. Olika projekt riktade mot 
ungdomar måste alltså vara så lockande att ungdomar är beredda att offra sin värdefulla 
fritid på dem.  
 
Unga har inte har tillgång till något eget offentligt rum på samma sätt som vuxna 
(Lieberg 1992, s. 229). Kanske skall man därför satsa på projekt som tillhandahåller ett 
rum där ungdomar är fria att bara vara. Projekten ville i flera fall fungera som 
mötesplatser och genomförde detta genom olika aktiviteter. Det erbjöds aldrig bara ett 
rum för de unga att använda på sitt sätt. Dahlkvist menar att det ofta upplevs som 
hotfullt när bibliotek används på otraditionella sätt och det ses som ovälkommet av 
bibliotekspersonalen (Dahlkvist 2003, s. 54). Kanske är det just ett större tillåtande av 
otraditionell användning som man skall sträva efter i alla typer av verksamhet som riktas 
mot unga. 
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6.1.3 Olikheter i ungdomsgruppen 
I Malmö brinner sade man att unga behövde och efterfrågade tydligare krav på sig själva. 
Man menade vidare att unga inte enbart behöver ses som sociala projekt utan också som 
en resurs vilken precis som vuxna kan producera kulturella alster av hög kvalitet. Denna 
inställning till unga som en grupp som behöver mer regler och styrande går emot bilden 
Johansson presenterar av unga som under sin fritid vill komma ifrån den vuxna 
kontrollerade värld de möter i hem och skola (Johansson 2001, s. 18). Kanske är det så 
att varken forskningen eller de projekt som arbetar mot denna grupp har helt rätt eller fel 
i sina antaganden. Förmodligen handlar det mer om vilken sorts ungdomar man talar om. 
Ziehe (1993, s. 36) menar att dagens samhälle är individualiserat och att det är upp till 
var och en att forma sina liv. Om det är på detta sätt kan man också tänka att krav 
utifrån ser annorlunda ut idag. Det handlar mindre om vilka krav andra ställer på 
individen än vad individen ställer för krav på sig själv. Det är alltså upp till en själv att 
bestämma vad man vill inrikta sig på och vad man vill göra med sitt liv. Även om 
traditioner idag luckrats upp och blivit mindre viktiga för alla i samhället gällande vilka 
möjligheter man har att forma sina liv så kan man ändå tänka att det finns de som har 
sämre förutsättningar att ta tillvara de alternativ som erbjuds. I sådana fall kanske unga 
som känner sig förvirrade och hamnar på glid också har större behov av krav som 
kommer från vuxenvärlden eftersom detta kan bli en slags trygghet för dem. 
 
Lieberg beskriver som tidigare nämnts i avsnitt 4.2.3 olika ungdomsgrupper. Han delar 
upp dessa i hem-, ute- och föreningsorienterade (Lieberg 1992, s. 47�48). Vår 
uppfattning är att många unga redan har mycket att göra, är stressade och troligen inte 
behöver fler aktiviteter. De som förmodligen aktiverar sig mest i olika projekt är de som 
kallas föreningsorienterade eftersom dessa redan har ett intresse av att engagera sig i 
föreningar och organisationer. Enligt traditionell syn anses denna grupp ha den mest 
meningsfulla fritiden. De som antagligen i lägre utsträckning deltar i projekt tillhör 
grupperna hemorienterade och uteorienterade. De gör annat än att delta i organiserad 
verksamhet på sin fritid och kan då i traditionell mening ses som de projekten verkligen 
strävar efter att nå. 
 
I dag har det blivit allt viktigare att i samhället fokusera på kontaktskapande arbete vilket 
ses som viktigt för integrationen mellan olika människor (Persson 2001, s. 45). Flera av 
de projekt vi studerat hade som syfte att skapa möten mellan ungdomar, exempelvis 
Poesicaféet, Friskportarna och Café au Läs. Att ha kontaktskapande som utgångspunkt i 
projektarbete med ungdomar kan vara svårt. Lieberg skriver att ungdomsoffentligheten 
inte är enhetlig utan att den är uppdelad i olika undergrupper och delkulturer. Därför blir 
ungdomarnas arenor rumsligt separerade och olika grupper har sina favoritställen 
(Lieberg 1992, s. 229). Eftersom ungdomsgrupper kan se så olika ut är det svårt att 
sammanföra dem då olikheten kan hindra unga från att delta av rädsla för att inte passa in 
eller känna sig �fel�. Denna problematik betonas också av Ziehes teorier om 
subjektivering i vilka han menar att unga är känsliga för olika stämningar. Detta påverkar 
hur man trivs i olika rum, sällskap och situationer (Ziehe 1982, s. 28). Vill man locka 
ungdomar som tillhör olika grupper är det viktigt att ha mötesskapande som ett tydligt 
mål och att arbeta aktivt för det eftersom det är svårt. I Frisksportarnas Polisdel var 
kontaktskapandet ett viktigt mål, och de lyckades också skapa möten mellan olika 
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ungdomsgrupper. Framgången kan bero på att ungdomarna i projektet var medvetna om 
att de skulle möta ungdomar som var annorlunda än de själva. Det handlade om två olika 
grupper och inte enstaka individer som möttes och därför hade ungdomarna en trygghet i 
att vara tillsammans med sina kompisar.  

6.1.4 Unga som resurs 
I propositionen Makt att bestämma � rätt till välfärd formuleras det tydligt att ett syfte 
med ungdomspolitiken är att unga är värdefulla för samhället och framtiden. Denna 
inställning är något som syns i många av projekten. Man vill på olika sätt stimulera unga 
så att de utvecklas och på så sätt bli resurser för samhället som vuxna. Detta görs genom 
att man erbjuder och uppmuntrar unga att delta i aktiviteter och skapa på olika sätt. 
Fornäs menar att det blivit allt vanligare att stat och kommun satsar på ungas kulturella 
skapande. Han säger vidare att detta inte enbart är positivt utan snarare kan hämma de 
ungas kreativitet och spontanitet eftersom de tvingas in i vuxenvärldens byråkratiska 
arbetsformer. Detta sätt att vilja forma de ungas skapande efter vuxnas normer menar 
han hänger samman med att ungdomen fortfarande ses som en övergångsfas till 
vuxenlivet (Fornäs 1989, s. 32). I projekten lät man i många fall de unga vara delaktiga i 
utformandet och på så sätt undveks kanske de kreativitetshämmande riskerna. 
 
Vi tycker oss märka en skillnad i om projekten genomfördes för att man ville ta vara på 
ungdomarnas kompetens eller om fokus helt låg på ungdomarnas självutveckling. Till de 
projekt som såg ungdomar som en resurs hörde Unga ledare som syftade till att få unga 
att påverka föreningsidrotten i högre grad och att få dem att stanna i föreningar som 
tränare. Malmö brinner som med hjälp av ungdomar skapade en professionell 
föreställning räknar vi också hit. Också Återvändarna hör till denna kategori eftersom de 
genom att återigen aktivera flickor i föreningen fick dem att utbilda sig till domare och 
tränare som föreningen sedan hade nytta av.  
 
Den andra gruppen är de projekt som mer syftade till en utveckling av individen genom 
olika sorts aktiviteter. Hit hör bland andra Frisksportarna och Ship Hop som ville erbjuda 
en ungdomarna en alternativ livsstil. I båda projekten handlade det om att visa på en 
livsstil som inte var den i stort rådande. Till denna grupp hör också de tre 
biblioteksprojekten. Ufo och Café au Läs ville genom olika kulturella aktiviteter hjälpa 
ungdomar att utvecklas på olika sätt. Vi räknar också Poesicaféet till denna grupp om än 
med viss tvekan. Här betonades främst utvecklingen av en ung poesiscen i staden. Och 
kanske ville man främst erbjuda ett rum för unga poesiintresserade. Men i och med att 
man skriver att man ville skapa möten mellan unga tycker vi oss mellan raderna kunna se 
tendenser av det mer individutvecklande också här. Unga utvecklas genom möten och 
skapandeprocesser och Poesicaféet uppmuntrar båda dessa saker. Man skulle också 
kunna placera in projektet i den första gruppen på så sätt att man kan se den öppna 
scenen som ett sätt att låta unga läsa upp sina alster och att verken faktiskt kan vara av 
intresse för allmänheten. I de biblioteksprojekt vi studerat kan vi se en tydlig tendens till 
en inställning till målgruppen som innebar att den är en grupp som behöver biblioteken 
för sin utveckling. Man kan också se att biblioteket gärna ville fungera som mötesplats 
och därför erbjöds unga som är intresserade av att skapa en plats att göra detta på med 
hjälp av professionella. 
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Dessa två sätt att se på målgruppen skiljer sig mycket åt. Det är emellertid svårt att 
avgöra hur de olika inställningarna påverkade hur framgångsrikt projektet blev. Kanske 
är det så att ungdomar uppskattar att de inte behöver prestera något av hög kvalitet utan 
mer kan göra något för att det enbart är kul. Samtidigt kan det vara uppmuntrande att 
känna att man har något att bidra med och att man behövs, deltagandet kan då kännas 
viktigt och meningsfullt. 
 
Enligt Ziehe påverkas ungdomstiden av den samtida kulturella kontexten. I och med att 
denna ständigt förändras påverkas även ungdomen från generation till generation vilket 
medför att det är svårt för vuxna att försöka förstå sig på ungdomen genom att jämföra 
med sin egen uppväxt (Ziehe 1993, s. 34). Detta kan säkert försvåra i de fall där man 
försöker bestämma vad ungdomskultur är utan att först höra med målgruppen själv vilka 
behov som finns. I de flesta projekt hade vuxna på förväg bestämt innehållet. De unga 
fick inte vara med och påverka i denna fas utan deras delaktighet blev istället större 
senare. I Café au Läs valde de projektansvariga på förhand ut innehållet medan de unga 
fick påverka de särskilda delarna med ett redan förutbestämt tema. Det viktigaste sades 
vara att satsa på de ungas egen kultur och utifrån detta valdes olika aktiviteter. I 
Återvändarna startades verksamheten genom rekrytering av ett antal tidigare 
fotbollsspelare vilka började spela några gånger i veckan. Efter ett tag gick ansvaret för 
vidare rekrytering och träning över till de först deltagande ungdomarna. Anledningen till 
detta sades vara dels för att man ville vara en hjälp i de ungas självutveckling och dels för 
att få dem att stanna inom idrotten som tränare eller domare. Kanske är det ett problem 
att på förhand bestämma projektens innehåll innan målgruppen kommer in i bilden?  
 
I Ufo och Unga ledare arbetade man annorlunda. Här fick de unga genom 
referensgrupper vara med i ett tidigare skede och bestämma vad projektet i sin helhet 
skulle fyllas av. I Ufo skulle deltagarna i referensgrupperna bytas ut kontinuerligt. Detta 
för att få in nya människor i projektet då man ville få så många olika infallsvinklar som 
möjligt. Att låta de unga ta en viktig del i projektutformningen har uppenbara fördelar 
som kanske fler borde ta del av, inte minst för att det ökar chansen att fånga upp vad 
unga har för behov och vill ha ut av ens verksamhet. Men man kan också tänka sig att 
det kan försvåra arbetet. Projektformens grund präglas av att den är tidsbegränsad och 
kortlivad och en av riskerna med detta är att man inte hinner färdigt i tid. Enligt 
rapporten Vores bibliotek är det en besvärlig och resurskrävande process att ge de unga 
medbestämmande, men ändå lönsamt i längden (Kjaer-Olesen 1998, s. 53). Att 
kombinera ungas växande inflytande med projektformen kan alltså öka risken att arbetet 
försenas. Ziehe menar att det i dag råder en ungdomsdiskurs som blivit så tongivande att 
den färgar de ungas sätt att se på sig själva (Ziehe 1993, s. 52). Detta kan påverka när 
ungdomarna ska bistå i en projektutformning på så sätt att de utifrån diskursen 
automatiskt efterfrågar vissa aktiviteter. Vi tror ändå att man liksom Kjaer-Olesen 
skriver i längden vinner på att involvera de unga i ett tidigt stadium. Det visar på ett 
uppriktigt intresse för målgruppen och bygger en god grund för förtroendefulla 
relationer. 
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6.2 Projektens genomförande  
Projekten vi studerat genomfördes på olika sätt. En tydlig skillnad dem emellan är hur 
olika delmoment infördes. Antingen valde man att dela upp aktiviteterna i många 
områden eller så valde man att behålla projektet som en helhet. I två av 
biblioteksprojekten delades projekten upp i flera olika aktiviteter. Detta gjordes med 
likartade evenemang, huvudsakligen av skapande och kulturell karaktär. I Café au Läs 
valde man områden som sades vara ungdomskultur och dessa berörde 
reportageskrivande, serietecknande, kroppsspråk, språk, foto och animation, reklam, 
musiktext och teater. I Ufo hade man bland annat kurser i breakdance, graffiti och 
skrivande. Även Frisksportarna och Malmö brinner hade denna typ av upplägg med 
många olika aktiviteter. Likaså Ship Hop även om det här såg lite annorlunda ut då 
hiphoptemat var så starkt att det gav projektet en helhet som förmodligen lockade en 
viss typ av ungdomar. Övriga projekt koncentrerade sig istället på ett fåtal aktiviteter. I 
exempelvis Poesicaféet motiverade man detta med att man ville ha färre moment att 
fokusera på för att istället genomföra dem med så hög kvalitet som möjligt. Dessutom 
ville man undvika att projektet spretade för mycket.  
 
Lindberg och Rundkvist skriver som vi tidigare nämnt att kulturprojekt ofta i en 
idealistisk anda försöker fånga in så många som möjligt med sina aktiviteter. Detta kan 
öka risken att projektet blir för brett och ohanterligt då många olika intressen ska 
tillgodoses (Lindgren & Rundkvist 1999, s. 127�128). Kanske är det lättare att arbeta 
om man begränsar sig som vissa av projekten gjort? Det blir förmodligen lättare att 
definiera mål och målgrupp och därmed strategier för att lyckas. Dessutom är det 
förmodligen lättare att marknadsföra projektet när man har valt en mer precis målgrupp. 
Har man en tydlig målgrupp så kan det också bli lättare att hitta särskilda aktiviteter som 
passar just dem och man behöver därför inte ha lika många. Problemet med att ha många 
aktiviteter är att det blir svårt att lägga lika mycket fokus på alla. Särskilt om projektet i 
sin helhet är litet. Dessutom ökar risken att man kommer från det ursprungliga syftet. I 
både Ufo och Café au Läs har man haft problem med för många delprojekt. I Ufo hade 
man svårt att få deltagare till alla delprojekten kanske beroende på att den presumtiva 
målgruppen inte räckte till för att fylla ut alla de platser som skapats. I Café au Läs säger 
man att det stundtals varit svårt att hålla samman projektet eftersom det blev så brett och 
försökte täcka in så många olika intressen hos de unga. Företrädare för Ufo drar utifrån 
sina erfarenheter slutsatsen att unga sysselsätter sig med många olika saker både inom 
och utanför skolan, därför tror man att det är klokare att satsa på färre och större 
evenemang för att locka fler.  

6.2.1 Vuxen närvaro 
Ett vanligt grepp i projektens genomförande var att låta professionella vuxna hjälpa de 
unga i olika aktiviteter och workshops. Det är ett tydligt tecken på hur vuxenvärlden vill 
hjälpa unga i deras identitetsskapande. Det kan kanske vara lockande för unga med en 
professionell förebild. I samtliga projekt har vuxna ledarroller varit mer eller mindre 
närvarande. I exempelvis Ship Hop fanns förhoppningen att närvaron av vuxna förebilder 
i form av etablerade artister skulle verka positivt på ungdomarnas deltagande. På detta 
sätt menade man att de unga skulle inspireras av förebilderna på ett bra sätt som en 
motvikt till de bilder som produceras av den kommersiella musikbranschen.  
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Andersson menar att det är viktigt för ungdomar att hitta rumsliga och sociala rum där 
det finns plats för självbestämmande. På fritiden vill unga gärna slippa de regler och krav 
från skola och familj och spendera tiden utan vuxen insyn (Andersson 2002, s. 57). I alla 
projekt vi studerat hade man en tydlig plats där aktiviteterna äger rum. Ufo är det enda 
som haft en sådan plats tillgänglig för de unga också när det inte pågått någon speciell 
projektaktivitet. Hit kunde målgruppen istället komma när de ville under bibliotekets 
öppettider och på detta sätt erbjöds ett rum att vara i. Vår uppfattning är att man ändå 
inte kommer ifrån kontrollen från vuxna eftersom Ufo ligger på ett bibliotek som är en 
vuxenstyrd institution. I de övriga projekten har platsen bara funnits tillgänglig när 
aktiviteter ägt rum, vilket innebar att vuxna då ställde högre krav på ungdomarna att vara 
delaktiga på en bestämd tid. Likaså leddes aktiviteterna av vuxna men eftersom de inte 
hade någon anknytning till skola eller familj behövde kanske detta inte innebära något 
större problem. 

6.2.2 Marknadsföring 
Alla projekt vi studerat har på något sätt försökt marknadsföra sig utåt, både för att få 
deltagare till sina aktiviteter och publik till olika evenemang. Marknadsföringen skedde 
huvudsakligen genom affischer och flyers och i vissa fall via media. Ett sätt att locka 
ungdomar till folkbiblioteket tror Dahlkvist är att visa upp förebilder som ungdomarna 
kan se upp till (Dahlkvist 2003, s. 74). Vi anser att detta är giltigt också utanför 
folkbiblioteket. Ett exempel på detta är Ship Hop där man från början engagerade 
hiphopartisten Timbuktu. Han drog sig ur i ett sent skede och detta tror man påverkade 
uppslutningen. Ett annat sätt att lyckas kan vara att utforma marknadsföringen på ett 
professionellt sätt och att verkligen förstå hur viktigt det är att denna utförs rätt. Det kan 
säkert vara en bra idé att överlämna denna del av projektet till någon mer insatt i området 
och det behöver inte bli mer pretentiöst än att man till exempel tar hjälp av studenter 
inom formgivning och marknadsföring. I Poesicaféet i Växjö använde man sig av en 
student från Sankt Sigrids Folkhögskolan för utformningen av affischer. Detta är ett 
exempel på hur man på ett billigt och effektivt sätt kan ta hjälp av extern kompetens. Här 
fick man dessutom extra nytta av att studenten själv tillhörde målgruppen och på så sätt 
automatiskt anpassade tilltalet mot denna på ett bra sätt.  
 
Forskning kring marknadsföring visar hur viktigt det är att tänka på vilken målgrupp man 
vill nå ut till. Vet man det så är nästa steg att förstå hur man ska forma sin information 
för att lyckas sprida den till målgruppen. En grupp som sägs vara extra viktig att 
formulera sig rätt inför är ungdomar eftersom det ofta blir fel när vuxna försöker 
anamma ett ungdomligt sätt att kommunicera (Krukmakaren i Delfi 1991, s. 40) Det kan 
uppfattas som �töntigt� och krystat. Vi anser att man här är extra betjänt av att ta hjälp 
av någon ur målgruppen, om inte för själva utformningen så åtminstone för att få tips och 
idéer om tilltalet. En annan sak att ha i åtanke är att unga ofta vill verka något äldre än 
de faktiskt är. Därför tilltalas de lättare av sådant som verkar rikta sig mot en några år 
äldre målgrupp. Blir marknadsföringen på gränsen till för barnslig för målgruppen blir 
risken stor att den lockar yngre deltagare än tänkt. I Café au Läs förstod man vikten av 
att skilja på unga och barn, däremot speglas inte detta i informationsmaterialet som enligt 
vår uppfattning har ett barnsligt tilltal. 
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Utöver tilltalet är det viktigt att exponera sitt material på ställen där ens målgrupp 
befinner sig (Dahlén och Lange 2003, s. 19). Vill man till exempel locka gymnasieelever 
är det inte en bra idé att vända sig till fritidsgårdar med sitt informationsmaterial. Även 
på denna punkt tycks Poesicaféet ha lyckats bra. Här har man resonerat på så sätt att 
exponeringen av information borde ske unga kan se den och därför valde man att 
affischera huvudsakligen på universitet, gymnasier, musikhus och caféer. Lieberg för som 
vi tidigare tagit upp ett resonemang om hem-, ute- och föreningsorienterade ungdomar 
(Lieberg 1992, s. 47�48). I Ufo insåg man att fler som inte normalt går till biblioteket 
kunde nås genom en aktiv hemsida med exempelvis tävlingar. På detta sätt vände man 
sig kanske också mot dem som är hemorienterade.  
 
Det är viktigt att inte ha en allt för bred målgrupp (Lindgren & Rundkvist 1999, s. 127�
128). Projekten hade som mål att locka så många som möjligt av ungdomarna i det 
åldersspannet man satt upp. Ibland gjordes en avgränsning till invandrarungdomar eller 
flickor. Bara tre av projekten vände sig till en liten väldefinierad grupp. Dessa var 
Frisksportarnas Polisgrupp och Återvändarna som hade en ganska liten och tydlig 
målgrupp. Också Unga ledare fokuserade tydligt på unga som man visste redan var 
intresserade av föreningsarbete. De andra projekten verkar däremot ha haft problem med 
detta. Idrottsprojekten verkar ha insett att alla inte är intresserade av sport och därför 
uteslöts vissa ur målgruppen. Kanske måste även kulturprojekten inse att det ofta inte är 
samma personer som tränar mycket fotboll som skriver poesi. Detta är självklart en 
förenkling av sanningen men vi tror att det ligger mycket i det. Det är viktigt att vara 
realistiskt och enbart rikta sig mot dem som ingår i den potentiella målgruppen 
 
Återvändarna arbetade på ett helt annat sätt för att sprida information om sitt projekt då 
man ringde runt till alla i den aktuella målgruppen. Detta var möjligt då målgruppen 
bestod av tidigare spelare och därför var relativt liten. Ett sådant tillvägagångssätt är inte 
möjligt när projekten blir större, men vi tror ändå att man kan tjäna på en mer riktad 
marknadsföring. I biblioteksprojekten avgränsades målgruppen knappt alls vilket 
självklart försvårade marknadsföringen och därmed tillströmningen till projektet. 
 
Vi tror att det kan finnas en poäng i att lägga upp en strategi för marknadsföring för att 
få en större förståelse för vad man vill uppnå med denna. Eftersom inget projekt lyckades 
helt bra med sin marknadsföring kan man undra om det verkligen fanns någon 
genomtänkt strategi kring denna. Det kan säkert lätt bli så att marknadsföringen hamnar 
vid sidan av och att man gör några broschyrer och affischer utan att reflektera över om 
det är det bästa sättet att sprida information på. I några av projekten använde man 
medvetet press och media för spridandet av information. Både Malmö brinner och Ship 
Hop syntes vid flera tillfällen både i radio och tidningar på lokal- och riksnivå. Detta ser 
vi som ett effektivt sätt att få gratis marknadsföring. Självklart kan man inte bestämma 
över vad media bevakar, men ett steg är att uppmärksamma dem om projektet. 

6.2.3 Projekt som arbetsform 
Projektformen passar extra bra när man vill prova nya alternativa arbetssätt (Wisén & 
Lindblom 2004, s. 31). Flera av projekten hade som mål att bli en del av ordinarie 
verksamhet men i många fall var man ovan vid målgruppen, eller att arbeta med 
målgruppen på det sätt som man tänkte sig i projektet. Företrädarna för Unga ledare och 
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Återvändarna var vana vid att arbeta med ungdomar. Däremot var sättet de ville arbeta 
på nytt. I Unga ledare vände man sig inte mot målgruppen för att de skulle utöva någon 
idrott utan för att de skulle träna andra. I Återvändarna var projektet man ville utveckla 
annorlunda på så sätt att det inte handlade om en grupp som tränar för att tävla vilket var 
det vanliga i föreningen. I biblioteksprojekten var det snarare arbetet med målgruppen 
som bröt av från ordinarie verksamhet. Bibliotek är ganska ovana vid att arbeta mot 
målgruppen unga (Nilsson & Petersen 2005, s. 64). I dessa fall var man istället mer 
bekant med aktiviteterna från tidigare arbete med andra målgrupper.  
 
Projektformen är kortvarig och ger möjlighet till snabb förändring (Wisén & Lindblom 
2004, s. 31). Arbetet med unga verkar vara krävande av olika anledningar och då kan 
projektformen passa bra. I projektdokumentationerna berörs valet att arbeta i 
projektform i olika hög grad. I Café au Läs tyckte man att det var bra att kombinera 
målgruppen unga med projektformen eftersom man hade uppfattningen att de unga 
förändras snabbt och projekt är tidsbegränsade i sin omfattning. Detta gav företrädarna 
för projektet möjlighet att satsa kortsiktigt för att på så sätt kunna fokusera tydligare på 
vad målgruppen ville ha och att slutföra det innan de unga ändrat intresse. Vi anser att 
det på sätt och vis är tryggt att arbeta i projekt då det inte påverkar den vanliga 
verksamheten i så hög grad då resurser till projekt finansieras externt. Faller inte 
projektet väl ut kan man utgå från projekterfarenheterna innan man implementerar något 
i verksamheten. I Ufo såg man en fördel i projektformen eftersom den tillät en form av 
organisation som hittade nya samarbetsformer över avdelningarna och utanför 
verksamheten. Sjöholm menar att en av riskerna med detta är att för varje ny 
samarbetspartner tillkommer också nya tolkningar av vad projektet ska innebära och 
innehålla (Sjöholm 1996, s. 180). Ett exempel på när detta kan få konsekvenser för 
projektet är Poesicaféet där man ursprungligen hade en tanke om hur målgruppen skulle 
definieras. Denna fick revideras på grund av samarbetet med Växjös Poesigrupp där man 
var av en annan uppfattning om vilka som skulle ingå i målgruppen. Detta uppvägdes 
enligt projektansvarig av att samarbetet ändå gav erfarenheter och kompetens man inte 
kunde klara sig utan. I Ship Hop märktes de olika bilderna av vad projektet stod för då 
några av artisterna betedde sig på ett sätt som de projektansvariga inte förväntade sig. 
De projektansvariga trodde själva att detta berodde på att de inte fört ut projektpolicyn 
tillräckligt tydligt och ville förbättra sig på den punkten. 
 
En annan situation när projektformen kan vara aktuell är om man står inför en förändring 
som kan innebära extra kostnader. Genom projektet kan man då söka externa anslag 
(Wisén & Lindblom 2004, s. 31). Många gånger kan bibliotekets budget vara stram och 
då kan man utnyttja projektformen för att söka olika bidrag. Detta stämmer också för 
ideella idrottsföreningar och övrig kulturell verksamhet. Ufo drog från början igång utan 
att fått sina anslagsansökningar godkända. Man ville ändå starta projektet eftersom 
arbetet sågs som viktigt av biblioteksledningen. Konsekvensen blev att man inte hade 
resurser att satsa på de grupper man ville utan fick koncentrera sig på redan 
biblioteksvana ungdomar. När man till slut fick bidrag fick också projektet helt andra 
möjligheter att utvecklas. 
 
Det finns många tydliga fördelar med projektformen men fördelarna kan snabbt vändas 
till problem. Ett riskmoment med att arbeta i projekt är att man inte håller sig till de 
ramar som från början satts upp och inte begränsar arbetet till dessa. Projektet kan då 
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växa till att bli något man inte planerat eller förutsatt från början (Wisén och Lindblom 
2004, s. 30). Detta märks i exempelvis Café au Läs där svårigheten låg i att hålla samman 
alla delmoment som man istället tyckte spretade iväg och blev för breda. Man verkar ha 
haft problem att begränsa sig till de mål som satts upp inledningsvis. Ett exempel på detta 
är att man tagit med dans som en av aktiviteterna. Hur detta stämmer överens med 
projektets ursprungliga syfte att verka för uttryck i ord på olika sätt är svårt att se. I Ufo 
reflekterade man kring hur en begränsning till färre och större delmoment i projektet 
lättare skulle kunna locka unga vilka vanligtvis har mycket att göra och lite tid över på 
fritiden. Ett sådant resonemang tyder på att man tror att det blir lättare att arbeta med en 
komplext sammansatt och föränderlig grupp om man begränsar sig mer och lägger extra 
fokus på ett fåtal aktiviteter.  
 
En risk med kulturprojekt är enligt Sjöholm att de i allt för hög grad tar människors 
kulturbehov och hur detta yttrar sig för givet. En konsekvens av detta blir att man lätt 
rör sig med begrepp som �eftersatta grupper� och människor med �torftigt� kulturliv. 
Det problematiska med ett sådant tänkande är att det innehåller en värdering som få vill 
applicera på sig själva (Sjöholm 1996, s. 187). Ett sådant språk syns också i några av de 
projekt vi undersökt vilket alltså kan vara till nackdel för projekten om dessa värderingar 
också syns ut mot målgruppen. Problemet kan motverkas om formuleringarna stannar i 
själva projektbeskrivningen och alltså inte kan påverka målgruppens inställning till 
projektet. Det är svårt att genom enbart projektbeskrivningarna avgöra i hur hög grad 
man tilltalat målgruppen på detta sätt.  
 
De flesta av projekten verkar ha lyckats med arbetsformen projekt trots de olika 
förutsättningar man arbetat utifrån. En anledning till detta kan vara att villkoret för 
anslag är att man skriver noggranna redogörelser och utvärderingar. Man tvingas helt 
enkelt på ett annat sätt än vid den vanliga verksamheten att reflektera över vad man gör 
och vad man vill nå med projektet. 

6.3 Resultat 
I projektdokumentationerna reflekterade projektledarna över om projekten varit lyckade 
eller inte. Det var ingen som ansåg att projekten varit framgångsrika på alla punkter men 
det är inte heller någon som tyckt att de varit helt misslyckade. De flesta har varit 
reflekterande och diskuterat vad som kunde ha gjort utfallet ännu bättre. 
 
Projekt inom områdena kultur och idrott ligger i riskzonen för att misslyckas. Detta för 
att dessa områden befolkas av optimister vilket gör att det sätts orealistiskt höga mål och 
ofta är målgruppen man vänder sig till för stor (Lindgren & Rundkvist 1999, s. 127�
128). Ett problem som återkommit i flera av projekten är att man inte varit nöjd med hur 
många deltagare man lyckats locka. Flera var nöjda med kvaliteten men inte med 
kvantiteten. Detta gäller Ufo, Malmö brinner och Unga ledare. Inte heller i Ship Hop 
lyckades man nå upp till de önskade besökssiffrorna och därför skrev projektledarna att 
de var missnöjda på denna punkt. Detta reagerar vi på när vi läser projektrapporten. De 
flesta kvällar kom det i städer som Strömstad, Varberg och Lysekil mellan 500 och 800 
personer till konserterna och i Göteborg ännu fler. Detta anser vi vara många och har 
svårt att se det som ett dåligt resultat. Likaså var företrädarna för Malmö brinner 
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missnöjda med de 3600 personer som gick och såg deras föreställning. Dessa två projekt 
anser vi vara lysande exempel på att man faktiskt nått väldigt många ungdomar men att 
man ändå inte är nöjd eftersom målen har varit orimligt högt satta. Vi kan också placera 
in Unga ledare här som också hade högt uppsatta kvantitativa mål.  
 
Ledarna för Poesicaféet var till skillnad från många andra projektledare nöjda och 
menade att uppslutningen blivit hög. Vi har tidigare diskuterat att man i detta projekt 
hade en genomtänkt marknadsföring och det kan givetvis vara en av anledningarna till att 
man varit framgångsrik med uppslutningen. Vi vet dock inte exakt hur många som 
deltagit eftersom det inte framgår av projektbeskrivningarna. Ett projekt som också 
lockade många var Frisksportarna som ändå inte nådde det uppsatta målet eftersom 
ungdomarna inte blev medlemmar. Detta berodde huvudsakligen på att de inte ville lova 
att sluta använda droger och alkohol. Här hade man också ett väldigt högt satt mål 
genom hur mycket man hoppats kunna påverka ungdomarna genom projektet. Vi ser det 
alltså som viktigt att sätta upp realistiska mål. Vi tycker att det är bra att sikta högt och 
tänka att man skall locka många samtidigt som man kanske inte har resurser för att 
kunna lyckas nå så höga mål. Det innebär att många projekt troligen skapar en bild av ett 
problem som egentligen inte är så stort och att detta därmed riskerar att förstärka bilden 
av att det är svårt att locka unga. Vi anser att det inte är ett misslyckande att locka 800 
besökare till en konsertkväll!  
 
Efter projektens avslutande har hela eller delar av dem blivit en del av den permanenta 
verksamheten. Detta har hänt eller var när projekten avslutats på gång i Ufo, Poesicaféet, 
Återvändarna, Unga ledare, Café au Läs och på sätt och vis Malmö brinner. I det 
sistnämnda fallet var det inte delar av projektet som levde vidare i annan form utan 
projektet bidrog till att barn- och ungdomskulturhuset som drevs i Drömmarnas hus regi 
blev en permanent verksamhet. När projekten lever vidare i annan form efter att det 
avslutats kan det enligt vår mening vara ett betyg på att projektet varit framgångsrikt. 
Dels på så sätt att det faktiskt kommer att innebära en satsning på unga också i 
framtiden, dels för att om projektet hade varit ointressant eller inte gett resultat hade man 
knappast satsat på att involvera den typen av aktiviteter i ordinarie verksamhet.  
 
Som vi tidigare diskuterat i avsnitt 6.1.4 anser vi att man kan dela in de projekt vi 
studerat i två grupper. De som syftade till att tillvarata de ungas resurser och de som 
tydligare syftade till ungdomarnas �självförverkligande�. När det gäller den första 
gruppen kan man delvis utvärdera projekten genom att se hur hög kvalitet det blev på 
slutproduktionen. Det är fallet med exempelvis Malmö brinner. De som arbetat med 
projektet anser att kvaliteten på slutföreställningen blev hög. När det gäller Unga ledare 
och Återvändarna som vi menar tillhörde samma grupp kan man mäta resultatet i hur 
duktiga ungdomarna blivit som ledare, domare och hur mycket inflytande de fått i sina 
föreningar. Dessutom kan man se om projekten ledde till nya ledare. När det gäller att 
mäta hur �bra� någon blivit som tränare eller hur hög kvaliteten blivit på en föreställning 
är det givetvis svårt att ge ett exakt svar. Men i Återvändarna kan man mäta resultatet i 
att det faktiskt var några ungdomar som valt att genomgå utbildningar för att bli aktiva i 
föreningen. Både i Unga ledare och i Malmö brinner gjordes undersökningar med dem 
som deltagit och på det sättet fick man svar på om projekten enligt de unga varit lyckade 
eller inte. Ungdomarna har i båda fallen varit övervägande positiva till sitt deltagande 
vilket måste ses som ett bevis på ett lyckat ungdomsprojekt. De projekt som fokuserade 
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mer på ungdomarnas självutveckling är det ännu svårare att mäta resultatet. 
Slutprodukten var inte viktig på samma sätt, det handlade mer om vägen dit och vad 
ungdomarna fått ut av att delta. Det kan vara svårt att genom en utvärdering få fram om 
de deltagande ungdomarna utvecklats på ett positivt sätt. Här kan man kanske främst 
utvärdera om deltagarna har haft roligt eller känt att de lärt sig något. 
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7 Slutsatser 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur man kan arbeta med ungdomar på 
folkbibliotek i projektform på ett framgångsrikt sätt. Detta har vi gjort genom att studera 
olika sorters projekt som alla vänder sig mot målgruppen ungdomar i åldern 15 till 20 år. 
Vi har tagit reda på projektens bakgrund och syfte, hur inställningen till målgruppen såg 
ut, hur projekten genomfördes och hur resultatet blev.  
 
Det är svårt att avgöra om vissa projekt varit mer framgångsrika än andra. Vi har heller 
inte sett tendenser till att biblioteksprojekten lyckades sämre eller bättre än de andra. Det 
är snarare så att projekten arbetade och lyckades olika bra med de olika delmomenten. 
När det gäller projektens bakgrund och syfte kan vi inte se att biblioteksprojekten skiljer 
sig på ett för utfallet avgörande sätt från de andra. Vi har tidigare presenterat två sätt att 
se på målgruppen. Det ena fokuserar på unga som en resurs, den andra fokuserar istället 
mer på ungdomarnas självutveckling. Här ser vi en skillnad mellan projekten inom och 
utanför bibliotekssfären. Biblioteksprojekten tenderar att falla inom den senare gruppen. 
När det kommer till genomförande kan vi inte se att en viss typ av projekt har arbetade 
på ett visst sätt. Det fanns också olikheter mellan de tre biblioteksprojekten i 
genomförandet. Projekten hade ofta haft svårt att uppnå sina kvantitativa mål vilket i 
flera fall berodde på att dessa var orealistiskt höga. När det gäller resultatet kan vi heller 
inte se att biblioteksprojekten som grupp skiljer sig från de andra vilket vi förväntat oss 
eftersom biblioteken har haft svårt att arbeta mot målgruppen. Kanske är det så att detta 
inte bara gäller bibliotek utan är en verklighet för alla som arbetar mot ungdomar utan 
kommersiellt syfte? 
 
Vi har ställt oss frågan varför det ses som viktigt att satsa på och stimulera unga. Vi 
tycker oss ha hittat anledningar till detta på olika nivåer. Dels i politiska styrdokument 
där det uttrycks att sysselsättning för unga är demokratiskt fostrande och personligt 
utvecklande. I forskningen sägs bland annat att meningsfulla aktiviteter på fritiden kan 
kompensera för låg självkänsla på andra områden. I de olika projektens syns det i syfte 
och genomförande och i vad man har för inställning till målgruppen att man vill hjälpa de 
unga till olika sorters möten, att förstå sin omvärld bättre och att ge dem bra 
levnadsalternativ. Den allmänt vedertagna åsikten oavsett hos vem den uttrycks är att det 
under ungdomsperioden pågår ett sökande efter och utvecklande av personligheten och 
man tror att unga på olika sätt behöver hjälp med detta. Orsakerna till varför de behöver 
hjälp uttrycks något vagare. Tydligast syns det i de politiska styrdokumenten där man ser 
de unga som en framtida resurs för samhället. Det är helt enkelt de unga som en dag ska 
ta över ansvaret och därför vill man förbereda dem inför detta. Detta kan bero på att man 
fortfarande inte riktigt ser unga som en egen åldersgrupp, utan snarare som ett 
förstadium till vuxenlivet. Vi tror också att strävan efter att satsa på unga och deras 
utveckling grundas i en trend i samhället som genomsyras av att alla ständigt ska 
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utvecklas. Detta gäller inte bara i arbetet med unga utan syns inom alla generationer. Det 
finns ingenting som inte kan förändras och bli bättre på något sätt. Att däremot tänka att 
något är färdigt och aldrig mer kommer att behöva bli annorlunda kan istället uppfattas 
som stagnerat och främmande. Vi ställer oss ändå frågan om inte förändring och 
utveckling är något som kan komma av sig själv i många fall och kanske i synnerhet hos 
unga. Kanske är det inte alltid det bästa för utvecklingen att den tvingas fram. Vi vill inte 
med detta ifrågasätta ungdomsprojektens vara, utan efterlyser snarare projekt med en 
mer avslappnad inställning till tanken på vad man vill att de unga ska prestera. Vi tror det 
är viktigt att tydligare betona ett större underhållande syfte med projekten.  
 
Nedtonade krav på unga är något som betonas av forskarna som menar att unga på 
fritiden vill och behöver komma undan vuxen kontroll och insyn. Vår uppfattning är att 
samhällsdebatten säger något annat och detta syns också i några av våra projekt. Här 
framhålls istället att behovet bland unga på fler krav och ett ökat vuxet styrande växer. 
Vi tror att det egentligen inte finns ett svar på detta problem. Lösningarna grundar sig 
snarare i vilken sorts unga man arbetar med. Precis som vilka individer som helst så finns 
det olika ungdomar. Vissa klarar sig bra på egen hand och andra sämre. Vissa har också 
sämre förutsättningar från början att ta till vara alla möjligheter som idag finns i vårt 
samhälle. Vi tror att det är viktigt att vara medveten om denna problematik istället för att 
bara säga att unga behöver det ena eller det andra. Oavsett vad man arbetar med bör man 
ha kunskap om forskning inom ämnet. Detta gäller också ungdomar och deras kultur. Är 
man väl insatt i området ökar också chansen att ens förståelse för målgruppen och dess 
olikheter ökar. En annan slutsats man kan dra av detta är att det är viktigt att se olika 
grupperingar bland ungdomar. Dessa representerar olika intressen, livsstilar, 
inlärningsnivåer och förutsättningar. Man kanske borde ha detta i större åtanke vid 
utformandet av ett ungdomsprojekt. Istället för att försöka locka precis alla och inte 
lyckas med detta eftersom det blivit för svårt att ringa in ett gemensamt intresseområde 
så kanske man ska satsa på mer specifika grupper inom målgruppen och på så sätt lyckas 
locka en högre andel av dessa. Folkbibliotek har uppdraget att vara tillgängliga för alla i 
samhället. Detta kan fortfarande följas även om man definierar målgruppen tydligare. Det 
man kan göra är att utnyttja projektformens kortvariga tillstånd och satsa på en målgrupp 
i taget. Om det inte finns utrymme att genomföra flera olika projekt får man prioritera 
den grupp som anses vara viktigast att satsa på. Detta innebär att man inte till fullo kan 
uppfylla uppdraget att nå alla men risken för det är ännu större om man inte definierar 
målgruppen alls.  
 
Vi tror att det blir lättare att lyckas med sitt projekt om man i ännu högre grad begränsar 
sina målgrupper och inser att varje grupp kräver en särskild arbetsmetod. Vissa unga 
behöver kanske mer krav medan andra vill vara friare. Likaså tror vi att det är svårt att få 
alla unga intresserade av till exempel poesi eller att skriva själva och vi tror inte heller att 
det är nödvändigt att få alla intresserade av detta. Man måste nog snarare arbeta olika för 
olika målgrupper.  
 
Till denna undersökning har vi tittat på ungdomsarbete i projektform. Syftet med detta 
val var från början att vi ville underlätta vår begränsning då projekt är tydligare 
definierade än till exempel satsningar. Under uppsatsen har vi flera gånger sett hur just 
projektformen varit fördelaktig i arbetet med unga. Det finns flera anledningar till detta. 
På bibliotek vill man gärna satsa på unga, men de bortprioriteras ofta till förmån för barn 
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respektive vuxna. Detta kanske främst beroende på att de ses som en något problematisk 
grupp att arbeta med eftersom de inte alltid beter sig som bibliotekarierna förväntar sig. 
På grund av detta kan gruppen ungdomar säkert lätt väljas bort eftersom man gärna väjer 
för det besvärliga då detta kräver nya sätt att arbeta och tänka på. Den stora fördelen 
med att arbeta i projektform är just att detta låter en pröva sig fram bland nya 
arbetsmetoder. Eftersom projektet är tidsbegränsat i omfång och ofta ganska kortvarigt 
lämpar det sig väl för de tillfällen då man vill experimentera och testa nya 
tillvägagångssätt. Går det dåligt begraver man projektet och går det bra är det bara att 
fortsätta och utvidga och eventuellt implementera i den fasta verksamheten. Det finns 
stora fördelar med projektformens övergående tillstånd när man arbetar med unga som är 
en målgrupp känd för sina ständiga skiftanden i intressen. Om ett projekt sträcker sig 
över tre år har de unga som deltagit vid slutet med stor sannolikhet ändrats så att de inte 
längre är intresserade av att fortsätta delta. De har blivit äldre, de har flyttat upp en nivå i 
skolan, blivit intresserade av nya saker eller flyttat hemifrån. Då är det dags för nästa 
generation och med denna ett nytt projekt med nya former, för det som var intressant 
och modernt tre år tidigare är för länge sedan gårdagens nyheter.  
 
När vi i inledningsfasen letade projekt till undersökningen gjorde vi avgränsningen att 
inte titta på projekt som samarbetat med skolan. Detta för att vi ville se hur man jobbade 
med unga på fritiden eftersom man genom ett samarbete med skolan får så mycket gratis. 
Trots denna avgränsning tror vi att just sådana samarbeten är bra vägar att gå om man 
vill locka nya grupper till biblioteket. På fritiden kan man som ung se extra aktiviteter 
och krav som något för besvärligt och tidskrävande att engagera sig i. Sker däremot 
precis samma aktiviteter genom skolan ses det nog snarare som ett avbrott från 
skolvardagen och något roligt. Med tanke på hur svårt vi hade att hitta projekt som inte 
hade med skolan att göra verkar många också redan arbeta på detta sätt. Andra 
samarbetspartners än skolan är övriga lokala ungdomsverksamheter.  
 
Genom vår undersökning har vi kommit fram till tre faktorer som vi anser är viktigare än 
andra att ha i åtanke när man arbetar med ungdomsprojekt på folkbibliotek. Den första 
faktorn är projektformen i sig. Att arbeta projektform är lämpligt när man vänder sig till 
en så föränderlig målgrupp som ungdomar. Vi tycker att det är viktigt att man är 
medveten om vad denna sorts arbete innebär och att man inte bara använder formen för 
att få externa anslag. När man startar ett projekt måste man vara medveten om vad man 
vill uppnå och sätta ribban på en rimlig nivå. Man kan gärna vara visionär men det är 
viktigt att sätta upp realistiska mål för att ha en chans att uppfylla dem och därmed 
undvika att projektet ses som misslyckat. Den andra faktorn är att det är mycket viktigt 
att begränsa och känna sin målgrupp. Har man alla som målgrupp måste projektet också 
erbjuda något för alla vilket gör det svårt att avgränsa och administrera. Dessutom är det 
nödvändigt att känna målgruppen för att veta om de tillhör de som behöver att krav ställs 
på dem eller de som tvärtemot behöver kravfria aktiviteter. Har man en tydlig 
målgruppsbild blir det också lättare att avgränsa och utforma projektet. Den tredje 
faktorn som vi anser är viktig är hur man utformar marknadsföringen. Man kan inte nog 
betona att detta måste få ta tid, plats och resurser i projektet. Särskilt i dagens samhälle 
där det pågår en ständig kamp om människors uppmärksamhet.  
 
Självklart är det mer än dessa faktorer som avgör om ett projekt går bra eller inte. Annat 
som påverkar projektets utfall är till exempel vilken sociokulturell kontext det existerar 
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inom, vilka resurser det haft och inte minst vilka som har varit involverade i arbetet där 
eldsjälarnas personliga insatser ofta är avgörande. Trots detta anser vi att om man är 
noga med de faktorer vi pekat ut ovan har man också goda grundförutsättningar för att 
arbeta framgångsrikt med ungdomsprojekt. 
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9 Bilagor 

Bilaga A 
 
Detta var den första förfrågan vi skickade ut på Svensk Biblioteksförenings e-postlista, 
hösten 2005. 
 
Hej 
 
Vi läser biblioteks- och informationsvetenskap i Lund och ska till våren skriva vår 
magisteruppsats.  
 
Vi är intresserade av att skriva om hur man kan få ungdomar att ta del av 
biblioteksverksamheten. Vi tror att de idag hamnar i kläm mellan barn- och 
vuxenverksamhet på folkbibliotek och att de främst förknippar gymnasiebibliotek med 
skolarbete (våra spekulationer). Vi tänker oss att vi vill undersöka hur man kan öka 
kontakten mellan bibliotek och ungdomar eventuellt genom ett utvecklat samarbete 
mellan gymnasiebibliotek och folkbibliotek. 
 
Vad tror ni om detta? Har ni själva tänkt på något som ni tycker är intressant inom detta 
område? Skicka i så fall gärna ett mail till oss. 
 
Mvh 
 
Lisa Lindqvist och Emma Gustavsson, BIVIL 
Lunds Universitet. 
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Bilaga B 
 
Detta e-postmeddelande var det andra meddelandet som vi skickade vi ut på Svensk 
Biblioteksförenings e-postlista för specialgrupperna Unga vuxna och Barn och unga. 
 
Hej 
 
Vi skickade i höstas ett mail om vår uppsatsidé (som handlar om ungdomar och 
bibliotek) för respons. Vi har nu satt igång och har valt att fokusera på olika projekt 
riktade mot unga. Vår fråga är nu om någon har tips på avslutade projekt på bibliotek 
riktade mot denna målgrupp som vi kan studera? (Gärna i den södra halvan av Sverige  
p g a eventuella resor) 
 
Mvh  
Emma Gustavsson och Lisa Lindqvist  
som läser biblioteks- och informationsvetenskap i Lund 
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Bilaga C 
 
Detta är det e-post meddelande som vi skickade ut till dem som stod som 
kontaktpersoner för de olika projekten vi var intresserade av för vår studie. Vi använde 
denna mall till alla dessa utskick. 
 
Hej  
  
Vi läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Under våren skriver 
vi vår magisteruppsats som behandlar hur man kan arbeta med målgruppen ungdomar på 
folkbibliotek. Detta skall vi undersöka genom att studera avslutade projekt riktade mot 
ungdomar både på bibliotek och inom andra områden som till exempel idrott, musik och 
kultur. Vi kommer att se på de olika projektens utformning, genomförande och utfall och 
jämföra dem med varandra. 
  
Vi har fått kännedom om ert projekt "projektnamn" som vi tycker verkar intressant för 
vår studie. Finns detta projekt dokumenterat skriftligt genom exempelvis en 
projektbeskrivning, mål, syfte och utvärdering? Är det i så fall något vi kan få ta del av 
och eventuellt använda i vår studie? 
  
Tacksamma för svar. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Emma Gustavsson och Lisa Lindqvist 
Biblioteks- och informationsvetenskap 
Lunds universitet 
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Bilaga D 
 
Detta e-postmeddelande skickade vi ut till många olika bibliotek när vi letade efter 
projekt. 
 
Hej  
 
Vi läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Under våren skriver 
vi vår magisteruppsats som behandlar hur man kan arbeta med målgruppen ungdomar på 
folkbibliotek. Detta skall vi undersöka genom att studera avslutade projekt riktade mot 
ungdomar både på bibliotek och inom andra områden som till exempel idrott, musik och 
kultur. Vi kommer att se på de olika projektens utformning, genomförande och utfall och 
jämföra dem med varandra.  
 Vi behöver i nuläget fler projekt som genomförts på bibliotek mot vår målgrupp 
(ungdomar 15-20) år. Har ni genomfört något sådant som dokumenterats skriftligt 
genom exempelvis en projektbeskrivning, mål, syfte och utvärdering? Är det i så fall 
något vi kan få ta del av och eventuellt använda i vår studie?  
Angelägna om svar.  
 
Med vänlig hälsning  
Emma Gustavsson och Lisa Lindqvist  
Biblioteks- och informationsvetenskap  
Lunds Universitet 
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Bilaga E 
 
Ett e-postmeddelande där vi skickade ut extra frågor om projektet Café au Läs. Detta 
meddelande fick vi inget svar på. 
 
Hej 

Vi är snart färdiga med skrivandet av vår magisteruppsats. Vi har med Café au Läs i vår 
studie och undrar om du har möjlighet att komplettera projektbeskrivningarna genom att 
svara på en fråga. 

Vilken ålder var det på de ungdomar som deltog i projektet och lyckades ni locka de 
grupper ni sade er vilja satsa extra på, invandrare och lätt utvecklingsstörda? 

Jätteglada för svar. 

Mvh 

Emma och Lisa 
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Bilaga F 
 
Ett e-postmeddelande där vi skickade ut extra frågor om projektet Malmö brinner. Detta 
meddelande fick vi inget svar på. 
 
Hej Caroline 
 
Nu har vi läst och arbetat med materialet om Malmö brinner och de andra projekt vi 
undersökt. Vi skulle behöva ställa en fråga om just Malmö brinner: 
 
Hur fungerade den interna marknadsföringen? Hur fick ni ungdomar att delta i 
föreställningen? Hur valde ni vilka som skulle vara med? 
 
Tack på förhand 
 
Lisa Lindqvist och Emma Gustavsson 
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Bilaga G 
 
Ett e-postmeddelande där vi skickade ut extra frågor om projektet Återvändarna. Detta 
meddelande fick vi svar på. 
 
Hej 
 
Nu har vi tittat på dokumentationen om Återvändarna och kommer att använda projektet 
i vår studie. Vi har dock några kompletterande frågor som du förhoppningsvis har tid att 
svara på: 
 
 
Hur gjorde ni projektet känt för deltagarna? Hur marknadsfördes det mot Återvändarna 
och de som deltog i träningarna?  
Hade ni något mål deltagarmässigt?  
Varför tycker ni det är viktigt att satsa på den valda målgruppen, varför är det viktigt att 
få dem att stanna/återvända?  
Varför ville ni att de unga skulle ansvara för verksamheten?  
Vad ha ni för långsiktig vision med projektet?  
Blev resultatet av projektet som förväntat? Vad var extra lyckat och motsatsen?  
 
Det blev många frågor det. 
 
Tack ännu en gång för hjälpen! 
 
Vänliga hälsningar  
 
Lisa Lindqvist och Emma Gustavsson 


