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Sammanfattning
Den här rapporten redovisar hur jag har valt att gå tillväga i mitt examensarbete 
med att ta fram ett formgivningsförslag för ungdomsavdelningen på Eskilstuna 
stadsbibliotek.
Syftet med rapporten är att ta reda på hur man kan skapa en stimulerande 
biblioteksmiljö för ungdomar från 14 år och uppåt. Jag har undersökt och belyst 
brister i biblioteksmiljön, ur både ungdomarnas och bibliotekspersonalens 
perspektiv. Jag har valt att utgå från följande frågeställning: 

• Hur bör man formge ett biblioteksrum för att öka och stimulera ungdomars 
vilja att läsa och söka information?

I mitt arbete har jag valt att utgå från Mats Liebergs teori om normzoner. Jag har 
med hjälp av den teorin arbetat fram mitt formgivningsförslag till 
ungdomsavdelningen. För att få svar på frågan har jag utgått från flera olika 
metoder så som; intervju, enkätundersökningar, observationer, litteraturstudier 
samt studiebesök. I rapporten beskrivs hur jag har jag tillämpat metoderna och 
vad jag har fått ut av dem. Resultatet blev en 3D-modell av det nya 
formgivningsförslaget som sedan presenterades för personal och ledning på 
Eskilstuna stadsbibliotek. Resultatet av mitt formgivningsförslag grundar sig i 
vad personal och ungdomar har haft för önskemål, samt vad som står i litteraturen. 
Trots att jag inte har haft någon budget att hålla mig till, valde jag att inte sväva 
iväg utan hålla det på en lagom nivå. 

Keywords: library, young person, section, Eskilstuna, design
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Inledning
I denna rapport kommer jag beskriva min arbetsprocess med att ta fram ett 
formgivningsförslag av ungdomsavdelningen för Eskilstuna stadsbibliotek. 
Rapporten är en del av mitt examensarbete i informationsdesign med inriktning 
rumslig gestaltning.

Bakgrund
Ungdomsavdelningen på Eskilstuna stadsbibliotek anser jag kan förbättras, då det 
finns vissa brister idag. Det finns en barn- och ungdomsavdelning som ligger intill 
varandra (se bilaga 1). Där får barnavdelningen mest fokus och ungdomarnas plats 
har mer eller mindre hamnat i skymundan. För att skapa en tydligare rumslighet 
och avskildhet för ungdomarna bör det finnas en tydligare gräns mellan dessa 
avdelningar. Jag vill undersöka hur man kan förbättra ungdomarnas avdelning på 
biblioteket. Utifrån mitt intresse att vilja genomföra en förändring på platsen, 
sökte jag upp den ansvariga för LäsUngt-avdelningen. Eskilstuna stadsbibliotek 
har delat in ungdomsavdelningen i två delar. En avdelning som ligger i direkt 
anslutning till barnavdelningen, den är för ungdomar upp till 15 år. Intill den 
ligger en avdelning som de kallar LäsUngt, vilken riktar sig till ungdomar mellan 
15 till 25. Jag tog kontakt med ungdomsbibliotekarien Inger Holmberg, som 
ansvarar för LäsUngt. Det visade sig att hon var positiv till att få idéer på hur man 
kan förbättra LäsUngt och ungdomsavdelningen.

Syfte
Syftet med den här rapporten är att undersöka hur man kan skapa en stimulerande 
biblioteksmiljö för ungdomar från 14 år och uppåt. Jag kommer att undersöka och 
belysa brister i biblioteksmiljön, ur både ungdomarnas och bibliotekspersonalens 
perspektiv. Syftet med mitt examensarbete är att skapa ett idébaserat förslag till 
Eskilstuna stadsbibliotek på en förbättrad ungdomsavdelning. En avdelning där 
ungdomarna känner tillhörighet och där de får sina behov tillfredsställda; en miljö 
som är deras ”egen”. I och med denna förändring vill jag få ungdomar att 
återvända till biblioteket och se denna miljö som ett självklart alternativ till att
söka information och kulturell stimulans.

Problemformulering
I min rapport utgår jag från följande frågeställning:

Hur bör man formge ett biblioteksrum för att öka och stimulera ungdomars vilja 
att läsa och söka information?
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Avgränsningar
I examensarbetet har jag valt att enbart lägga fokus på ungdomsavdelningen och 
arbetet innefattar inte barn- och vuxenavdelningen. Då min kontaktpersons 
främsta intresse är att få idéer av mig, har jag valt att inte räkna med budgeten.
Inom arbetets tidsram, dvs. tio veckor hinner inte förslaget att förverkligas. 
Slutresultatet blir en 3D-modell av mitt formgivningsförslag.

Koppling till informationsdesign
I dagsläget uppfyller inte rummet sin funktion och kommunicerar därför inte 
heller till ungdomarna. Här råder det brist på informationsdesign. Vilket är ett 
måste för en fungerande biblioteksmiljö, då det annars skulle uppstå förvirring 
och irritation bland besökarna. Bibliotek är en samlingsplats för alla typer av 
kunskapsområden och åldersgrupper. För att den här miljön ska fungera, krävs 
god informationsdesign som tydliggör och framhäver ungdomsavdelningn. 

Teoretisk utgångspunkt
I sin bok Att ta staden i besittning: om ungas rum och rörelser i offentlig miljö
beskriver Mats Lieberg sin teori om frizoner och normzoner för ungdomar. Mats 
Lieberg är docent på institutionen för byggnadsfunktionslära vid Lunds 
universitet. Han menar att de här zonerna kan vara offentliga platser, eller finnas 
på ett socialt plan. För att kunna vara en frizon ställs krav på att det inte skall 
förekomma någon typ av vuxenkontroll där. Inom denna zon skall det dessutom 
vara möjligt för ungdomar att experimentera och prova olika aktiviteter. I en 
normzon tillåts ungdomarna utöva egna aktiviteter men under någon vuxens 
uppsikt. Jag tror att en frizon skulle bli för okontrollerad för att fungera på ett 
bibliotek. Det är en plats dit de flesta människor kommer för att få lite lugn och 
ro. I mitt examensarbete har jag valt att arbeta utifrån Mats Liebergs teori om 
normzoner. Jag vill med hjälp av den här teorin som grund utforma mitt förslag 
till ungdomsavdelningen.  

Metod
I den här delen av rapporten kommer jag att gå in på vilka metoder för 
informationsinsamling jag har använt mig av, samt hur jag har valt att gå tillväga. 
Resultat och analys från de olika metoderna omnämns inte i den här delen utan 
beskrivs senare i rapporten under rubriken genomförande.

Jag har utgått från David Sless och Ruth Shrenskys modell för 
informationsdesignprocessens steg. Det för att få en tydligare struktur i min eget 
arbete, och göra det lättare att komma vidare till nästa steg i processen. Jag har
avgränsat arbetet till att ta fram ett förslag, som inte kommer att förverkligas inom 
projektets tidsram. Därför kommer endast steg ett till steg fem att beröras. 
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(Sless & Shrensky, 2005)

För att välja lämpliga metoder till min informationsinsamling valde jag först 
mellan två olika utgångspunkter; kvalitativa eller kvantitativa metoder. 
Kvalitativa metoder har enligt Holme och Krohn Solvang (1997) primärt ett 
förstående syfte. Det centrala för kvalitativa metoder är att man genom olika sätt 
att samla in information kan få en djupare bild av det som man studerar. Det som 
kännetecknar metoden är att man har en närhet till den källan därifrån man hämtar 
informationen. Till skillnad från kvalitativa så är kvantitativa metoder mer 
strukturerade och formaliserade. Metoden präglas i mycket större omfattning av 
kontroll från forskaren. Metoden går ut på att definiera vilka förhållanden som är 
av intresse för undersökningen. I planeringen och upplägget för metoden så är 
selektivitet och avstånd till informationskällan karaktäristiska drag. Holme och 
Krohn Solvang (1997) säger att det inte finns något antingen – eller när man skall 
välja kvalitativ eller kvantitativ metod. Det som man bör göra är istället att utgå 
från sin frågeställning för att se vad det egentligen är man vill undersöka (Holme 
& Krohn Solvang, 1997, s.13f).

I min problemformulering har jag ställt frågan hur man bäst bör formge ett 
biblioteksrum för ungdomar. I mitt fall rör det sig om en ungdomsavdelning på ett 
bibliotek. För att få den informationen jag behöver, insåg jag ganska omgående att 
det skulle krävas både kvalitativa och kvantitativa metoder. Samtidigt som jag 
behöver få en djupare förståelse för bibliotek, behöver jag även få ta del av en 
bredare bild av vad ungdomar idag tycker och tänker om biblioteket. Efter noga 
övervägande så föll valet på nedanstående metoder:

• Intervju
• Enkätundersökning
• Observation
• Litteraturstudier
• Studiebesök

Intervju
För att få en djupare förståelse för hur det fungerar på ett bibliotek valde jag att 
intervjua någon ur bibliotekspersonalen, som arbetar på ungdomsavdelningen. Jag 
ville även få en inblick i hur bibliotekspersonalen resonerar kring 
ungdomsavdelningen och hur de ser på situationen idag. Intervjun genomfördes 
på biblioteket med min kontaktperson, Inger Holmberg. Att intervjun hölls på 
biblioteket berodde på två saker, dels att biblioteket är respondentens arbetsplats 
vilket innebar att hon inte behövde ta sig någon annanstans. Och dels för att 
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intervjun handlade om just detta bibliotek. Det gav en möjlighet att gå direkt och 
titta på det som man diskuterade under intervjun.

Enkätundersökning
För att få reda på vad ungdomarna själva tycker om ungdomsavdelningen
genomförde jag enkätundersökningar på två skolor. En högstadieskola, årskurs 8 
samt en gymnasieskola årskurs 1. Detta för att få en bred bild av vad ungdomar i 
ålderspannet 14-17 år har för åsikter, funderingar och önskemål om 
ungdomsavdelningen. Dessutom för att få reda på hur deras biblioteksvanor ser ut 
idag. 

Observationer
Jag genomförde ett par observationer på ungdomsavdelningen för att se hur 
ungdomarna rör sig och beter sig i miljön. Observationerna var dolda för att 
ungdomarna inte skulle påverkas utan agera så naturligt som möjligt. Anledningen 
till att jag valde att genomföra flera observationer var för att få en så korrekt bild 
av deras rörelsemönster och beteende som möjligt. Ur ett etiskt perspektiv tycker 
jag att den här typen av observation är försvarbar, då de observerade personerna 
förblir anonyma. Jag ställde även en del frågor till ungdomarna som besökte 
biblioteket för att få deras syn på avdelningen. De här frågorna ställde jag efter att 
observationen var avslutad, där jag förklarade bakgrunden till arbetet och 
ungdomarna fick själva välja om de ville svara på mina frågor eller inte.

Litteraturstudier
Jag har genomfört litteraturstudier om planering av och hur man bör utforma 
offentliga rum för ungdomar. Jag har även genom litteraturen undersökt 
biblioteksmiljöers utformning. Jag har speciellt studerat vilka mått som är 
lämpliga med avseende på framkomlighet, för att skapa en handikappsanpassad 
avdelning. Jag har dessutom studerat hur man ska utforma avdelningen ur ett 
beteendepsykologiskt perspektiv så att besökarna vill och vågar använda 
avdelningen och dess möblemang. 

Studiebesök
Jag valde att göra studiebesök för att se hur andra bibliotek har utformat 
ungdomsavdelningar, för att på så sätt få lite inspiration. Jag besökte Uppsala 
stadsbibliotek, PUNKTmedis och Läsesalongen som båda ligger i Stockholm. 

Metod för utprovning
Att göra en utprovning av arbetet på ungdomarna skulle vara för tidskrävande och 
omfattande. Det skulle inte rymmas inom projektets tidsram. Därför kändes det
mest relevant att genomföra min utprovning av formgivningsförslaget på
bibliotekspersonalen. Utprovningen blev en diskussion i fokusgrupp där jag fick 
positiv och negativ respons på mitt arbete.
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Tidigare forskning inom ämnet
Mycket av den tidigare forskning jag har hittat är från Bibliotekshögskolan i 
Borås. Ett exempel är Peter Lindersons magisteruppsats, Frizon för ungdomar?, 
där han behandlar följande frågeställningar:

• Vad motiverar ett bibliotek att avgränsa ett fysiskt utrymme för 
ungdomar?

• Vilka möjligheter har ungdomarna att påverka verksamheten?
• Hur tolkas ungdomars smak i ungdomsrummet?

Hans magisteruppsats har varit intressant att läsa och introducerat mig till en 
användbar teori, Mats Liebergs teori om frizoner.

Ett annat exempel är Kerstin Rydsjös konferensbidrag, Ungdomar & bibliotek 
en studie av relationer utifrån ett urval uppsatser (Rydsjö, 2001). Där hon 
diskuterar om det bör finnas en särskild ungdomsavdelning. Hon menar att det 
framförallt är de yngsta ungdomarna som vill ha en särskild avdelning. Det kan 
bero på att de vill avgränsa sig från dem som är ännu yngre. Man bör tänka på att 
inte generalisera ungdomar, eftersom det är en bred grupp med olika behov i olika 
åldrar. Vidare skriver Rydsjö att det är individuellt vad som väcker vår nyfikenhet 
och vad som inspirerar oss. Det gäller både för vuxna och för ungdomar. Hon 
ställer sig frågan om det kan vara variationer, snarare än generationsmarkeringar, 
som saknas i biblioteksrummet. 

Källkritik
De flesta arbeten och uppsatser som jag läst har kommit från bibliotekshögskolan 
i Borås. Det är magister- och D-uppsatser. Jag anser därmed att informationen är
pålitlig och relevant. Då böckerna jag har använt mig av behandlar hur bibliotek 
bör utformas för barn och ungdomar, samt hur människor beter sig på bibliotek
råder det inget tvivel om böckernas relevans.



10

Genomförande
I den här delen kommer jag att beskriva min arbetsprocess i framtagandet av mitt 
formgivningsförslag.

Informationsinsamling
I mitt arbete med att samla in information har jag använt mig av flera olika 
metoder. Nedan följer en beskrivning av hur jag gick tillväga och vad respektive 
metod medförde för resultat.

Intervju
Jag har genomfört en intervju med Inger Holmberg. Hon sköter inköp av 
ungdomslitteratur, och tar in sådant som hon tror passar för ungdomar. Hennes 
arbetsuppgifter består även av att ta hand om diverse skyltning och utställningar 
för LäsUngt-avdelningen. Hon har med andra ord god inblick i avdelningen och 
arbetar nära ungdomarna.  Det som framkom under intervjun var bland annat att 
avdelningen har för höga bord och stolar, den är för trång och därmed inte 
handikappsanpassad. Det är något jag tog hänsyn till och anpassade 
ungdomsavdelningen därefter. För mig är det självklarhet att rummet ska vara 
handikappsanpassat, och något som jag har lärt mig ta fasta på under min 
utbildning. Då jag frågade om hon känner att avdelningen fyller sin funktion på ett 
fullgott sätt, svarade Inger att hon tycker att det borde vara större och finnas fler 
sittplatser så som stolar och soffor. Hon poängterade även att det bör vara 
mysigare på avdelningen. Hennes åsikter stämmer väl överens med mina egna 
tankar och idéer som jag hade om avdelningen. Alla intervjufrågor finns att läsa i 
bilaga 2. 

Enkätundersökning
För att få en inblick i vad ungdomarna själva anser om och har för relation till 
biblioteket genomförde jag enkätundersökningar på två olika skolor. Den ena 
skolan var en högstadieskola där elever i årskurs 8 fick svara på frågor. Den andra 
var en gymnasieskola där jag frågade elever i årskurs 1. Sammanlagt var det 38 
personer, 21 tjejer och 17 killar, som svarade på enkäterna. Frågeformuläret 
bestod av 8 frågor. Jag kände att jag ville hålla ner antalet frågor då läraren har
berättat att eleverna i årskurs 8 var trötta på att fylla i enkäter. På så sätt kunde jag 
minimera risken för att de skulle tappa intresset att svara. 

I den här delen kommer jag att redovisa och analysera en del av frågorna ur 
enkäten och sedan göra en generell analys av vad som framgick av resultatet. Hela 
sammanställningen av enkätundersökningen kan man se i bilaga 3 och 4.



11

Den första frågan på enkätundersökningen handlade om hur ofta de besöker 
biblioteket. Utifrån svaren, diagrammet ovan, kan man utläsa att det endast är 
ungefär en femtedel (18 %) av ungdomarna som besöker biblioteket ofta (minst en 
gång i månaden). De som aldrig besöker biblioteket har i enkäten kommenterat att 
det beror på att de tycker att det är tråkigt eller för att de inte läser böcker så ofta. 
Att ingen av ungdomarna besöker biblioteket varje dag var inte förvånande. 
Däremot trodde jag inte att siffran för de som besöker biblioteket mindre än en 
gång per år eller mer sällan skulle vara hela 58 %.

Det visade sig att den absolut vanligaste aktiviteten bland ungdomarna på 
biblioteket var att låna böcker. Dessutom går cirka en tredjedel (32 %) dit för att 
studera. Här kunde ungdomarna välja att stryka under flera svarsalternativ.



12

På frågan om vad ungdomarna tycker om ungdomsavdelningen på Eskilstuna 
stadsbibliotek visar det sig att många tycker att det är tråkigt, stelt, trångt men 
ändå bekvämt. Även här kunde de välja flera svarsalternativ. De hade även 
möjlighet att kommentera den här frågan. 20% att de tyckte att avdelningen var 
mer barnslig än ungdomlig och eftersökte en tydligare gräns mellan 
avdelningarna.  

Hela 84 % påstår att de inte saknar något på sin avdelning men trots detta så har 
de lämnat en hel del kommentarer. De säger bland annat att de vill ha tydligare 
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gräns mellan barn och ungdom, ordning och snyggare inredning. Frågan var nog 
felaktigt ställd av mig, vilket kan ha resulterat i det kraftiga övertaget för nejsidan,
då det faktiskt verkar som om de saknar något. Samtidigt var det en avvägning 
från min sida att inte ge några exempel eller liknande för att frågan inte skulle bli 
ledande. 

Den här frågan går lite hand i hand med den tidigare frågan men här svarade hela 
45% att något kunde förbättras på avdelningen. Här lämnade även ungdomarna 
många kommentarer. Bland annat skrev de att de ville ha ett större sortiment, fler 
och mysigare soffor, mer utrymme, gladare färger. De flesta skrev att de tycker att 
det mer liknar en barnavdelning än en ungdomsavdelning.

Enkätundersökningen gav mig det som jag eftersökte då jag fick en klar bild av 
deras synpunkter på ungdomsavdelningen. Det visade sig att många ungdomar 
besöker biblioteket, dock inte ofta eller regelbundet. De flesta svarade att de 
lånade böcker, vilket jag tycker är positivt med tanke på att det är bibliotekets 
primära syfte. Ungdomarna skrev många kommentarer om vad de tycker 
angående undomsavdelningens utformning. Det har jag haft stor nytta av i mitt 
praktiska arbete då jag tagit fram formgivningsförslaget till ungdomsavdelningen. 
Den absolut vanligaste åsikten bland ungdomarna, oavsett kön eller ålder, var att 
de tycker avdelningen känns för barnslig. 

Observation
Vid observationerna satt jag en bit ifrån vid ett bord och ”läste” en tidning 
samtidigt som jag hade full överblick på ungdomsavdelningen. Genom 
observationerna framgick det att ungdomarna väljer att passera de vuxnas 
avdelning hellre än genom barnavdelningen, för att komma till sin egen. Det 
visade sig även att under mina fem observationstillfällen att det inte var många 
ungdomar på avdelningen. Jag frågade personalen när det var vanligt att 
ungdomarna besöker biblioteket. De svarade att det vanligtvis är under 
veckodagar, på dagtid. Av de ungdomar som jag observerade följde de flesta 
samma mönster, de satt gärna i den soffan som är placerad där idag och läste en 
bok.

Att få ungdomar att svara på frågor visade sig inte vara helt okomplicerat. När 
jag bad om synpunkter eller åsikter om avdelningen, fick jag ofta till svar att de 
inte visste. Jag kände på mig att de blev generade och kände sig obekväma i 
situationen. Däremot fick jag mer svar av dem som var där tillsammans med en 
kompis. De svarade att de tyckte att avdelningen är liten och att de vill ha mer 
soffor.
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Litteraturstudier
Jag fick tips om vilken litteratur som var relevant genom att läsa tidigare arbeten 
och uppsatser. Det var på så sätt jag bl.a. hittade boken Designing and space 
planning for libraries skriven av Aaron och Elaine Cohen. Boken handlar mycket 
om människors beteenden och hur man efter det kan anpassa ett bibliotek så att 
det blir användarvänligt. Jag har haft mycket nytta av den här boken i mitt arbete 
med att utforma avdelningen utifrån ett beteendepsykologiskt perspektiv. 

En annan bok som mer tar upp hur man ska planera barn- och 
ungdomsavdelningar så att man utnyttjar ytan maximalt är Designing and 
planning libraries for children and young people skriven av Michael Dewe. Han
menar att det är viktigt att man involverar både personal och användare i 
planeringsarbetet. Hur ett bibliotek planeras ska bestämmas av behoven från 
användarna. 

Då jag ville ungdoms- och handikappsanpassa mitt formgivningsförlag har jag 
använt mig av Ernst och Peter Neuferts bok Architects’ Data. Boken innehåller ett 
kapitel som berör just bibliotek. Där finns information om allt från vilka mått det 
ska vara mellan bord för att underlätta framkomlighet, till höjden på bokhyllor 
anpassade för ungdomar.

Studiebesök
Jag har besökt tre bibliotek för att se hur rummen är planerade och för att få 
inspiration. 

Uppsala stadsbibliotek
På Uppsala stadsbibliotek har man valt att placera barn- och ungdomsavdelningen 
en trappa ner. På så sätt blir den helt avskärmad från det övriga biblioteket. 
Barnavdelningen är det första man möts av och det finns inga alternativa vägar för 
att komma till ungdomsavdelningen som ligger innanför. Eftersom avdelningen 
ligger en trappa ner kan jag känna att ungdomarna går miste om det naturliga 
steget till vuxenavdelningen.

PUNKTmedis
Många uppsatser tar idag upp PUNKTmedis som ett exempel på en bra 
ungdomsavdelning. Jag ville självklart åka dit för att se vad det är som gör den så 
bra. PUNKTmedis ligger vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Det 
som gör den speciell är att ungdomarna har fått vara delaktiga vid utformningen 
av avdelningen. Man märker att avdelningen skiljer sig från de som finns på 
traditionella bibliotek. Det för att man har lagt större fokus på aktiviteter för
ungdomar, som t.ex. en soffa med flera avsatser som fungerar som en myshörna 
eller som en läktare. Det finns även ett stort runt bord med ett stort urval brädspel. 
Jag blev förvånad när jag äntrade PUNKTmedis och hörde att det spelades musik 
från högtalarna. De har dock enskilda rum för ungdomar som har behov att sitta 
ostört att läsa eller få hjälp med läxor. Jag trodde att PUNKTmedis skulle vara 
större och mer unikt. Men jag är medveten om att det kan bero på att jag har läst 
mycket om det, och själv målat upp en annan bild.
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Läsesalongen  
I kulturhuset i Stockholm ligger Läsesalongen, som ingår i nätverket Stockholm 
stadsbibliotek. Läsesalongen har fokus på litteratur om film, konst, musik och 
även skönlitteratur. Det som jag tog som inspiration till mitt formgivningsförslag, 
är den delen av Läsesalongen där besökarna sitter i fåtöljer och lyssnar på musik i 
hörlurar. 

Resultat av formgivningsförslag
Här presenteras mitt formgivningsförslag av ungdomsavdelningen på Eskilstuna 
stadsbibliotek. Analys av, och vad som förslaget grundar sig på redovisas i 
analysdelen.

Jag har valt att skapa tre olika rum på avdelningen med tre olika syften; 
studiedel, avkoppling och mötesplats. För att möjliggöra detta har jag utökat 
ungdomsavdelningens yta och förflyttat befintlig avdelning till annan plats. 
Genomgående för hela avdelningen är den gröna färgen som ger besökarna 
tydliga signaler om att det tillhör ungdomsavdelningen.

Studiedel Avkoppling Mötesplats

Studiedel
För att skapa ett rum dit ungdomarna kan komma och få studiero, har jag valt att 
flytta in ungdomsavdelningen till det rum som idag består av den finska 
avdelningen. Rummet är beläget i den sydvästra delen av byggnaden och ligger 
alldeles intill dagens ungdomsavdelning. Idag känns rummet litet på grund av låg 
takhöjd (2,40 m). Det är fyllt med mycket möbler i form av bokhyllor och bord. 
För att ge rummet mer rymd har jag öppnat upp det genom att ta bort den vägg 
som leder in i rummet. Detta medför även att personal får en bättre insyn in i 
rummet. Rummet har jag möblerat med bord med tillhörande läslampa som ger 
bra belysning för enskild läsning eller studier. Läslamporna är monterade på en 20 
cm hög hyllavsats vid bakre ändan av bordet vilket avskärmar så att man kan få 
lugn och ro. I rummet har jag även valt att placera in merparten av 
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ungdomslitteraturen. Höjden på hyllorna är anpassade efter ungdomar, dessutom 
är varje hylla försedd med en armatur i överkanten för ge en god 
vertikalbelysning.

Avkoppling
Rummet för avkoppling har jag valt att placera i den del som idag består av 
LäsUngt. Genom rummet går det en passage som leder från barnavdelningen till 
vuxenavdelningen. På ena sidan finns idag en läshörna som består av en soffa, två 
fåtöljer och ett bord. Den delen har jag valt att inte ändra på då det är en del som 
fungerar bra idag och är populär bland ungdomarna. I den andra delen av rummet 
finns det ett högt bord med tre tillhörande barstolar. I bokhyllorna som finns där 
står alla fantasy- och skräckböcker, dessutom har man här en anslagstavla där man 
kan sätta upp diverse meddelande. I den här delen har jag valt att endast behålla 
en bokhylla där serier, manga och annan lättläst litteratur ska finnas. Längs 
kortväggen in mot den planerade studiedelen placerar jag en stor soffa med 
kuddar. Bakom soffan finns det en avlastningsyta där man kan lägga ifrån sig 
väskor m.m. Det finns dessutom en pelare bakom soffan som har en inbyggd 
musikanläggning med tillhörande hörlurar så att man kan koppla av i soffan och 
lyssna på musik.

Foto: Karin Gustafsson, 2008 3D-bild, studiedel

Foto: Karin Gustafsson, 2008 3D-bild, Avkopplingsdel
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Foto: Karin Gustafsson, 2008 3D-bild, Mötesplats

Mötesplats
Mötesplatsen är den största delen av ungdomsavdelningen. Idag är det en 
avdelning för tidsskrifter och ytan består till stor del av sittplatser i form av bord 
och stolar. De finns idag två stycken bord för två personer, samt ett långbord för 
åtta personer. Utmed fönstret har man även fyra flätade fåtöljer. Längs med ena 
väggen finns det en hylla med diverse tidsskrifter som besökarna inte kan låna 
hem. Väggen som sträcker sig från avkopplingsdelen till studiedelen har jag valt 
att utnyttja för att framhäva den galleridel som LäsUngt har idag. Jag har valt att 
behålla de olika alternativ som LäsUngt idag erbjuder ungdomar, så att det kan 
sprida sina egna alster. De är bl.a. utlåning av ungdomarnas egna 
demoinspelningar, en skrivbok som ungdomarna kan låna hem och skriva sina 
egna bidrag i, kopiering och inbindning av egenförfattade böcker. Den nya 
galleridelen består av en bokhylla som innehåller alla egna alster producerade av 
ungdomarna själva. Dessutom har jag placerat dit en monter där man kan få sina 
egna dikter och teckningar uppvisade samt en CD-spelare så att ungdomarna kan 
lyssna och diskutera varandras eller andras demos. På ytan framför galleridelen 
har jag placerat ut bord och stolar som ger möjlighet till både enskild läsning och 
samtal. Utmed fönstret har jag ställt ut mjuka fåtöljer för den som vill sitta 
bekvämt. Här har jag även en roterbar hylla för exponering av ny 
ungdomslitteratur. Väggen mittemot galleridelen är fylld med tidskrifter. Till 
skillnad från innan har jag tänkt att det ska vara tidskrifter som är anpassade för 
ungdomar och deras intressen.

Analys av formgivningsförslag
I den här delen kommer jag att beskriva varför jag har valt att utforma 
avdelningen så som jag har gjort samt koppla det till litteraturen jag har studerat. 

Det är ytterst svårt för bibliotek följa med i utvecklingen av ungdomar och 
deras tycke och smak, dessutom är det nästintill omöjligt för biblioteken att 
tillhandahålla service som tillfredsställer ungdomarna utan kontinuerlig kontakt 
och input från dem (Dewe, 1995, s.116). Mitt formgivningsförslag är en mix av 
personalens och ungdomarnas önskemål med hänsyn till vad litteraturen säger. 
Jag har medvetet valt att utforma vissa delar så att det finns möjligheter till att 
göra förändringar utifrån ungdomskulturens utveckling.
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Studiedelen
För att öppna upp studiedelen och göra så att det inte känns instängt har jag tagit 
bort väggen mot mötesplatsen. På så sätt får även bibliotekspersonalen mer insyn 
in till avdelningen vilket medför att det inte blir en frizon utan snarare en 
normzon. Det genom att ungdomarna kan känna att de får vara ifred men på de 
vuxnas villkor (Lieberg, 1992, s. 87). Det framkom dessutom under intervjun med 
Inger Holmberg att biblioteket tidigare har haft problem med avdelningar som 
varit avskärmade från det övriga biblioteket. Det p.g.a att besökare tenderade att 
spendera hela dagar liggande i soffor. Jag har av den anledningen valt att placera 
studiedelen och inte avkopplingsdelen i det rummet som är mest avskärmat, för att 
samma problem inte ska uppstå igen. Jag har möblerat rummet med 14 
arbetsplaster där ungdomarna kan studera eller läsa i lugn och ro. För att man ska 
få en god arbetsmiljö är det viktigt att det finns god belysning. Det fås genom att 
samtliga arbetsplatser har egna läslampor som användaren själv kan tända och 
släcka samt är individuellt justerbara (Neufert & Nuefert, 2000, s.329). Den 20 cm 
höga hyllavsatsen ger en markering av användarens personliga arbetsyta. Utan 
hyllavsatsen är det troligt att arbetsplatserna som är riktade mot varandra sällan 
används fullt ut då man kommer varandra för nära och inkräktar på den andra
personens  ”bubbla” av personligt utrymme  (Cohen & Cohen, 1979, s.19). 
Avstånden mellan borden och de övriga möblerna är alla anpassade så att 
avdelningen blir handikappsanpassad vilket även medför god framkomlighet för 
både biblioteks- och städpersonal  (Neufert & Nuefert, 2000, s.298). Samtliga 
bokhyllor på avdelningen är anpassade så att ungdomar lätt ska kunna läsa 
boktitlar och nå böckerna  (Neufert & Nuefert, 2000 s.329). Det räcker inte enbart 
att böckerna står på en lämplig höjd för ungdomarna utan det är även viktigt med
god vertikalbelysning  (Ljuskultur, 1990, s.98). Därför har jag på varje bokhylla 
monterat en armatur i överkanten som underlättar läsandet av boktitlar.

Avkoppling
I den här delen har jag utgått mycket från vad ungdomarna själva svarade i 
enkätundersökningen om vad de ville ha på sin avdelning. Det framgick tydligt att 
de tycker att det var stelt och tråkigt och att de ville har fler och mysigare soffor. 
Men framförallt anser ungdomarna att det borde finnas en tydligare gräns mellan 
barn- och ungdomsavdelningen. Då rummet ligger i direkt anknytning till 
barnavdelningen är det viktigt att det blir en kontrast som tydliggör gränsen 
mellan avdelningarna. På barnavdelningen är det mycket olika färger och mycket 
möbler vilket jag tror kan ge hjärnan många intryck att bearbeta. Och att det kan 
medföra svårigheter för avkoppling. Barnavdelningen kan liknas med ett ostädat 
lekrum. I kontrast till detta har jag använt mig av ljusa färger och enkel 
möblering, vilket bryter av och ger en öppen yta där man tillåts breda ut sig och 
koppla av. I rummet har jag placerat en vågformad tresitssoffa med mjuka kuddar 
med plats för upp till fem personer. Anledningen till soffans utformning grundar 
sig i undersökningar som visar att det sällan sitter fler än två personer i en 
tresitssoffa, såvida de inte känner varandra. Främlingar sitter gärna så långt ifrån 
varandra som möjligt (Cohen & Cohen, 1979, s.20). Vågformen på soffa gör att 
det är mer troligt att någon vågar sätta sig i den även om någon annan obekant 
redan sitter i den. Det genom att man sitter vända en aning från varandra och 
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tillåter att man får sitt eget territorium bland främlingar  (Cohen & Cohen, 1979, 
s.26). Bakom soffan finns en hylla som är tänkt att fungera som avlastningsyta för 
väskor och dylikt som man kanske inte vill ställa ner på golvet. Mitt på väggen 
bakom soffan finns det en pelare med inbyggd ljudanläggning med tillhörande 
hörlurar. Ungdomarna ska kunna luta sig tillbaka och lyssna på musik eller 
talböcker. I enkätundersökningen framkom ett önskemål från ungdomarna att det 
skulle finnas möjlighet till att lyssna på musik som framkom i 
enkätundersökningen. 

Jag har valt att endast behålla en bokhylla där serier, manga och annan lättläst 
litteratur ska finnas. Det för att öppna upp rummet och behålla lugnet på 
avdelningen genom att minska aktiviteten där. 

Mötesplats
Den plats jag har valt att kalla mötesplats utgör den största ytan av de tre rummen. 
Här är det tänkt att man skall kunna möta andra ungdomar, ta del av varandras 
alster, diskutera eller sitta enskilt och läsa i lugn och ro. Jag har lyft fram 
LäsUngts galleridel och placerat den längs väggen som sträcker sig från 
avkopplingsdelen till studiedelen. Det är en del som ungdomarna uppskattar idag 
och något som biblioteket själva vill ska finnas kvar. Till skillnad från innan har 
jag utökat galleridelen med en monter för mindre utställningar samt en CD-
spelare så att ungdomarna kan lyssna och diskutera varandras eller andras demos. 
Här finns goda möjligheter för biblioteket att bygga ut och utveckla sin galleridel 
efter vad man anser ligger i tiden.

På ytan framför galleridelen har jag placerat ut bord och stolar som ger 
möjlighet till både enskild läsning och samtal. Borden som är placerade mittemot 
varandra uppmuntrar till samtal genom att man sitter vänd mot varandra inom ett 
samtalsvänligt avstånd. På samma sätt förhindrar man samtal genom att vända 
stolar ifrån varandra så att man minimerar ögonkontakten. (Cohen & Cohen, 
1979, s.28).  Avstånden mellan alla bord och möbler är även här anpassade så 
avdelningen blir handikappsanpassad (Neufert & Nuefert, 2000, s.298).
Tidningshyllan har jag valt att har kvar men här är tanken att den ska innehålla 
tidskrifter som är anpassade för ungdomar och deras intressen. På så sätt undviks 
att vuxna utnyttjar rummet mer än nödvändigt.

Utprovning
Innan det var dags för min utprovning frågade jag min kontaktperson om hon 
kunde höra sig för med övrig personal, för att se om de hade ett intresse av att 
lyssna på och diskutera mitt formgivningsförslag. Det visade sig att det fanns ett 
intresse och vi bokade in en tid. Utprovningen hölls i ett avskilt rum på 
biblioteket. Med på utprovningen var en ungdomsbibliotekarie, en assistent, 
bibliotekschefen samt två avdelningschefer. Jag hade förberett tre A3 affischer i 
färg med kort text och bilder på mitt formgivningsförslag (se bilaga 5). De 
närvarande satt vid ett runt bord och jag stod framför en whiteboard där jag hade 
mina bilder uppsatta. Jag presenterade mig, mitt förslag och min arbetsprocess. 
När det var klart bad jag dem ge mig både positiv och negativ feedback. Överlag 
tyckte alla att jag hade löst uppgiften på ett bra sätt. Däremot rådde det delade 
meningar om vissa inslag i mitt förslag. Det som de bl.a. var oense om var 
studiedelens funktion. Ena parten ansåg att det skulle bli för hög ljudnivå om 
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personer som känner varandra letar böcker i hyllorna. Hon menar på att det skulle 
störa de som försöker studera. Den andra trodde däremot att detta inte skulle vara 
något problem då det finns folk som inte störs av lite ljud och rörelse när de 
studerar. Jag tycker att de har rätt i det de sa. Dock får man nog tänka på att det är 
ett offentligt rum med naturlig rörelse och ingen dörr att stänga. De ifrågasatte 
mitt färgval på bokhyllorna. Jag förklarade att jag ville framhäva avdelningen 
genom att behålla de gröna inslag som finns på avdelningen idag.

På affischerna hade jag även ett utdrag ur enkätundersökningen, där jag visade 
två diagram. De blev nyfikna och undrade om jag kunde berätta mer om vad 
ungdomarna svarade. Jag berättade att ungdomarna tycker att avdelningen är för 
barnslig och att alla inte ens vet var den ligger. Till min förvåning kom inte detta 
som någon överraskning utan de var väl medvetna om bristerna.
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Slutdiskussion
Problemformuleringen som jag utgick från i början var hur man bör utforma ett 
offentligt rum för att öka och stimulera ungdomars vilja att läsa och söka 
information. Jag märkte tidigt under arbetets gång att problemformuleringen var 
för vid. Jag valde då att avgränsa mig från offentligt rum, till biblioteksrum. Det 
som framkom under arbetet var att det inte finns något entydigt svar på den 
frågan. Det för att ungdomar är en grupp som har skilda behov och intressen och 
därför gör det svårt att tillfredsställa hela målgruppen. Det är viktigt att ha en nära 
relation till användarna och lyssna på vad de vill ha. Jag anser att en 
ungdomsavdelning med fördel kan utformas så att den blir dynamisk. Det för att 
ungdomar ofta är mer trendkänsliga än barn och vuxna. 

Sett till arbetsprocessen så var informationsinsamlingsfasen betydligt mer 
tidskrävande än vad jag hade räknat med. Framför allt var det 
enkätundersökningen som tog tid. Den genomfördes på två skolor, där det visade 
sig att båda skolorna hade problem att hitta luckor i sina scheman. I övrigt flöt 
arbetet på bra, det har varit till stor hjälp att kunna stödja min arbetsprocess i en 
modell. Det tydliggjorde var i arbetsprocessen jag befann mig, och tvingade mig 
att fatta beslut och gå vidare till nästa steg.

Resultatet av mitt formgivningsförslag grundar sig i vad personalen och 
ungdomarna har för önskemål, samt vad som står i litteraturen. Även fast jag inte 
hade en budget att hålla mig till, valde jag att inte sväva iväg utan hålla det på en 
lagom nivå. Förslaget jag har tagit fram är genomförbart utan att det krävs en stor 
budget. 
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Bilaga I
Karta över Eskilstuna stadsbibliotek

Ungdomsavdelningen/LäsUngt Barnavdelningen
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Bilaga II
Intervjufrågor 

1. Vilka arbetsuppgifter har du på biblioteket?

2. Vad är det för åldersgräns på avdelningen?

3. Vad är din uppfattning om vad ungdomarna gör på ungdomsavdelningen? 

4. Kommer de ensamma eller i grupp?

5. Kan du märka när ungdomarna oftast besöker biblioteket? Är det dagtid, 
kvällstid, eller ofta helger? 

6. Tycker du att ungdomsavdelningen är handikappsanpassad?

7. Hur fungerar avdelningen idag? Fyller den sin funktion på ett fullgott sätt?

8. Vad tycker om ungdomsavdelningens utformning? Finns det någon 
förändring Du skulle vilja göra?

9. Hur resonerar ni i personalen kring ungdomsavdelningen? Vad har ni för 
tankar och idéer som rör avdelningen? 

10. Har ni fått in några önskemål från ungdomarna själva om det är något de 
skulle vilja ändra på eller känner att de saknar?



25

Bilaga III

Enkätundersökning

Med den här enkäten avser jag att undersöka hur Du som besökare upplever ungdomsavdelningen 
på Eskilstuna stadsbibliotek. Undersökningen är en del av ett examensarbete vid Mälardalens 
högskola.
Dina svar är anonyma.

• Kille

• Tjej Ålder ………..

Hur ofta brukar Du besöka Eskilstuna stadsbiblioteket? Stryk under ditt svar.

• Varje dag

• 1-3 gång/vecka

• 1-3 gång/månad

• Mindre än 1 gång/månad

• Mindre än 1 gång/år

• Aldrig

Om aldrig, varför inte?.....................................................................................................

Vad gör Du på biblioteket? Här kan du stryka under flera svar.

• Lånar böcker

• Läser tidningar

• Träffar kompisar

• Pluggar

• Lånar filmer

• Lånar cd skivor

• Använder datorerna

Annat, vad?....................................................................................................................

Ungefär hur länge brukar du stanna på biblioteket? Stryk under ditt svar.

• 0-15 min

• 15-30 min

• 30-45 min

• 45-60 min

• Längre än 60 min
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Tycker Du att bibliotek är viktiga?

• Ja

• Nej

• Vet inte

Vad tycker Du om ungdomsavdelningen på stadsbiblioteket? Här kan du stryka under flera 
svar.

• Välkomnande

• Bekvämt

• Obekvämt

• Mysigt

• Funktionellt (hittar du lätt det du söker)

• Rörigt

• Ljust

• Inspirerande

• Litet

• Trångt

• Stort

• Tråkigt

• Stelt

•Annat………………………………………………………………………………………………

Saknar Du något på Din avdelning?

• Ja

• Nej

Om Ja, vad saknar Du?………………………………….................................................

Känner Du en tillhörighet på Din avdelning? Trivs Du?

• Ja

• Nej

Om Nej, varför inte?.............................................................................................................................

Tycker Du att något kan förbättras på Din avdelning?

• Ja

• Nej

Om Ja, vad kan förbättras?…………………………………............................................

Övriga synpunkter på ungdomsavdelningen?

………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Tack för Din medverkan!
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Bilaga IV
Sammanställning av enkätundersökningen. Svaren anges i procent. Fråga 2 och 5 
var fick man strykla under flera alternativ.
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Bilaga V
Affischer för utprovning
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