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Sammanfattning 
Denna utvärdering undersöker genreindelningen av skön- och facklitteratur i 

Ungdomsrummet på Mariehemsbiblioteket i Umeå ur ett användarperspektiv. 

Ungdomsrummets genreindelning är en form av alternativ hylluppställning. Målen med 

genreindelningen kan sammanfattas i begreppen tillgänglighet respektive 

överskådlighet, enligt en bibliotekarie på Mariehemsbiblioteket. Utvärderingens 

övergripande frågeställningar handlar om hur användarna upplever att det går att 

orientera sig och att söka litteratur i Ungdomsrummet, samt hur genreindelningen 

påverkar detta.  

Sammanfattning av utvärderingens resultat: 

• För skönlitteraturen uppnås målen med genreindelningen.  

• För facklitteraturen är det mer tveksamt om målen uppnås.  

• Ungdomsrummet är en central plats i biblioteket för högstadieungdomarna. Det 

fyller även en viktig funktion som uppehållsrum och plats för social samvaro.  

• Högstadieungdomarna har en positiv inställning till Ungdomsrummet som 

helhet. 

Sammanfattning av förslag på åtgärder: 

• Inget behov av förändring har framkommit när det gäller genreindelningen av 

skönlitteratur.  

• Ytterligare undersökning av högstadieungdomarnas behov, önskemål och 

användning av facklitteratur skulle behövas, i synnerhet när det gäller 

facklitteratur till skolarbete. 

• Skolan borde undersöka elevernas behov av uppehållsrum, eftersom det verkar 

vara brist på detta. 

• Det vore positivt med ökade möjligheter till delaktighet i bibliotekets 

verksamhet för högstadieungdomarna. 
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Introduktion 
Alternativ hylluppställning är ett sätt att förbättra tillgängligheten och göra biblioteket 

mer användarvänligt, i synnerhet för ovana biblioteksbesökare. De senaste åren är det 

många bibliotek som har tillämpat detta. Ett av dem är Mariehemsbiblioteket i Umeå. 

Här införde man för ett par år sedan genreindelning av litteraturen i Ungdomsrummet, 

som är bibliotekets ungdomsavdelning. För att få veta hur bibliotekets mål med 

genreindelningen uppfyllts har jag genomfört en utvärdering, som jag kommer att 

redogöra för i denna rapport. 

Utvärderingens kontext 
Mariehemsbiblioteket i Umeå är ett integrerat skol- och folkbibliotek som har sina 

lokaler i anslutning till Bräntbergsskolan. Det fungerar som skolbibliotek för 

högstadieskolan Bräntbergsskolan samt låg- och mellanstadieskolorna Berghems-, 

Maria-, Mariebergs-, Mariehems- och Språkskolan. En stor andel av besökarna är alltså 

grundskoleelever. Personalen består av två bibliotekarier på 1.5 bibliotekarietjänst, en 

biblioteksassistent på 75 % samt en skolbibliotekarie på 100 % (anställd av skolan). 

Mariehemsbiblioteket har öppet måndag till torsdag från kl. 11 till kl. 18 eller kl. 20, 

beroende på dag. På helgerna är det stängt och under sommaren drar man ner på 

öppethållandet. 

På Mariehemsbiblioteket finns något som kallas Ungdomsrummet. Det är ett separat 

rum i anslutning till biblioteket, med en egen ingång via en dörr bredvid 

biblioteksingången. Rummet har en glasvägg som avskiljer det från övriga 

bibliotekslokalen, samtidigt som man har insyn dit. Inne i själva Ungdomsrummet finns 

förutom bokhyllor en läshörna med soffa, fåtölj och ett boktråg. Till Ungdomsrummet 

hör även ett hörn med tre bokhyllor inne i bibliotekslokalen, precis bredvid glasväggen. 

Eftersom biblioteket fungerar som skolbibliotek vänder sig Ungdomsrummet främst till 

mellan- och högstadieungdomar och det största nyttjandet sker under skoltid. Bland 

användarna finns dock även gymnasieungdomar som bor i området. I Ungdomsrummet 

har man samlat skönlitteratur med signum Hcg (böcker för åldersgruppen 10-12 år, så 

kallade mellanåldersböcker), uHc och uHce (skönlitteratur för ungdomar), samt 

facklitteratur som bibliotekarierna tänkt kan vara av särskilt intresse för ungdomar.  
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Utvärderingsobjekt: Genreindelningen i Ungdomsrummet 
2006 bestämde man sig för att införa genreindelning av skönlitteraturen i 

Ungdomsrummet. Facklitteraturen genreindelades 2008. Enligt den bibliotekarie som 

jag intervjuade finns det flera anledningar till att genreindelning infördes. En anledning 

är att biblioteksbesökarna ofta efterfrågar vissa genrer, till exempel ”spännande böcker”. 

Genreindelning kan då underlätta bibliotekariens arbete eftersom man snabbt kan hitta 

ett större urval av böcker inom den efterfrågade genren. En annan anledning är att det 

kan vara svårt för biblioteksbesökarna att orientera sig i biblioteket och hitta de böcker 

som de vill ha. Det gäller även när lärare besöker biblioteket med sina elever. Speciellt 

svårt är det för ”lässvaga” och ointresserade elever.  

Litteraturen ska vara uppställd på ett konsekvent sätt, sade bibliotekarien. Det gäller för 

både i Ungdomsrummet och i övriga biblioteket. Böcker inom ett visst ämne ska vara 

samlade på ett ställe och inte utspridda i biblioteket. Folianter och större delen av 

referenslitteraturen står därför inte på särskilda hyllor, utan är placerade tillsammans 

med övriga böcker inom sitt ämne. 

När man skapade genrerna utgick man dels från låntagarnas frågor, dels från vad 

bibliotekarierna ansåg verkar vara intressant för ungdomar. Det är viktigt att inte ”sitta 

fast” när det gäller genrerna, menade den bibliotekarie som jag intervjuade. Man måste 

hela tiden följa upp vilka genrer som fungerar och kunna ändra på de genrer som inte 

gör det. Det är de genreindelade böckerna som lånas ut mest, enligt 

bibliotekspersonalens uppfattning. 

Genrerna 

Huvuddelen av Ungdomsrummets bestånd utgörs av skönlitteratur, av vilken större 

delen är genreindelad1. Varje genre upptar ungefär två hyllor. Det finns även sju hyllor 

med skönlitteratur som inte är genreindelad. Det är böcker som bibliotekspersonalen 

anser att det inte går att placera in i en viss genre. Dessutom finns det en hylla med 

ljudböcker och en hyllrad med poesi för barn/ungdomar. Genrerna Deckare, Fantasy 

och Lättläst/snabbläst fanns i Ungdomsrummet redan innan den nuvarande 

                                                
1 Se bilaga 2 för beskrivning av Ungdomsrummets genrer inom skönlitteratur. 
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genreindelningen kom till. De genrer som finns idag är desamma som när 

genreindelningen infördes, med undantaget att Science Fiction har tagits bort på grund 

av liten utlåning. Inga nya genrer har tillkommit. Bibliotekarien nämnde att hon 

funderat på om man skulle införa Historiska berättelser som en genre, eftersom det 

finns så mycket böcker som passar in där.  Böcker om sport efterfrågas ibland och 

skulle kunna utgöra en egen genre, enligt bibliotekarien. Nu är Allt om fotboll och Allt 

om hästar egna genrer som innehåller både skön- och facklitteratur, men det finns ingen 

genre för böcker om sport i vidare bemärkelse.  

Facklitteraturen upptar en hylla inne i Ungdomsrummet. Här har man helt frångått 

SAB-systemet och gjort en egen genreindelning1. Innan genreindelningen infördes hade 

man en hylla med blandad (ej ämnesindelad) facklitteratur om olika ämnen som kunde 

tänkas intressera ungdomar. ”Det var mycket böcker om sex och sådant”, enligt 

bibliotekarien. På den tidigare hyllan med facklitteratur var det besvärligt både att hålla 

ordning och att leta efter böcker, menade bibliotekarien. ”Allt stod i en enda klump.” 

Därför ville man skapa en ämnesmässig struktur genom att införa genreindelning. 

Avsikten var att göra det lättare att upptäcka facklitteraturen. Man tog även in en del 

böcker från vuxenavdelningen, eftersom det kan vara svårt att hitta facklitteraturen 

bland hyllorna där. 

Det finns tre genrer där man har blandat skön- och facklitteratur2. Under rubriken Andra 

världskriget har man samlat både biografier, skönlitteratur och facklitteratur om andra 

världskriget. Dessa böcker upptar en hylla i Ungdomsrummet. Anledningen till att 

denna genre tillkom är att man läser om andra världskriget på högstadiet. Därför finns 

det behov av att ha litteratur om detta lätt tillgänglig.  Allt om fotboll och Allt om hästar 

innefattar både skön- och facklitteratur som har fotboll respektive hästar och ridning 

som tema. Allt om fotboll kom till på grund av de fotbollsklasser som finns på 

Bräntbergsskolans högstadium. Enligt bibliotekarien är det inte så stor utlåning av Allt 

om fotboll och Allt om hästar för närvarande, men utlåningen brukar variera mycket 

mellan olika perioder. 

                                                
1 För beskrivning av Ungdomsrummets genrer inom facklitteratur, se bilaga 2. 
2 För beskrivning av Ungdomsrummets blandade genrer, se bilaga 2. 
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Skyltning och exponering 

Ovanför hyllorna med genreindelad skönlitteratur sitter stora skyltar som talar om vilka 

genrer som finns på hyllorna. Ovanför hyllan för facklitteratur finns dock ingen stor 

skylt. Även Andra världskriget-hyllan, som står precis bredvid facklitteraturen, saknar 

en sådan skylt. Alla böcker som tillhör Ungdomsrummet är tydligt märkta på ryggen 

med en etikett där det står vilken hylla boken hör till. Skönlitteratur och böcker som hör 

till hyllorna Andra världskriget, Allt om hästar och Allt om fotboll (både skön- och 

facklitteratur) har gröna etiketter och facklitteratur har vita etiketter.  

På nästan alla hyllor är några av böckerna exponerade, alltså uppställda med omslaget 

utåt. Dessutom finns det böcker uppställda på särskilda exponeringshyllor vid ingången 

och på hyllgavlarna. Tanken är att genreindelningen och hylluppställningen ska vara 

lockande, enligt bibliotekarien. Biblioteksbesökarna ska få inspiration och bli lockade 

att titta närmare på böckerna när de går runt i biblioteket. Därför arbetar man på 

biblioteket mycket med exponering för att locka till sig läsare. De böcker som man 

väljer att exponera ska se fräscha ut och ha lockande omslag. Nya böcker brukar man 

exponera. Ibland är det särskilda teman som lyfts fram. I Ungdomsrummet är utrymmet 

för litet för att man ska kunna göra utställningar, men i övriga bibliotekets lokaler finns 

ett ”utställningshörn”. Vid mina besök på biblioteket hade man en utställning av böcker 

med temat Hållbar utveckling. På Världsbokdagen i år hade man haft en omröstning 

bland skoleleverna om världens bästa bok. Sedan gjorde man en utställning med de 

böcker som fick flest röster, berättade bibliotekarien. 

Tidigare forskning  
I det här avsnittet kommer tidigare forskning som berör olika aspekter av 

utvärderingsobjektet att presenteras. 

Klassifikation och hylluppställning 

På ett bibliotek är klassifikationens viktigaste funktion att utgöra en grund för ämnesvis 

indelning och fysisk arrangering av bibliotekets material, i syfte att underlätta för 

biblioteksanvändarna att söka i samlingarna (Marcella & Newton 1994). Den ledande 

principen ska vara att arrangera materialet på det sätt som är mest användbart för de 
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flesta användare. Den fysiska placeringen av dokument kommer således att påverkas av 

vilken typ av bibliotek det gäller, vilka biblioteksanvändarna är och det sätt på vilket 

denna grupp användare vanligen söker information (ibid.). De traditionella 

klassifikationssystemen har skapats för att passa ett stort antal bibliotek med varierande 

storlek och behov. Detta medför dock att de inte alltid är anpassade för de enskilda 

bibliotekens behov. Framför allt är det folkbibliotek som inte är nöjda med de 

traditionella systemen (ibid.). I Sverige är SAB-systemet det traditionella 

klassifikationssystem som används mest. 

För att tillgodose de lokala behoven på bästa sätt tillämpar vissa bibliotek alternativa 

system för hylluppställning (Marcella & Newton 1994). Genreindelningen i 

Ungdomsrummet på Mariehemsbiblioteket är ett exempel på detta. De alternativa 

systemen har egenskapade kategorier baserade på användarnas intressen och behov i det 

specifika biblioteket. Böckerna placeras där man antar att flest användare kommer att 

hitta dem och kan flyttas efter behov. För att få användarna att uppmärksamma vissa 

böcker, till exempel när man vill lyfta fram ett visst tema eller nyinkomna böcker, kan 

dessa temporärt ges en annan placering eller exponeras genom att vända böckernas 

framsida utåt i hyllan (ibid.).  

Huvudsyftena med alternativ hylluppställning är att göra hylluppställningen lättare att 

förstå och mer tilltalande för användaren, enligt Ainley & Totterdell (1982, citerade av 

Frederiksen & Gustavsson 2007), som gjort en sammanställning av försök med 

alternativ hylluppställning i Storbritannien. På biblioteken i deras sammanställning 

anser man att den traditionella hylluppställningen inte motsvarar användarnas behov 

och deras sätt att söka information. I likhet med de traditionella klassifikationssystemen 

bygger dock även alternativ hylluppställning på att man sammanför böcker som är 

ämnesmässigt relaterade. Alternativ hylluppställning kan användas självständigt eller 

tillsammans med ett traditionellt klassifikationssystem (Hunter 2000). 

Många svenska bibliotek har arbetat med alternativ hylluppställning på senare år, enligt 

Lundgren (2000). Numera kan de lokala biblioteksdatasystemen ge stora möjligheter att 

anpassa hylluppställningen för de behov som finns. Anpassningen är dock ett långsiktigt 
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arbete som kräver att det finns tid och intresse för diskussion kring detta, menar 

Lundgren.  

Browsing som informationssökningsmetod 

Browsing som informationssökningsmetod innebär ungefär att gå runt bland hyllorna 

och leta. Det är den metod som föredras av majoriteten av biblioteksbesökarna 

(Marcella & Newton 1996). Browsing kan vara planlös, till exempel när man är ute efter 

något bra att läsa i största allmänhet, eller målinriktad, som när man söker en bok om ett 

specifikt ämne. Detta till synes osystematiska tillvägagångssätt är mycket användbart 

och ofta det snabbaste sättet att hitta det man söker, i synnerhet i ett välbekant bibliotek 

där man som besökare vet ungefär vart man ska gå. Det är dock nödvändigt att det finns 

vägledning i form av skyltar, hyllmarkeringar och liknande (ibid.).  

Skönlitteratur är den avdelning där browsing används allra mest. Samtidigt är det inom 

skönlitteratur som minst har gjorts för att underlätta browsing – på de flesta bibliotek är 

större delen av skönlitteraturen uppställd alfabetiskt efter författare, utan någon form av 

kategorisering eller genreindelning (ibid.).  

Anpassning av biblioteket för ungdomar 

Alternativ hylluppställning kan vara ett sätt att anpassa biblioteket för barn och 

ungdomar. Hur detta fungerar har undersökts i magisteruppsatsen Alternativ 

hylluppställning av böcker på skolbibliotek av Almgren (1997), citerad av Frederiksen 

och Gustavsson (2007). Här har bibliotekarier angett ett antal orsaker till varför man 

tillämpar alternativ hylluppställning: Biblioteket ska bli mer överskådligt, eleverna ska 

lättare hitta det de söker, skapa ett spännande bibliotek och att öka studieverksamheten. 

Almgren (1997) undersökte även elevernas åsikter om de alternativa 

hylluppställningarna på tre skolbibliotek. På den skola där eleverna var mest nöjda 

identifierades två anledningar till detta: Hylluppställningen var anpassad till skolans 

behov, och skyltningen var bra. Där eleverna var mindre nöjda var skälet främst 

bristfällig skyltning, enligt Almgren. 

I kunskapsöversikten Studier av barn- och ungdomsbibliotek (Elf & Rydsjö 2007) 

nämns flera magisteruppsatser på temat ungdomar och bibliotek. Två av dessa, med 
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slutsatser relevanta för denna utvärdering, är uppsatserna av Larsson och Lindstedt 

(2003) och Bärebring (2004). Larsson och Lindstedt har undersökt informationsbehoven 

hos flickor på högstadiet och hur de söker information. Högstadieflickorna i 

undersökningen uppgav att de inte hade några svårigheter att hitta skönlitteratur på 

biblioteket, men de var kritiska till SAB-systemet och bibliotekens hylluppställning. 

Larsson och Lindstedt menar att biblioteken skulle kunna underlätta 

informationssökningen genom att ha tydlig skyltning och enklare och tydligare 

hylluppställningssystem, samt tänka igenom hur och var material placeras. Bärebring 

gjorde en studie där hon intervjuade unga kvinnor i åldern 15 till 20 år. Här framkom att 

de som tycker att det är lätt att hitta bra böcker på biblioteket är de som har tillgång till 

ett bibliotek med en särskild hylla eller avdelning för ungdomar. 

Utifrån resultaten i ovannämnda uppsatser anser jag att man kan dra slutsatsen att en 

särskild ungdomsavdelning, såsom Ungdomsrummet på Mariehemsbiblioteket, är ett 

bra sätt att göra biblioteket mer användarvänligt för ungdomar. Det räcker dock inte 

med att enbart inrätta en ungdomsavdelning, utan även skyltning och 

hylluppställningssystem bör anpassas på ett genomtänkt sätt.  
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Syfte och frågeställning  
Syftet med denna utvärdering är att undersöka genreindelningen1 i Ungdomsrummet på 

Mariehemsbiblioteket i Umeå, med fokus på användarnas perspektiv. Utvärderingens 

övergripande frågeställningar är hur användarna upplever att det går att orientera sig i 

Ungdomsrummet och att söka litteratur, samt i vilken mån genreindelningen påverkar 

detta.  

Målgrupper  
Utvärderingen har två målgrupper: Dels användarna av Ungdomsrummet, dels 

personalen på Mariehemsbiblioteket. Enligt önskemål från personalen ska utvärderingen 

fokusera på användarnas perspektiv. För personalens del är syftet med utvärderingen att 

få kunskap om huruvida målen med genreindelningen uppfyllts och eventuella 

förändringar som behöver göras .  

Jag har valt att begränsa utvärderingen till de användare som är högstadieungdomar. 

Detta har jag gjort av två skäl: 1) att biblioteket finns på högstadieskolan 

Bräntbergsskolan, vilket innebär att större delen av användarna är just 

högstadieungdomar och 2) jämfört med yngre barn/ungdomar kan högstadieungdomar 

antas ha lättare att förstå och besvara frågorna i den undersökning som ska göras.  

Bedömningskriterier 
Bibliotekspersonalens mål med genreindelningen i Ungdomsrummet utgör 

bedömningskriterier för utvärderingen. För att bedöma om målen med genreindelningen 

har uppnåtts, har högstadieungdomarnas åsikter undersökts med hjälp av intervjuer. 

Enligt bibliotekarien jag har intervjuat kan målen sammanfattas i begreppen 

tillgänglighet respektive överskådlighet. Vad dessa begrepp innebär i det aktuella 

sammanhanget beskrivs nedan.  

                                                
1 På Mariehemsbiblioteket använder man begreppet genreindelning om hylluppställningen i 

Ungdomsrummet, så därför kommer jag också att använda detta i min text. I litteraturen förekommer även 

andra begrepp, exempelvis temaindelning och reader interest arrangement. 
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Tillgänglighet i olika bemärkelser har blivit ett ledord för bibliotek, enligt 

bibliotekarien. Det kan handla om exempelvis öppettider, bibliotekets fysiska placering 

och tillgänglighet för funktionshindrade. När det gäller Ungdomsrummet och 

genreindelningen där, så innebär tillgänglighet att göra det möjligt för 

biblioteksbesökarna att hitta böcker i de ämnesområden de är intresserade av. Man ska 

kunna hitta det man söker, och även det man inte söker utan upptäcker, uttryckte 

bibliotekarien det.  

Överskådlighet innebär att biblioteksbesökarna tydligt ska kunna se vad som finns i 

bibliotekets hyllor. Det ska vara möjligt att hitta själv och inte alltid vara tvungen att be 

om hjälp. Ofta föredrar biblioteksbesökarna att hitta själva, menade bibliotekarien. 
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Metod 
Utvärderingen har genomförts med huvudsakligen kvalitativa metoder: Ostrukturerade 

och semi-strukturerade intervjuer, samt icke-deltagande observation. 

Urval 

Bibliotekspersonal 

Syftet med att intervjua en person ur bibliotekspersonalen var att få en bild av hur 

personalen tänker kring genreindelningen, hur man arbetar, vilka mål man har med 

genreindelningen och hur man upplever att dessa mål har uppfyllts. Svaren skulle sedan 

ligga till grund för formuleringen av utvärderingens frågeställningar, utformandet av 

intervjufrågor till högstadieungdomarna och utvärderingens bedömningskriterier. Det 

var således viktigt att den personal jag intervjuade skulle vara väl insatt i frågor rörande 

genreindelningen. Jag valde därför att intervjua den av bibliotekarierna som arbetat mest 

med genreindelningen.  

Högstadieungdomar 

Respondenterna utgjordes av sex flickor och fyra pojkar. Tre av respondenterna gick i 

årskurs 7, sex av dem gick i årskurs 8 och en gick i årskurs 9. Min målsättning var att ha 

så jämn köns- och åldersfördelning som möjligt, men målsättningen uppnåddes inte 

helt. Detta gäller särskilt åldersfördelningen, då det blev en klar övervikt av 

respondenter från årskurs 8. Det finns dock inga skäl att anta att åldersfördelningen 

skulle vara av någon större betydelse för resultatet från intervjuerna. Huruvida 

åldersfördelningen avspeglar den faktiska åldersfördelningen bland de 

högstadieungdomar som använder Ungdomsrummet går inte att avgöra utifrån mitt 

material. När det gäller könsfördelningen anser jag att skillnaden i antal flickor 

respektive pojkar är så pass liten att den inte är av betydelse i detta fall, i synnerhet som 

det inte visade sig vara några markanta skillnader mellan flickornas och pojkarnas svar 

om man ser till svarens innehåll. Däremot skilde sig flickor och pojkar åt när det gällde 

attityden till att bli intervjuad. Förutom i ett fall visade flickorna en betydligt positivare 

inställning till att bli intervjuade och gav utförligare svar än pojkarna. De flesta flickor 

verkade snarast angelägna om att bli intervjuade. Pojkarna däremot verkade vara en 
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aning motvilliga och gav mycket kortfattade svar, som ibland bara bestod av ett enda 

ord. Även när jag försökte få dem att utveckla svaren, genom att föreslå svarsalternativ 

eller ställa följdfrågor, var det svårt att få igång en dialog. 

Jag gjorde ett icke-sannolikhetsurval av respondenter till intervjuerna. Jag ansåg att det 

fungerade att använda denna form av urval, eftersom utvärderingen endast berör 

Ungdomsrummet på Mariehemsbiblioteket. Det medför visserligen att 

generaliserbarheten minskar, men jag tror att resultaten från utvärderingen ändå kan 

vara av intresse för ungdomsavdelningar på andra bibliotek. 

Urvalet gjordes på plats bland de högstadieungdomar som befann sig i bibliotekets 

lokaler, företrädesvis i eller i närheten av Ungdomsrummet. Det var således ett 

bekvämlighetsurval, alltså ett urval som består av dem som råkar finnas tillgängliga 

(Bryman 2002). Att urvalet gjordes på detta sätt motiveras av att endast de 

högstadieungdomar som besöker biblioteket och använder Ungdomsrummet ingår i 

utvärderingens målgrupp. Man kan anta att de som sällan besöker biblioteket och 

Ungdomsrummet inte har bildat sig några tydliga åsikter angående detta. Således är det 

troligt att de skulle ha svårigheter att besvara de flesta av frågorna och deras svar skulle 

inte vara användbara.  

Insamling och bearbetning av data 

Bibliotekspersonal 

Jag genomförde två intervjuer med en och samma bibliotekarie. Den första intervjun var 

mer orienterande. Syftet var främst att få en bild av vad bibliotekspersonalen ville få ut 

av utvärderingen och formulera mer övergripande frågeställningar för denna, samt att få 

bakgrundsfakta om Mariehemsbiblioteket och dess verksamhet. Vid den andra, 

fördjupande intervjun, var huvudsyftet att mer ingående samtala om sådant som rörde 

utvärderingens frågeställningar. 

Med hänsyn till syftena med intervjuerna, vilka nämnts i avsnittet Urval, ansåg jag att 

en ostrukturerad intervjuform lämpade sig bäst. Ett skäl till detta var att det före den 

första intervjun inte gick att formulera tydliga frågeställningar. Ett annat skäl var att jag 

ville ha utrymme för uppföljande frågor och möjlighet att anpassa intervjun efter vad 
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respondenten ansåg vara viktigt. Detta är möjligt om man gör en ostrukturerad intervju 

(Bryman 2002). 

Högstadieungdomar 

Jag använde mig dels av icke-deltagande observation, dels av intervjuer. Syftet med 

observationerna var att få en bild av hur högstadieungdomar använder biblioteket och i 

synnerhet Ungdomsrummet. Jag ville även studera hylluppställningen i praktiken och se 

hur Ungdomsrummets skyltning och inredning var utformad, då detta har betydelse för 

användningen. Att jag använde observation beror på att det med enbart intervjuer kan 

vara svårt att få fram hur respondenterna beter sig, eftersom det kan finnas skillnader 

mellan det uppgivna och det faktiska beteendet (Bryman 2002). Det är inte heller säkert 

att respondenterna själva är medvetna om sitt beteende, vilket gör att viktiga aspekter 

kan missas utan observationer. 

Den första observationen gjordes sent på eftermiddagen då skolan slutat för dagen och 

det var tomt i Ungdomsrummet. Därför kunde jag vid detta tillfälle i lugn och ro se 

närmare på hylluppställningen, skyltningen och inredningen i Ungdomsrummet. 

Följande tre observationer gjordes i samband med att jag besökte biblioteket för att göra 

intervjuer. Dessa besök skedde vid lunchtid (mellan 11.30 och 13.30), eftersom 

bibliotekspersonalen uppgett att det är då det finns mest högstadieungdomar där. 

Från början hade jag planerat att använda enkäter och inte intervjuer. Efter att ha tagit 

del av metoddiskussionen och slutsatserna i Frederiksen och Gustavssons 

magisteruppsats om alternativ hylluppställning (2007), kom jag dock fram till att 

intervjuer lämpar sig bättre. Frederiksen och Gustavsson undersökte i sin studie vad 

vuxna biblioteksbesökare ansåg om alternativ hylluppställning av facklitteratur. De 

vuxna respondenterna i undersökningen visade enligt författarna en bristande 

medvetenhet om hylluppställningen och skyltningen – de hade helt enkelt inte 

reflekterat över detta. Man kunde således inte heller vänta sig att högstadieungdomarna 

jag avsåg att intervjua skulle vara medvetna om dessa företeelser och ha reflekterat över 

dem. Därför ansåg jag att det var bättre att använda intervjuer än enkäter, eftersom 

intervjuer ger möjlighet att förklara och anpassa frågorna vid behov. 
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När jag inledde intervjuerna var min avsikt att använda en intervjuform som närmast 

kan beskrivas som en kombination av strukturerad och semi-strukturerad intervju. Den 

ursprungliga intervjumallen innehöll frågor som var indelade i fyra kategorier. Hälften 

av frågekategorierna innehöll endast slutna frågor, som skulle besvaras genom att 

respondenten angav ett eller flera av de svarsalternativ som jag läste upp från en lista. 

Detta är typiskt för strukturerade intervjuer (Bryman 2002). Den andra hälften av 

frågekategorierna innehöll endast öppna frågor, som i semi-strukturerade intervjuer 

(ibid.), eftersom färdiga svarsalternativ var svåra att definiera och jag ville ha utrymme 

att ställa följdfrågor. Dessutom trodde jag att det i vissa fall skulle kunna finnas behov 

av att förklara dessa frågor närmare. Efter att jag hade genomfört ett par intervjuer 

visade det sig att det fungerade bättre då jag frångick den strukturerade intervjuformen 

och inte läste upp frågor och svarsalternativ. När jag använde en mer samtalsliknande 

intervjuform fick jag bättre kontakt med respondenterna och de gav mer utförliga svar 

och spontana kommentarer, än då intervjuerna var mer strukturerade. Av denna 

anledning genomfördes resterande intervjuer under mer samtalsliknande former. Jag 

ställde dock alltid samma frågor sett till innehållet, även om de inte alltid formulerades 

på samma sätt. I de flesta fall ställdes frågorna i samma ordning som i den ursprungliga 

intervjumallen. Jag läste endast upp svarsalternativen på listan i de fall då en respondent 

verkade ha svårt att spontant formulera ett svar. 

Utformning av intervjumallen 

Frågorna i intervjumallen (se bilaga 1) var indelade i fyra övergripande kategorier:  

1. Besöksvanor och lån 

2. Hitta i biblioteket 

3. Genreindelningen 

4. Ungdomsrummet  

Frågekategorierna beskrivs i följande avsnitt. Enskilda frågor kommenteras i de fall där 

jag ansett det nödvändigt. 
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1. Besöksvanor och lån 

Syftet med frågorna i denna kategori var att skapa en översiktlig bild av 

högstadieungdomarnas vanor när det gäller besök på biblioteket och Ungdomsrummet, 

samt deras boklån. I den ursprungliga intervjumallen hade varje fråga en lista med 

förutbestämda svarsalternativ.  

Fråga 1.3: Denna fråga handlar om varför högstadieungdomarna besöker biblioteket. 

De flesta respondenternas svar passade in under något eller några av de förutbestämda 

svarsalternativen.  

Vid sammanställningen delades svaren in i följande kategorier: 

• Använda dator 

• Låna böcker av eget intresse 

• Läsa 

• Raster 

• Skolarbete 

• Träffa kompisar 

Svarskategorierna är huvudsakligen baserade på intervjumallens lista med 

svarsalternativ. Använda dator och Raster (att vistas i biblioteket på rasterna) fanns 

dock inte med på denna lista, utan tillkom vid sammanställningen av svaren. 

Svarskategorierna förklaras närmare nedan, med undantag av kategorierna Läsa och 

Träffa kompisar som knappast kräver någon förklaring.  

Använda dator: Eftersom frågan formulerats som varför man besöker biblioteket och 

inte varför man besöker Ungdomsrummet, så var det flera respondenter som uppgav 

datoranvändning som besöksanledning. I själva Ungdomsrummet finns inga datorer. 

Låna böcker av eget intresse: Innebär helt enkelt att låna böcker för att man själv har 

lust att läsa, detta till skillnad från boklån som ålagts av skolan.  

Raster: Med detta menas användning av biblioteket som uppehållsrum på skolrasterna. 

Till en viss del överlappar det kategorin Träffa kompisar, men eftersom vissa 

respondenter formulerat svaret som att de går dit på rasterna, medan andra sagt att de 
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går dit för att träffa kompisar, så fick det bli två olika kategorier. Det kan ju tänkas att 

en del går till biblioteket för att de vill vara ifred och inte träffa andra elever. 

Skolarbete: Innefattar allt som har med skolan att göra, såsom att läsa och/eller låna 

skönlitteratur som en del i undervisningen, informationssökning, grupparbeten och 

liknande.  

2. Hitta i biblioteket 

Syftet med frågorna i denna kategori var att ta reda på hur högstadieungdomarna tycker 

att det går att hitta i biblioteket och i Ungdomsrummet, samt hur de går tillväga när de 

söker böcker. Det fanns även två frågor som syftade till att ta reda på hur exponering av 

böcker påverkar högstadieungdomarnas boklån. I den ursprungliga intervjumallen hade 

varje fråga en lista med förutbestämda svarsalternativ.  

3. Genreindelningen 

Syftet med frågorna i denna kategori var att ta reda på hur högstadieungdomarna 

upplever genreindelningen i Ungdomsrummet. Samtliga frågor i denna kategori var 

öppna. Jag valde att använda ordet ”teman” i stället för ”genrer” i de frågor som handlar 

om genreindelning, eftersom jag tror att många högstadieungdomar inte är särskilt 

bekanta med genrebegreppet. Jag tyckte det var bäst att formulera frågorna så att de är 

lätta att förstå, för att undvika att alltför mycket tid gick åt till att förklara innebörden av 

frågorna. 

4. Ungdomsrummet 

Syftet med frågorna i denna kategori var att ta reda på hur högstadieungdomarna 

upplever Ungdomsrummet som helhet och ge dem möjlighet att komma med förslag till 

förändringar. De två frågorna i denna kategori var öppna. 
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Resultat och analys 
Mitt första besök på biblioteket gjordes sent på eftermiddagen. Då hade skolan slutat för 

dagen och det var tyst och lugnt i biblioteket. De enda besökarna var två pojkar och en 

kvinna som satt vid bibliotekets datorer. Intrycken vid detta besök stod i stark kontrast 

till intrycken vid mina följande tre besök, då jag uppehöll mig i biblioteket runt 

lunchtid, mellan kl. 11.30 och 13.30 ungefär. Då var det många ungdomar som befann 

sig antingen i Ungdomsrummet eller i närheten av detta. Det var hela tiden liv och 

rörelse. Soffan i Ungdomsrummets läshörna var ofta överfull med ungdomar som satt 

och läste och pratade med sina kompisar samtidigt. I övriga biblioteket var det många 

som letade böcker till skoluppgifter och gick runt bland hyllorna eller trängdes vid 

lånedisken för att fråga bibliotekarierna om hjälp. Stämningen var livlig och det var ofta 

rätt högljutt. Stundtals kunde det kännas som om det blev alltför livligt, närmast stökigt. 

Det var även många ungdomar samlade runt bibliotekets datorer, som är placerade strax 

utanför Ungdomsrummet, och i sofforna vid datorerna. Det var ofta trängsel och rätt 

högljutt. Det hände att det blev bråk om vems tur det var att använda en dator och 

liknande, och ibland ropade man på en bibliotekarie och ville att hon skulle göra något 

åt saken. Vid mitt sista biblioteksbesök berättade en bibliotekarie att de nu hade bestämt 

att inte tillåta eleverna att använda datorerna före kl. 14, med undantag av skolarbete. 

Anledningen var att det blev så ”stökigt” runt datorerna, förklarade bibliotekarien, och 

man ville slippa vara tvungen att ”agera polis”.  

Besöksvanor och lån 

Besök i biblioteket och Ungdomsrummet 

De flesta respondenterna uppgav att de besöker biblioteket ofta. Sex respondenter, varav 

fyra pojkar, besöker biblioteket en till flera gånger i veckan. Fyra respondenter, samtliga 

flickor, besöker biblioteket en till flera gånger i månaden.  

Av dem som svarade att de besöker biblioteket en till flera gånger i veckan var det två 

som sade att de är där varje dag, men endast på skoltid. En pojke sade att han aldrig är i 

biblioteket på rasterna och aldrig när han inte är tvungen på grund av skolarbete, men 

han var ändå där varje vecka. Det verkade som om de flesta, oavsett besöksfrekvens och 
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besöksanledning(ar), endast besöker biblioteket under skoltid. Biblioteket har dock 

stängt fredagar och helger. För en högstadieelev som tillbringat större delen av dagen i 

skolan är det kanske inte så lockande att gå till biblioteket, som ligger i skolans lokaler, 

på kvällen.  

Samtliga respondenter brukar besöka Ungdomsrummet i samband med sina 

biblioteksbesök. Åtta respondenter svarade att de ”alltid” går till Ungdomsrummet när 

de besöker biblioteket och två svarade att de går dit ”ibland” – inte varje gång, men 

oftast. Ingen svarade att de endast gick dit mer sällan. Ungdomsrummet verkar således 

vara en central plats för högstadieungdomarna när de besöker biblioteket. 

Anledningar till biblioteksbesök 

De två besöksanledningar som flest uppgav var Låna böcker av eget intresse och 

Skolarbete med sju respondenter vardera. Bland dem som uppgett flera 

besöksanledningar var det flest, fyra, som svarade att den vanligaste besöksanledningen 

var Låna böcker av eget intresse.  

Av dem som svarat Skolarbete var det fyra som aldrig lånar böcker av eget intresse. Om 

de lånade böcker så var det för att de var tvungna att läsa skönlitteratur som en del i 

skolundervisningen eller behövde facklitteratur till en uppgift.  

Använda dator var näst vanligaste svaret och uppgavs av sex respondenter. Jag ställde 

inga följdfrågor om vad datorerna används till, eftersom datorerna inte tillhör 

Ungdomsrummet och högstadieungdomarnas datoranvändning således faller utanför 

ramarna för denna utvärdering.  

De två kategorier som kommer härnäst är Träffa kompisar och Raster (fyra 

respondenter). Det var endast flickor som svarat i den förstnämnda kategorin. ”Det är 

skönt att sitta och hänga, prata skit och slappa” förklarade en av flickorna.  

Två av dem med svar i kategorin Raster var pojkar. De nämnde ingenting om att träffa 

kompisar, utan den ena förklarade att han inte har något annat ställe att vara på och den 

andra sade att han var där på rasterna för att fördriva tiden. En flicka som gett detta svar 

sade att hon tyckte det var bra att det var lugnt (i biblioteket), ”man kommer bort från 

skolan och allting ett tag”. Tydligen finns det ett behov hos högstadieungdomarna av 
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avskilda platser, där man kan få vara ifred i lugn och ro under skoldagen. Skolan verkar 

sakna sådana platser, så här tycks Ungdomsrummet fylla en viktig funktion. 

Sitta och läsa var det endast tre respondenter som svarade. Detta stämmer inte riktigt 

med den bild jag fick från observationerna, då mitt intryck var att det är många 

ungdomar som brukar sitta och läsa i biblioteket. Det satt vanligen grupper med 

ungdomar och läste både inne i Ungdomsrummet och i sofforna bredvid bibliotekets 

datorer vid mina besök. En tänkbar förklaring till motsägelsen mellan svaren och 

observationerna är att respondenterna tänker på läsning som en aktivitet man ägnar sig 

åt när man är ensam. När man läser i sällskap av andra i en grupp är det kanske inte 

läsningen som upplevs som det centrala, utan den sociala samvaron. Det kan också vara 

så att det är den sociala samvaron, inte läsningen, som är den primära anledningen till 

biblioteksbesöket. Läsningen är mer en följd av att man befinner sig i ett bibliotek. Två 

pojkar sade i samband med andra frågor att när de besöker biblioteket brukar de sitta i 

Ungdomsrummet och läsa Guinness Rekordbok, men kanske räknar de inte att läsa 

Guinness Rekordbok som att läsa ”på riktigt”? De sade dock ingenting om huruvida de 

även läser andra böcker. 

Boklån från Ungdomsrummet och övriga biblioteket 

Samtliga respondenter utom en hade svarat att de oftast lånar böcker från 

Ungdomsrummet. En respondent svarade att hon lånar böcker från Ungdomsrummet 

respektive övriga biblioteket lika ofta. Man kan således dra slutsatsen att 

Ungdomsrummet helt klart fyller en viktig funktion när det gäller 

högstadieungdomarnas boklån och läsning. 

Att hitta i biblioteket 

Att hitta i Ungdomsrummet och i övriga biblioteket 

Samtliga respondenter utom en svarade att de tycker att det är lätt eller ganska lätt att 

hitta böcker de letar efter i Ungdomsrummet. Den sistnämnda svarade att hon oftast 

brukar gå och fråga en bibliotekarie när hon letar efter särskilda böcker. Därför hade 

hon ingen riktig uppfattning om huruvida det är lätt eller svårt att hitta.  
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En majoritet (åtta respondenter) tyckte att det är lättare att hitta i Ungdomsrummet än i 

övriga biblioteket. ”Det är lätt, man kollar efter kategorin”, förklarade en respondent. En 

lånade inte böcker från övriga biblioteket överhuvudtaget. Två respondenter tyckte att 

det inte var någon större skillnad när det gäller att hitta i Ungdomsrummet jämfört med 

övriga biblioteket. Flera anledningar angavs till varför det är lättare att hitta i 

Ungdomsrummet. Många tog upp att Ungdomsrummet är mindre och att det finns färre 

böcker där. ”Det finns så mycket [i övriga biblioteket], man orkar inte leta”, sade en 

respondent om övriga biblioteket jämfört med Ungdomsrummet. Några nämnde 

hylluppställningen i Ungdomsrummet som en anledning, liksom att det är bra skyltat. 

Det var också några som sade att det är ”bättre” böcker i Ungdomsrummet, ”böcker 

man vill ha”, som motivering till varför det är lättare att hitta böcker där. Förmodligen 

tolkade de frågan som hur det går att hitta böcker de vill läsa, inte hur det går att hitta en 

specifik bok som de letar efter. 

Informationssökning 

Respondenterna tillfrågades hur de brukar göra för att hitta de böcker som de vill ha. De 

flesta hade flera sätt att gå tillväga när de letade efter böcker. Tillvägagångssättet kunde 

variera beroende på vad man letade efter och varför, exempelvis om man letade efter 

något bra att läsa i allmänhet, om man sökte efter en specifik bok eller böcker inom ett 

visst ämne, eller om man behövde böcker till skolarbetet. 

Browsing var det vanligaste sättet att söka efter böcker: Sju  respondenter sade att de 

brukar gå runt och leta bland hyllorna tills de hittar något. Av dem som gav flera svar 

var det fyra som sade att detta var det vanligaste sättet. Sex respondenter sade att de 

brukar fråga bibliotekarien. Detta var alltså det näst vanligaste sättet att söka efter 

böcker. Det verkade som om de flesta föredrar att fråga bibliotekarien när det är en 

specifik bok eller böcker om ett visst ämne som man vill ha. Att leta upp rätt avdelning i 

hyllorna och titta där var det fyra som sade att de brukar göra. En pojke gjorde det när 

det gällde ”skolböcker”, annars gick han runt och letade bland hyllorna. Ingen sade att 

de brukar använda bibliotekskatalogen. Det var ingen av respondenterna som verkade 

uppleva det som svårt att orientera sig i biblioteket och hitta de böcker de vill ha. Om 
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man inte hittade det man sökte, eller om man inte visste var man skulle söka, så frågade 

man bara en bibliotekarie. 

Exponering av böcker 

Samtliga respondenter uppgav att de brukar upptäcka böcker som de känner att de vill 

läsa, men som de inte tänkt på i förväg, när de går runt och tittar i hyllorna i 

Ungdomsrummet. Exponering av böckerna, alltså att ställa upp dem med omslaget utåt, 

är betydelsefullt i detta sammanhang. Flertalet respondenter menade att det är omslaget 

som gör att man känner att man vill läsa en bok och man lånar helst böcker med 

”spännande” och intressanta omslag. De flesta upplevde också att det är vanligare att de 

vill låna böcker som exponerats, än de som står i hyllan med ryggarna utåt. Bokens 

omslag kan dock i vissa fall göra att man avstår från att läsa den. ”En del ser inte ut så 

att man vill ha dem”, sade en flicka, och ansåg att om böckerna har ”fula” omslag vill 

man inte läsa dem. Baksidestexten på böckerna är också viktig. Flera tyckte att den var 

ännu viktigare än omslaget när man ska välja böcker. 

Genreindelningen 
Frågorna om genreindelningen var den frågekategori där respondenterna, både flickor 

och pojkar, gav minst utförliga svar. Det medförde att det sällan uppstod tillfälle att 

ställa följdfrågor och fördjupa svaren. Jag försökte i flera fall hjälpa respondenterna att 

utveckla svaren genom att beskriva genreindelningen mer ingående, formulera frågorna 

på ett mer ledande sätt och ge svarsalternativ. Risken med ledande frågor är dock att 

respondenterna upplever en påtryckning att svara på ett visst sätt (Bryman 2002), något 

som jag självfallet ville undvika. 

Högstadieungdomarnas åsikter om genreindelningen 

Samtliga respondenter verkade vara nöjda med genreindelningen i Ungdomsrummet. 

Att böckerna i Ungdomsrummet är uppställda på ett annorlunda sätt än i övriga 

biblioteket är dock något som de flesta (tre flickor och tre pojkar) sade sig inte ha lagt 

märke till. Åtminstone var det inget som de medvetet har uppmärksammat. Inte heller 

bland de respondenter som hade lagt märke till genreindelningen (en pojke och tre 

flickor) var det någon som funderat över det faktum att det är annorlunda jämfört med 
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övriga biblioteket, eller varför det är så. Några respondenter sade dock när de besvarade 

andra frågor att hylluppställningen gör det lättare att hitta i Ungdomsrummet jämfört 

med övriga biblioteket. 

Kanske är genreindelningen inte något som högstadieungdomarna reflekterar särskilt 

mycket över när de besöker biblioteket, utan det upplevs som ett självklart faktum att 

det ser ut som det gör i biblioteket. Inte heller de vuxna respondenterna i Frederiksen 

och Gustavssons undersökning av alternativ hylluppställning (2007) hade reflekterat 

närmare över hylluppställningen, så att högstadieungdomarnas svar var tämligen 

kortfattade är kanske inte så förvånande. Respondenterna i Frederiksen och Gustavssons 

undersökning verkade känna att hylluppställningen är något som inte går att påverka 

och därmed funderade de inte heller över den, menade författarna. Det verkar inte 

osannolikt att detta gäller även för högstadieungdomarna i denna utvärdering. En annan 

tänkbar anledning till respondenternas bristande medvetenhet om hylluppställningen, 

som framfördes av Frederiksen och Gustavsson, är vanan vid det egna biblioteket. Man 

har lärt sig vilka hyllor man ska gå till när det gäller ens egna intresseområden och kan 

hittar bland dem, men man rör sig sällan utanför de egna områdena. Detsamma skulle 

kunna gälla högstadieungdomarna i min undersökning. Något som stöder detta är det 

faktum att flera av dem sade att de letar efter något att läsa av eget intresse är det 

vanligast att de själv går runt och letar bland hyllorna. När det däremot gäller att hitta 

böcker till skoluppgifter – som förmodligen ofta handlar om ämnen utanför deras egna 

intresseområden – så brukar de be bibliotekarien om hjälp att hitta böcker. Detta är 

också i överensstämmelse med det Marcella och Newton (1994) skriver om val av 

informationssökningsmetod. Enligt dem är browsing den metod som man vanligen 

föredrar att använda i första hand och inom bekanta ämnesområden. Det är först när 

man ska söka inom ett nytt och obekant ämnesområde som man vänder sig till en 

bibliotekarie eller använder bibliotekskatalogen. 

Det var ingen av respondenterna som sade att de saknar någon genre eller tyckte att 

själva genreindelningen borde vara annorlunda på något vis. En flicka tyckte dock att 

man skulle kunna göra hela hylluppställningssystemet enklare genom att ställa upp 

böckerna efter titel i stället för författarens efternamn. Det är vanligare att man letar 
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efter en viss titel än böcker av en viss författare, menade hon. Jag har inte kunnat hitta 

uppgifter om huruvida detta system provats i praktiken på något bibliotek. Det finns 

dock bibliotek som övervägt att göra det på barn- och ungdomsavdelningen, med 

motiveringen att titeln betyder mer än författaren när denna grupp låntagare söker 

böcker (Ögland 2009).  

Populära genrer 

Även om ingen av respondenterna reflekterat närmare över genreindelningen, så kunde 

samtliga uppge vilka genrer som de oftast brukar låna böcker från. Ingen sade att de 

föredrar att låna från hyllorna med icke genreindelade böcker. Frågans formulering 

skulle kunna ha påverkat svaren i viss mån, eftersom jag formulerade den som vilka 

genrer respondenterna oftast lånar böcker från, inte som vilken hylla de lånar från eller 

liknande. Att respondenterna verkar föredra genreindelad litteratur är dock i 

överensstämmelse med den intervjuade bibliotekariens uppfattning om 

högstadieungdomarnas boklån. 

Olika former av spänningslitteratur verkar vara klart populärast bland 

högstadieungdomarna. Fyra flickor och två pojkar uppgav att Deckare är en av de 

genrer de lånar mest. Jag fick även svaren ”spännande böcker”, ”action och äventyr” 

och ”mysterier”. Dessa svar saknar motsvarigheter i namnen på genrerna, men passar in 

under en eller flera av genrerna Deckare, Rysare, skräck & spöken, Äventyr & spänning. 

Bland flickorna verkar Kärlek och Livsviktigt också vara populära. Genrerna 

Lättläst/snabbläst, Fantasy och Roligt nämndes av en respondent vardera. Klassiker, 

Manga, Allt om fotboll och Allt om hästar var det ingen av respondenterna som nämnde. 

De tre sistnämnda genrerna återfinns dock på de bokhyllor som är placerade utanför 

själva Ungdomsrummet, så det är möjligt att respondenterna inte uppfattat dem som 

tillhörande Ungdomsrummet.  

Facklitteraturen 

Jag upplevde facklitteraturen som lite undangömd i Ungdomsrummet, fastän den är 

placerad precis vid läshörnan nära ingången. En anledning är att hyllan med 

facklitteratur, till skillnad från hyllorna med skönlitteratur, saknar en tydlig skylt 
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ovanför. Facklitteraturhyllorna såg också ganska glesa ut vid mina besök, jämfört med 

skönlitteraturen, och gav ett lite rörigt intryck. Det är inte heller facklitteratur, utan 

skönlitteratur som respondenterna helst lånar från Ungdomsrummet. Detta gäller både 

flickor och pojkar. Fyra respondenter uppgav att de inte alls lånar facklitteratur från 

Ungdomsrummet. En av dessa sade att hon ”använder datorn” när hon behöver söka 

fakta till skoluppgifter. Om det var internet eller någon annan informationskälla som 

avsågs är oklart. Flera respondenter sade att när de söker böcker om ett visst ämne, 

exempelvis till skoluppgifter, så brukar de föredra att fråga bibliotekarien i stället för att 

leta själv bland hyllorna. Genreindelningen tycks således spela en betydligt mindre roll 

när det gäller att hitta facklitteratur, än när det gäller skönlitteratur. 

Jag ställde inga frågor som specifikt handlade om facklitteratur, så därför är det svårt att 

dra några klara slutsatser när det gäller högstadieungdomarnas åsikter om 

Ungdomsrummets facklitteratur. Den intervjuade bibliotekariens uppfattning var att 

högstadieungdomarna i liten utsträckning lånar facklitteratur från Ungdomsrummet. 

Däremot sitter de ofta och läser dessa böcker på plats.  

Ungdomsrummet 
Samtliga respondenter hade en positiv inställning till Ungdomsrummet som helhet och 

tyckte att det är bra med ett ”eget” rum. Ingen tyckte att finns något negativt med att 

biblioteket har ett särskilt ungdomsrum, eller att det är onödigt. Det var inte heller 

någon av respondenterna som var direkt missnöjd med något. Att kunna sitta och läsa på 

en avskild plats är något som uppskattas. Både att man kan gå dit för att träffa kompisar 

och för att få vara ifred på ett lugnt ställe nämndes av flera respondenter som positiva 

saker. Hur Ungdomsrummet används varierar mycket beroende på vilken tid på dagen 

det är. Som tidigare nämnts är det runt lunchtid, mellan kl. 11.30 och kl. 13.30 ungefär, 

som det är mest ungdomar där. Vid denna tid på dagen verkar Ungdomsrummet fungera 

mer eller mindre som ett uppehållsrum för Bräntbergsskolans elever.  

Respondenternas åsikter ligger i linje med den syn på biblioteket som framkommit hos 

ungdomar i andra undersökningar, bland annat Axelsson och Hallendals 

magisteruppsats (2005). Ungdomarna i denna undersökning önskade sig ett bibliotek 

som i första hand är en avslappnad mötesplats och i andra hand ett ställe där det går att 
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få utlopp för sin kreativitet och även ta del av andras. Först i tredje hand kom önskemål 

om ett bibliotek för informationssökning och studier. 

Några av respondenternas kommentarer om Ungdomsrummet: ”Mysigt”. ”De har gjort 

det bra, faktiskt”. ”Det finns alla böcker man behöver där och man kan sitta och hänga 

på rasterna”. ”Lugnt”. ”Bra med soffor”. 

Högstadieungdomarnas förslag på förändringar 

Ingen av pojkarna hade några förslag på förändringar, men däremot flera av flickorna. 

Samtliga förslag rörde miljön. Man ville att rummet skulle göras ”lite mysigare” och 

föreslog att man ska ha filtar och kuddar i läshörnan. Fler soffor så att fler kan få plats 

att sitta i Ungdomsrummet efterfrågades också. Nu finns det bara en soffa, som ofta är 

upptagen. En flicka tyckte att det borde vara gardiner framför glasväggen mellan 

Ungdomsrummet och övriga biblioteket. Anledningen till detta var att man ofta blir 

störd när det är mycket folk vid datorerna utanför.  

För ovannämnda förslag finns det i vissa fall delvis motstridiga behov och önskemål. 

Att göra plats för fler i läshörnan verkar dock vara ett genomförbart förslag. Det kanske 

kan vara svårt att få plats med ytterligare än soffa, men den nuvarande soffan skulle 

kunna bytas ut mot en större så att fler kan sitta och läsa samtidigt. När det gäller 

förslagen om att göra Ungdomsrummet mysigare anser bibliotekarien som jag har 

intervjuat att det kan uppstå problem om det blir ”för” mysigt där. Stämningen blir lätt 

för privat och rummet blir överfullt med ungdomar som tillhör en viss grupp, vilket 

medför att andra inte vågar sig in. Det händer till och med att ungdomarna stänger och 

låser dörren så att andra inte ska kunna komma in. Ibland kommer det dit ungdomar 

som inte går på skolan, ungdomar som uppenbarligen inte mår bra, och det kan bli 

stökigt kring dessa. Det är svårt att veta vad man ska göra i sådana fall, menade 

bibliotekarien. Eftersom personalen vill kunna ha uppsikt över vad som händer i 

Ungdomsrummet är det nödvändigt med insyn genom glasväggen. Därför kan det vara 

svårt att genomföra förslaget om gardiner framför glasväggen.  

När jag besökte biblioteket dagen efter att jag hade intervjuat två flickor fick jag veta av 

en bibliotekarie att flickorna hade kommit till henne och framfört förslag på 
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förändringar i Ungdomsrummet. De hade verkat mycket entusiastiska. Det verkar som 

medvetenhet om möjligheten att påverka ger upphov till reflektion och idéer om 

förändring. Man kan dra en parallell till respondenterna i Frederiksens och Gustavssons 

undersökning (2007). De tycktes uppleva biblioteket och hur dess samlingar var 

organiserade som något opåverkbart, och hade därför inte reflekterat över om det skulle 

kunna vara annorlunda. 
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Slutsatser 
Målen med Ungdomsrummets genreindelning kan sammanfattas i begreppen 

tillgänglighet respektive överskådlighet. Dessa mål utgör bedömningskriterier för 

utvärderingen. Tillgänglighet betyder i detta fall att Ungdomsrummets genreindelning 

ska göra det möjligt för biblioteksbesökarna att hitta böcker i de ämnesområden de är 

intresserade av. Genreindelningen ska också bidra till att man upptäcker böcker, det vill 

säga att man hittar böcker som man inte vet på förhand att man vill ha. Med 

överskådlighet avses att biblioteksbesökarna lätt kunna se vad som finns i hyllorna. Det 

ska vara möjligt att hitta det man söker, utan att alltid vara tvungen att fråga en 

bibliotekarie om hjälp. 

Om biblioteket har ett väl genomtänkt hylluppställningssystem kommer det att 

underlätta informationssökningen, även om användaren inte lägger märke till själva 

systemets uppbyggnad, menar Marcella och Newton (1994). Det är inte nödvändigt att 

användaren förstår systemet för att kunna ha nytta av det (ibid.). Jag tror att det kan vara 

så att när man upplever att man hittar det man behöver i biblioteket, så har man inget 

behov av att tänka på om det skulle kunna vara annorlunda. Det är först när man 

upplever att det är svårt att hitta, som man får anledning att börja fundera på hur 

hylluppställningssystemet är utformat och om det är något som man skulle vilja var 

annorlunda. Att respondenterna i de flesta fall inte funderat över – eller ens lagt märke 

till – den alternativa hylluppställningen, skulle således kunna ses som ett gott betyg. Det 

skulle kunna innebära att genreindelningen fungerar så pass bra att 

högstadieungdomarna inte behöver fundera över den. Detta antagande stöds också av att 

majoriteten av respondenterna anser att det är lätt eller ganska lätt att hitta böcker i 

Ungdomsrummet, och att det är lättare där än i övriga biblioteket. En av de anledningar 

till detta, som nämnts i intervjuerna, är just genreindelningen.  

Ovanstående slutsatser angående hur genreindelningen fungerar gäller framför allt 

avdelningen med skönlitteratur i Ungdomsrummet. När det gäller Ungdomsrummets 

facklitteratur är bilden inte lika tydlig. I detta fall tycks genreindelningen inte ha lika 

stor betydelse för att underlätta informationssökningen. Eftersom intervjuerna med 

högstadieungdomar inte innehöll några frågor som specifikt berörde facklitteratur är det 
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svårt att dra några entydiga slutsatser. Det verkar som om högstadieungdomarna 

vanligen inte går till Ungdomsrummet för att söka facklitteratur om ett visst ämne och 

de lånar inte heller facklitteratur därifrån i någon större utsträckning. Däremot läses 

dessa böcker gärna på plats i Ungdomsrummet. Varför det är så är svårt att säga. 

Kanske föredrar man helt enkelt att läsa facklitteratur i biblioteket och känner inte något 

behov av att låna hem böckerna och läsa dem mer ingående, även om man tycker att de 

är intressanta. Det kan också vara så att när man använder Ungdomsrummet som 

uppehållsrum och vill sysselsätta sig med något, så ligger läsning av facklitteraturen 

närmast till hands. Fackböcker passar bättre än skönlitteratur när man bara vill ha något 

att bläddra i ett litet tag. Dessutom är facklitteraturen är placerad precis bredvid 

läshörnan. Facklitteratur om specifika ämnen är något som högstadieungdomarna främst 

söker i samband med skolarbete. I dessa fall föredrar man att vända sig till en 

bibliotekarie, i stället för att söka själv. Jag tolkade det som att genreindelningen av 

facklitteratur i Ungdomsrummet inte har så stor betydelse i detta sammanhang. 

Anledningen till att man hellre ber om hjälp än söker själv framkom inte i 

intervjusvaren, men det skulle kunna ha att göra med att det ofta handlar om 

ämnesområden som högstadieungdomarna är relativt obekanta med.  

Det är tydligt att Ungdomsrummet är en central plats för högstadieungdomarna när de 

besöker biblioteket. Ungdomsrummet fyller även viktiga funktioner som inte är direkt 

relaterade till biblioteksverksamheten, då det fungerar som en plats för social samvaro 

och uppehållsrum under skoltid. Högstadieungdomarna har en positiv inställning till 

Ungdomsrummet som helhet. När det gäller genreindelningen är inställningen också 

övervägande positiv. Det var ingen av respondenterna som direkt uttryckte några 

negativa synpunkter angående vare sig Ungdomsrummet eller genreindelningen, även 

om vissa hade förslag på förändringar. 

Förslag på åtgärder 
Genreindelningen av skönlitteratur är ändamålsenlig och fungerar bra i sin nuvarande 

form. Ingenting har framkommit i utvärderingen som visar på behov av förändring i 

detta avseende. Även exponeringen av böcker i Ungdomsrummet fyller sitt syfte. När 

det gäller facklitteraturen tyder resultaten på att det kan finnas behov av att göra den 



 29 

mer tillgänglig. Detta gäller facklitteraturen i både Ungdomsrummet och övriga 

biblioteket. Det vore därför önskvärt med mer kunskap om målgruppens behov, 

önskemål och användning av facklitteratur. Speciellt sökning och användning av 

facklitteratur i samband med skolarbete verkar vara ett område där det kan finnas behov 

av förändring. Denna fråga diskuteras närmare under rubriken Förslag på vidare 

forskning och utvärdering. 

Flera av respondenterna uppgav att de brukar vara i Ungdomsrummet för att de inte har 

någon annanstans att ta vägen på rasterna och för att de behöver en avskild plats där de 

kan vara i fred ett tag.  Utifrån deras svar verkar det som om det är brist på 

uppehållsrum och avskilda platser i skolan för elever som känner behov av lugn och ro 

och vila under skoldagen. Att Ungdomsrummet kan bidra till att fylla detta behov är 

självfallet bra, men även skolan borde få kännedom om att deras elever har det här 

behovet. Det skulle ge skolan möjlighet att ställning till om det är något som de behöver 

åtgärda, exempelvis genom att skapa bättre uppehållsrum och lugna miljöer. Eftersom 

Ungdomsrummet är så välbesökt och ofta upplevs som ”upptaget”, skulle fler 

uppehållsrum i skolan kunna minska trycket på Ungdomsrummet och ge utrymme för 

nya besökare. 

När det gäller respondenternas förslag på förändringar av miljön i Ungdomsrummets 

verkar flera vara svåra att genomföra, eftersom de kommer i konflikt med andra behov, 

såsom att Ungdomsrummet ska kunna upplevas som öppet för alla och personalens 

behov av uppsyn över ungdomarna. Jag tror dock att det vore positivt att öka 

ungdomarnas möjligheter att påverka biblioteksverksamheten på olika områden som 

berör dem. Det kan gälla sådant som inköp av medier, genreindelningen, aktiviteter och 

inredning i biblioteket. Jag har funnit flera exempel, bland annat hos Rydsjö (2007), på 

projekt med syftet att utgå från ungdomars önskningar och öka deras delaktighet i 

verksamheten. Flera av dessa projekt har också gett utrymme för ungdomarnas eget 

skapande. Här skulle man även kunna tänka sig någon form av samarbete med skolan. 

En liten och okomplicerad åtgärd för att underlätta för ungdomarna att lämna förslag 

skulle kunna vara att ha en särskild ”förslagslåda” eller anslagstavla för detta ändamål i 

Ungdomsrummet. Där ska man kunna lämna önskemål om inköp av böcker och andra 
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förslag. Att ha förslagslådan/anslagstavlan synlig skulle förhoppningsvis kunna bidra 

till att göra ungdomarna medvetna om deras möjlighet att påverka. 

Förslag på vidare forskning och utvärdering 
Målgruppens behov, önskemål och användning av facklitteratur har berörts relativt 

ytligt i denna utvärdering. Som nämnts i föregående avsnitt kan det dock finnas behov 

av att göra facklitteraturen mer tillgänglig. Således skulle ytterligare studier med fokus 

på facklitteratur vara av värde. Det skulle kunna bidra med praktiskt användbar kunskap 

om hur facklitteraturen ska tillgängliggöras för målgruppen. I min undersökning var det 

visserligen ingen av respondenterna som menade att de saknade någon genre eller tyckte 

att genreindelningen borde förändras i Ungdomsrummet, men man hade heller inte 

reflekterat så mycket över detta. En undersökning där man ställer frågor om just 

facklitteraturen skulle kanske kunna ge tydligare svar på om genreindelningen här 

motsvarar målgruppens behov. 

Informationssökning i samband med skolarbete är kopplat till föregående område. Här 

finns många frågor att undersöka: Hur upplever målgruppen att informationssökningen 

fungerar i detta sammanhang? Vad anser lärarna? Kan informationssökningen i 

samband med skolarbete underlättas och i så fall hur? Vilken betydelse har 

facklitteraturen i Ungdomsrummet när det gäller skolarbete? 

I utvärderingen framkom att Ungdomsrummet fyller funktioner som inte är direkt 

relaterade till biblioteksverksamheten. Då det var genreindelningen som var 

utvärderingens huvudämne har jag inte närmare gått in på frågor rörande användningen 

av Ungdomsrummet. Jag tycker dock att detta är ett område som vore värt att studera 

närmare. Att undersöka hur Ungdomsrummet och biblioteket används och vilka 

funktioner målgruppen skulle vilja att Ungdomsrummet och biblioteket fyllde, skulle 

kunna bidra till kunskap om hur biblioteket kan göras mer anpassat för ungdomar.  
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Bilaga 1: Intervjumall 
Kön Flicka Pojke Årskurs 7 8 9 

1. Besöksvanor och lån 
1.1 Hur ofta besöker du biblioteket? 

1.2 När du besöker biblioteket, hur vanligt är det att du går till Ungdomsrummet?  

1.3a Varför besöker du biblioteket? (flera svar kan anges) 

• Använda dator 

• Låna böcker av eget intresse 

• Raster 

• Sitta och läsa 

• Skolarbete     

• Träffa kompisar 

1.3b Vilket är den vanligaste anledningen till besöket? 

1.4 Varifrån lånar du oftast böcker? 

• Ungdomsrummet  

• Övriga biblioteket 

2. Hitta i biblioteket 
2.2 Hur tycker du det går att hitta de böcker du letar efter i Ungdomsrummet? Varför? 

2.3 Är det lättare eller svårare att hitta i Ungdomsrummet än övriga biblioteket? Varför? 

2.4a Hur brukar du göra för att hitta de böcker du vill ha? (flera svar kan anges) 

• går och letar bland hyllorna för att se om jag hittar något  

• letar upp rätt avdelning i hyllorna och tittar där 

• letar i bibliotekskatalogen i datorn 

• frågar bibliotekarien 

• frågar en kompis 

2.4b Vilket är det vanligaste sättet för dig att hitta böcker? 



 34 

2.5 När du går runt och tittar i hyllorna i Ungdomsrummet, brukar du då hitta böcker 

som du känner att du vill läsa som du inte tänkt på i förväg? Vad är det som gör att du 

vill läsa just de böckerna? 

2.6 Om det är en bok som har ställts så att man ser omslaget, tror du att det är större 

chans att du lånar den än att du lånar en bok som står som vanligt i hyllan? 

3. Genreindelningen 
3.1 I Ungdomsrummet är de flesta böckerna uppställda i olika teman, t.ex. Livsviktigt 

och Deckare. Det skiljer sig åt från hur det är i övriga biblioteket. Har du lagt märke till 

det? 

3.2 Vilket/vilka teman lånar du oftast böcker från? 

3.3 Är det några teman du skulle vilja ha som inte finns i Ungdomsrummet nu? 

3.4 Är det något annat som du tycker borde  vara annorlunda med hur böckerna är 

uppställda (indelade i teman)? 

4. Ungdomsrummet 
4.1 Vad tycker du om Ungdomsrummet i allmänhet?  

4.2 Är det något du tycker borde vara annorlunda i Ungdomsrummet? Har du några 

förslag på saker som du tycker ska finnas där? 
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Bilaga 2: Genreindelningen i Ungdomsrummet 

Skönlitteratur 
• Deckare  

• Fantasy  

• Klassiker 

• Kärlek 

• Livsviktigt: Böcker om existentiella frågor, sexualitet, identitet, kriser etc. 

• Lättläst/snabbläst 

• Manga 

• Roligt 

• Rysare, skräck & spöken 

• Äventyr & spänning 

 
Facklitteratur 

• Extremt & utmanande: ”Extremsport”, överlevnadshandböcker etc. 

• Fakta & frågor: Naturvetenskap, teknik och liknande. 

• Hälsa & ohälsa: Hur kroppen fungerar, droger, ätstörningar, sjukdomar.  

• Idé & politik: Politiska åskådningar, feminism, veganism, biografier. Exempel: 

Vår förbannade rätt (om barns och ungdomars rättigheter), biografi om Palme. 

• Mystiska fenomen: Olika omstridda fenomen och övernaturliga företeelser. 

• Tanke & känsla: Psykologi, filosofi, självhjälpsböcker.  

• Tjejer & killar: Kärlek, sexualitet, könsroller. Exempel: Ett hjärta i jeans. 

• Tro, myter & sägner: Världsreligionerna, mytologi, folktro.  

• Uttryck: Kultur och skapande i olika bemärkelser. Exempel: Diktskola, böcker 

om tatuering, musikskapande, målning. 

 
Blandade genrer 

• Allt om fotboll 

• Allt om hästar 

• Andra världskriget 

 


