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Abstract:

This study examines the Four Spaces Model, from a sound
environment perspective. It raises two questions: 1) What are
the challenges for The Four Spaces Model, in terms of
soundscape, when it is implemented into public libraries? 2)
How can the challenges be managed?
There has been used a variation of methods, included using an
article about The Four Spaces Model, the Danish homepage
“Modelprogram for folkebiblioteker”, as well as visiting three
Swedish public libraries.
Since the model seems to stipulate an open plan solution, there
is a propensity for higher sound levels. The sound level could
impair activities inside the library, for an example, reading
comprehension might be impaired. Noise levels might be so
high, that spoken communication would be harder to
understand, especially for children, disabled people and foreign
language speakers. The Swedish library law stipulates that these
groups should be given particular consideration. Furthermore,
the sound levels might be so high, that the space needs acoustic
treatment, or even rebuilding, like the public library Garaget in
Malmö.
Zoning and acoustic treatment may not be sufficient to provide a
good sound environment. Separate rooms would provide a good
sound environment, but it is unclear if it is consistent with the
model. Sound masking techniques could be used, but is
unproven and has not received a mainly positive response from
workers in open plan offices.

Nyckelord:

Ljudmiljö, folkbibliotek, four spaces, buller, akustik, läsning,
samtal, planlösning, zonindelning.

Citatet på omslagssidan är hämtat från:
Watson, L. (2013, s. 125). Better library and learning space :
Projects, trends and ideas. London: Facet Publishing.
(collocate betyder ungefär att finnas sida vid sida)

Innehållsförteckning
1 INLEDNING ......................................................................................................................... 1
1.1 PROBLEMFORMULERING .................................................................................................... 1
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................ 3
1.2.1 Avgränsningar ......................................................................................................................................................3

1.3 BAKGRUND OCH BEGREPP SOM RÖR LJUDMILJÖN ...................................................................... 4
1.3.1 Ljud, ljudstyrka och frekvenser............................................................................................................................4
1.3.2 Tystnad och buller ................................................................................................................................................5
1.3.3 Ljudmiljö, akustik och efterklangstid ..................................................................................................................5
1.3.4 Riktlinjer gällande ljudmiljön på folkbibliotek ...................................................................................................6
1.3.5 Lagar och föreskrifter relevanta för ljudmiljön på folkbibliotek .......................................................................7

2 TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................................ 9
2.1 FORSKNING OM LJUDMILJÖN PÅ FOLKBIBLIOTEKEN .................................................................... 9
2.2 FORSKNING OM LJUDMILJÖN I LIKNANDE VERKSAMHETER.......................................................... 11
2.3 HUR VI PÅVERKAS AV STÖRANDE LJUD I ALLMÄNHET ................................................................ 12
2.4 HUR BAKGRUNDSLJUD PÅVERKAR INDIVIDUELL LÄSNING ........................................................... 13
2.5 HUR BAKGRUNDSLJUD PÅVERKAR SAMTAL ............................................................................ 15
2.6 FORSKING OM TILLGÄNGLIGHET OCH LJUDMILJÖ ..................................................................... 16
3 MODELL............................................................................................................................ 19
4 METOD ............................................................................................................................. 21
4.1 METOD FÖR DATAINSAMLING ............................................................................................ 21
4.2 METOD FÖR DATAANALYS ................................................................................................. 23
5 ANALYS OCH RESULTAT .................................................................................................... 25
5.1 EXEMPEL PÅ HUR MODELLEN HAR APPLICERATS ...................................................................... 25
5.1.1 Garaget .............................................................................................................................................................. 25
5.1.2 Malmö stadsbibliotek ....................................................................................................................................... 26
5.1.3 Kista bibliotek .................................................................................................................................................... 27
5.2 UTMANINGAR NÄR MODELLEN APPLICERAS ........................................................................... 28
5.2.1 Utmaning 1 – ljudnivån blir så hög att aktiviteter försvåras ......................................................................... 28
5.2.2 Utmaning 2 – ljudnivån försvårar samtal och grupper utestängs................................................................. 31
5.2.3 Utmaning 3 – ljudmiljön kan strida mot riktlinjer och lagstiftning ............................................................... 33
5.2.4 Utmaning 4 – ljudmiljön blir inte som besökarna önskar .............................................................................. 35
5.2.5 Utmaning 5 – problem med ljud även i avgränsade utrymmen .................................................................... 35
5.2.6 Utmaning 6 – motsättning mellan det visuella och akustiska ....................................................................... 35
5.3 HUR UTMANINGARNA KAN HANTERAS.................................................................................. 36
5.3.1 Hantering 1 – zonindelning .............................................................................................................................. 37
5.3.2 Hantering 2 – separata rum och inte öppen planlösning ............................................................................... 38
5.3.3 Hantering 3 – akustikbehandling ..................................................................................................................... 39
5.3.4 Hantering 4 – ljudmaskering ............................................................................................................................ 40
5.3.5 Hantering 5 – individualiserad ljudmiljö.......................................................................................................... 40

6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION ......................................................................................... 42
7 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ..................................................................................... 44
8 REFERENSLISTA ................................................................................................................ 45

2

1 Inledning
Under den tid vi har läst på bibliotekshögskolan har jag genomgående sett två
olika uppfattningar om bibliotekets ljudmiljö – antingen en livfull mötesplats,
eller en tyst frizon för koncentration och läsning. Denna uppsats kommer att
behandla ljudmiljön på folkbibliotek.
Det har skrivits en hel del arbeten inom Biblioteks- och Informationsvetenskap
(hädanefter B&I) som utgår från diskursanalys kring tystnadsnormen, t.ex. av
Åsa Hedemark (2009). Däremot finns nästan inget om hur ljudmiljön kan
tänkas påverka besökarna. Detta går att se som ett mer generellt mönster. I en
rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet, Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad,
sägs att ljudmiljön ”så gott som aldrig” tas upp i ritningar eller i presentationer.
Detta trots att det är en viktig faktor för hur vi upplever en miljö (Grahn, 2011,
s. 45). En grund till att undersöka ljudmiljön är alltså att det finns lite forskning
på området. Som bakgrund kan också sägas att ljudmiljö generellt upplevs som
ett problem, 29 procent uppger att ljudmiljön är ett stort problem överlag
(HRF, 2009).
Det finns goda skäl att misstänka att en hög ljudnivå påverkar vissa aktiviteter
negativt. Exempelvis har studier visat att läsförståelsen vid individuell läsning
sker bäst i en tyst miljö (Holšánová, 2010 och Johansson 2012). Metastudier
har också visat att man presterar sämre och påverkas negativt i en dålig
ljudmiljö (t.ex. Hygge, Kjellberg, & Landström, 2013). Dessutom är en
tredjedel av alla godkända bullerrelaterade sjukdomar inom området
pedagogiskt arbete, där det främst är andra människor som låter (Hygge et al.,
2013).
Eftersom jag är musiklärare, och undervisar bl.a. i ljudteknik, och har speciellt
intresse och kunskap i frågor om akustik och ljud. Jag hoppas att kunna
tillämpa en del av de kunskaperna i ett nytt sammanhang genom denna uppsats.

1.1 Problemformulering
I debatten om vad biblioteket ska vara för plats har en del modeller formulerats
som svar. Jag har valt att använda fyrfältsmodellen eftersom den har tagits
fram i Skandinavien, vilket gör den relevant att använda i denna uppsats, som
fokuserar på de svenska folkbiblioteken. Under utbildningen har det nämligen
ofta refererats till fyrfältsmodellen, ”four spaces”, som presenterades av de
danska biblioteksforskarna Jochumsen, Rasmussen, och Skot-Hansen (2012).
Det finns också exempel på bibliotek som uttryckligen sägs ha följt modellen. I
Sverige är det Garaget och folkbiblioteket i Malmö, samt Kista bibliotek
(Kulturstyrelsen och Realdania, 2018). Jag menar att den kan leda till en mer
högljudd ljudmiljö, men den har inte blivit undersökt från detta perspektiv.
Modellen har delvis motiverats utifrån en mer allmän trend i samhället, där
biblioteket ska anpassas till upplevelsesamhället (Schulze, 2005).
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Frågan om modellens möjliga konsekvenser för ljudmiljön menar jag är viktig
eftersom den aktualiseras både vid nybyggen av bibliotek, och när befintliga
bibliotek ska inredas och anpassas till nya aktiviteter. Det finns också många
konkreta exempel på att modellen använts både vid nybyggen och renoveringar
(Kulturstyrelsen och Realdania, 2018). Ytterligare en motivering till att
undersöka modellens möjliga konsekvenser för ljudmiljön är att denna kan
tolkas som en tillgänglighetsfråga. I vissa fall är det uppenbart att ljudmiljön
kan påverka specifika grupper, såsom personer med hörselnedsättning. Andra
fall är dock mindre uppenbara t.ex. att barn, eller personer som inte talar sitt
modermål är betydligt mer känsliga för en dålig ljudmiljö (Socialstyrelsen
2008). Detta samband har sällan uppmärksammats inom B&I, men har hög
relevans för folkbibliotekens verksamhet då dessa ska vara prioriterade
grupper, enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801).
Modellen menar att folkbiblioteket bör innehålla:
1.Inspirationsrum – genom alla sorters media.
2.Läranderum – genom fri tillgång till information och kunskap.
3.Mötesrum – för människor med olika intressen och värderingar.
4.Performativt rum – att i samspel med andra skapa konst och kultur.
Genom sitt innehåll tolkar jag att modellen kan ha stor inverkan på ljudmiljön,
eftersom den säger att biblioteket ska vara en plats för en mängd olika aktiviter
som alla kan alstra ljud. I artikeln där modellen presenteras (Jochumsen et al.,
2012) nämns det dock inte något om möjliga konsekvenser för ljudmiljön
Givetvis har fyrfältsmodellen använts för en mängd olika syften, och är primärt
inte en modell enbart för hur ett bibliotek ska utformas fysiskt. Snarare
framställdes den som en modell för bibliotekets olika funktioner (Jochumsen et
al., 2012). Däremot har den använts för att utforma biblioteken fysiskt på
åtminstone tre svenska folkbibliotek, vilket gör det relevant att undersöka
modellen från denna aspekt, även om den också kan tillämpas på en mängd
andra sammanhang. Jag utgår från modellen, framförallt såsom den tolkats på
Kulturstyrelsens och Realdanias hemsida, som lanserades 2013, och därefter
uppdaterats kontinuerligt (2018).
Hur vi påverkas av bakgrundsljud i allmänhet är inte outforskat (t.ex. Hygge et
al., 2013). Genom att belysa modellen utifrån ljudmiljön, så ges perspektivet
vilken möjlig påverkan ljudmiljön modellen ger upphov till kan få på
biblioteksbesökarna. Oavsett om det är modellens ursprungliga syfte så har den
använts för den praktiska utformningen på åtminstone tre folkbibliotek i
Sverige, och åtskilliga i Norden och övriga världen (Kulturstyrelsen och
Realdania, 2018). Genom att undersöka vad möjliga konsekvenserna kan bli
för ljudmiljön uppmärksammas alltså något som sannolikt har stor påverkan på
biblioteksbesökarna, eftersom kunskapssammanställningen av Hygge et al
(2013) visar på att bakgrundsljud kan ha stor påverkan generellt.
Eventuell påverkan av ljudmiljön kan dessutom ses som en del av den
informationsvetenskapliga grenen inom B&I. Det handlar om hur vår förmåga
att uppfatta och hantera information, och hur den påverkas av olika
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miljöfaktorer. En definition av informationsvetenskap lyder ”vetenskapen som
studerar informationens egenskaper och beteende, de krafter som styr
informationsflödet och de olika tekniker som finns att bearbeta information för
att skapa optimal tillgång och användbarhet” (Höglund, 2000, s. 7). Att veta
hur besökare kan påverkas av en viss ljudmiljö är relevant att ta hänsyn till när
bibliotek ska planläggas.
Modellen kan även sägas spegla en mer allmän tendens inom folkbiblioteken.
I Nordic Public Libraries 2.0 berättar Maija Berndtson (2010), bibliotekschef,
de nordiska ländernas bibliotek. Trenden, menar hon, är att locka människor att
träffas, och att de sociala ytorna därför ges större plats, medan den traditionella
fysiska samlingen minskas.
Vad gäller kopplingen till forskning kommer inte alla olika aktiviteter som
nämns i modellen studeras närmare, eftersom det skulle bli för omfattande
inom ramen för en kandidatuppsats. Därför har jag har valt att undersöka två
mer specifika aktiviteter närmare: individuell tyst läsning, och samtal.
Dessa två aktiviteter har dessutom inte på förhand ett givet svar på hur
ljudmiljön påverkar. Det är också två aktiviteter av olika karaktär, som
samtidigt är vanligt förekommande på ett folkbibliotek. Just en lugn plats med
läsning är också något som användarna på svenska folkbibliotek i hög grad
efterfrågar (Svensk biblioteksförening, 2011), medan samtal kan ses som
kärnan i moderna biblioteksmodeller som betonar biblioteket som mötesplats
(Jochumsen et al., 2012; Audunson 2005). Viss forskning har också gjorts på
arbete som aktivitet, men jag menar att de två valda aktiviteterna ger ett mer
nyanserat svar, då arbete ofta kan inkludera både samtal och egen läsning.

1.2 Syfte och frågeställningar
Mitt övergripande syfte med denna uppsats är att skapa förståelse för vad en
tillämpad fyrfältsmodell kan få för utmaningar vad gäller folkbibliotekens
ljudmiljö, för att nå en ökad kunskap om folkbibliotekens ljudmiljö. Till hjälp i
arbetat har jag haft följande frågeställningar:
1. Vilka utmaningar kan en applicering av fyrfältsmodellen innebära för
folkbibliotekets ljudmiljö, vad gäller de två aktiviteterna tyst individuell
läsning och samtal?
2. Hur kan dessa utmaningar hanteras?
1.2.1 Avgränsningar
Som nämndes i kapitel 1.1. ovan granskas inte alla aktiviteter närmare, utan
framförallt egen tyst läsning, samt samtal. Läsning definieras i denna uppsats
som det används av t.ex. läsforskarna Johansson (2012) och Holšánová (2010).
Det är alltså en traditionell definition, som inte använder det vidgade
textbegreppet som annars innefattar även t.ex. bild, film och ljud (Karlsson,
2007). Samtal i detta sammanhang används som i Audunsons (2005) artikel om
mötesplats, bortsett från att de icke-verbala aspekterna här bortses ifrån.
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En annan avgränsning som är nödvändig av utrymmesskäl är att det är
besökarnas ljudmiljö som är i fokus. Även bibliotekarier och annan personal
påverkas av ljudmiljön, men fyrfältsmodellen inriktas mot besökarna.
Dessutom är personalens situation mer komplex ljudmässigt, eftersom att de
sannolikt har tillgång till andra lokaler i anslutning till biblioteksrummet.
Ytterligare en avgränsning är att jag här använder ljud främst i betydelsen
buller, d.v.s. oönskat ljud. Ljud kan annars fylla en stor mängd olika
funktioner, och värde i allt från att vara ett identitetsskapande kulturellt
uttrycksmedel (Samama, 2016), till att påverka våra inköp (Fujikawa och
Kobayashi, 2010). I denna uppsats uppmärksammas dock ljud främst i
betydelsen buller, d.v.s. när det i olika sammanhang uppfattas som oönskat. En
avgränsning görs också i denna uppsats vad gäller typ av buller. Lågfrekvent
buller, såsom fläktanläggningar, trafikbrus och liknande kan antas ha viss
påverkan på människan, men kommer här att bortses ifrån (se även avsnitt 1.3
för närmare förklaring). De är i större mening utanför bibliotekens kontroll,
och inte heller inom det frekvensområde där människor störs mest. Man kan i
och för sig argumentera för att de skulle kunna vara lättare att uppfatta i en
miljö som i övrigt är relativt tyst, men jag bedömer övriga ljud som viktigare
totalt sett. Det har gjorts studier inriktade mot just lågfrekvent buller, t.ex. av
Pedersen, Møller & Waye (2008).
Vad gäller appliceringen av modellen fokuseras på hur det skett på tre svenska
folkbibliotek: Garaget, Malmö stadsbiblitotek och Kista biblitek.

1.3 Bakgrund och begrepp som rör ljudmiljön
Eftersom uppsatsen framöver anknyter till en del termer inom ljudlära och
akustik följer här ett avsnitt om detta, eftersom det behövs för att förstå
fortsättningen. Hur vi påverkas av ljud när vi läser eller för samtal tas upp
senare, i avsnittet om tidigare forskning.
Det följer också ett avsnitt och riktlinjer och lagstiftning som gäller ljudmiljön
på folkbiblioteken, eftersom den tillämpade fyrfältsmodellen riskerar att hamna
i konflikt med dessa.
1.3.1 Ljud, ljudstyrka och frekvenser
Ljud är en vågrörelse, och kan liknas med de ringar som bildas när man släpper
en sten i vatten. Hur starkt ljudet är, ljudstyrkan, mäts i dB, decibel. Här
motsvarar 20 dB en viskning, 60 dB ett samtal på en meters avstånd, och 130
dB smärtgränsen. Notera att skalan är logaritmisk, vilket gör att en ökning med
10 dB uppfattas som en fördubbling av styrkan. (Zetterberg, 2002). Tabell 1
nedan visar fler värden för olika aktiviter. Notera att bibliotek ges värdet 40
dB, vilket i detta sammanhang rimligen tolkas som ett traditionellt bibliotek.
En annan viktig aspekt av ljud är dess frekvens, eller våglängd, mätt i Hertz
(Hz), antalet svängningar per sekund, och vi kan uppfatta mellan 20 och
ungefär 20 000 Hz. Vi är extra känsliga för mellanregistret, i mitten av
frekvensområdet, där framförallt mänskligt tal befinner sig (Zetterberg, 2002).
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Tabell 1: Ljudstyrka i decibel. Värden hämtade från HRF:s Kakofonien (2009)
180
140
120
110
100
90
80

70
60
50
40
30
20
10

Kraftig explosion. Gevärsskott
Fyrverkeri. Gevärsskott. Jetplan startar.
Rockkonsert.
Motorsåg. Symfoniorkester. Traktor.
Gräsklippare. Tåg. Tung trafik.
Skolmatsal. Starkt trafikerad gata. Hårtork. Fullsatt restaurant.
Undre insatsnivå för buller inom arbetslivet.
Teaterfoajé full med folk. Större dagisgrupp skolkorridor under
rast.
Tvättmaskin. Dammsugare.
Normalt samtal. Diskmaskin. Lugn kontorsmiljö
Kraftigt regn. Lågmält samtal.
Fågelkvitter. Bibliotek.
Sus i trädkronor.
Viskning. Tyst sovrum

0

1.3.2 Tystnad och buller
Upplevelsen av ljud är inte samma sak som ljud rent fysiskt, såsom en
mikrofon skulle uppfatta det. Människor har en viss förmåga att sortera ut det
vi vill höra. Att något uppfattas som tyst behöver inte betyda frånvaron av
ljudvågor, vi hör t.ex. inte ljud svagare än 20 dB vid riktigt lågfrekvent ljud,
vilket gör att vi slipper höra vårt eget hjärta slå. (Zetterberg, 2002). Det betyder
att hörtröskeln för en normal person är i värdet 0-20 dB, beroende på vilken
frekvens ljudet har. Hörseln är också ett sinne, som till skillnad från andra, inte
kan stängas av (Konradsson, 2011).
Buller syftar vanligen på allt slags oönskat ljud. Det är alltså fullt möjligt att
musik, samtal och andra ibland önskvärda ljud klassas som buller i en viss
situation, men inte i en annan (Socialstyrelsen, 2008). Här går att tillägga att
Arbetsmiljöverkets titel Störande buller (2013) egentligen är övertydlig, då
begreppet buller redan innefattar att det är något som stör.
1.3.3 Ljudmiljö, akustik och efterklangstid
Termen ljudmiljö används t.ex. i Svenska ljudlandskap (Karlsson, 1995). Med
ljudmiljön menas ljuden och faktorerna i den omgivande miljön som påverkar
hur det låter. Det handlar alltså om vad som låter, hur mycket, och på vilket
sätt, samt faktorer i miljön. Jag har använt begreppet på liknande sätt som
Boverket (2000). Ljudmiljö innebär mer än enbart bakgrundsljud, eftersom ett
och samma ljud kan förstärkas av akustiken i ett rum, vilket kan vara positivt i
t.ex. körsammanhang, men negativt om det handlar om taluppfattning.
Det är en stor skillnad på hur ljud upplevs inomhus och utomhus, och det gör
att vi lättare störs av en ljudkälla i inomhusmiljö. Vanligtvis avtar ett ljud med
avståndet, ca 6 dB per fördubblat avstånd. Men det vi hör när vi hör något talas
inomhus är dels de direkta ljudvågorna, dels de indirekta vågorna, som når oss
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via studsar i lokalen, och alltså förstärker ljudet. Här påverkar lokalens form
och material efterklangstiden. Man brukar skilja på ljudisolering, som handlar
om att stänga ute oönskat ljud, och akustikbehandling, som handlar om att
anpassa ett rums akustik till ändamålet.
Rent tekniskt definieras efterklang som den tid det tar för ett ljud i det aktuella
rummet att minska med 60 dB, och i ett bostadsrum kan det vara 0,3 sekunder
och i en klassisk konsertsal 5 sekunder. En lokal med lång efterklangstid,
såsom konsertsalen kan vara bra för körsång, men gör det svårt att uppfatta tal.
(Zetterberg, 2002). Efterklangstiden ökar med större rumsvolym, men kan
minskas om det sätts upp absorbenter, som dämpar efterklangen – i olika grad
beroende på storlek och material på dessa (Åkerlöf, 2007). Det kan nämnas att
en bokhylla fylld med böcker fungerar relativt bra som en absorbent
(Zetterberg, 2002).
Det vi vardagligen kallar tal består av en blandning av pauser och ljud, och
dessa pauser är viktiga för förståelsen. Exempelvis är det skillnad i hur man
uttalar ”mat” och ”matt”, speciellt i det längre vokalljudet ’a’. Dock är det även
en skillnad i tid innan konsonanten ’t’, där det är en längre paus innan i ”mat”,
jämfört med ’matt’ (testa gärna själv). I en lokal med lång efterklangstid, eller
hög bullernivå, är denna skillnad svårare att uppfatta. Vissa konsonanter är
dessutom svårare att höra eftersom de naturligt uttalas svagare (Konradsson,
2011, s. 14).
Maskeringseffekter kan uppstå om ett ljud hindrar ett annat att höras, t.ex. att
buller gör att en person inte kan uppfatta vad en annan person säger, så kallad
talmaskering. Speciellt stor risk för detta är det om bullret är i samma frekvens
som de viktigaste i talet, 300 – 3000 Hz (Socialstyrelsen 2008). I vissa fall kan
dock maskeringseffekten användas för att minska störningsupplevelsen, genom
att ett brus-aktigt buller skickas ut på en lite lägre ljudnivå, för att göra ett
störande buller mindre uppenbart (Renz, Leistner, & Liebl, 2018).
Rent praktiskt anses det bäst att isolera buller direkt vid källan. (Socialstyrelsen
2008; HRF, 2009; Zetterberg, 2002). Bäst är att dela upp det som alstrar ljud i
ett rum, och det som är tyst i ett annat (HRF, 2009). Vid ljudisolering är det
ofta en risk att buller transporteras genom en vägg, eller under, eller via
ventilation – och för att få en säker ljudisolering bör ett nytt fristående rum
byggas inne i det rum man vill ska vara tyst (Zetterberg, 2002).
1.3.4 Riktlinjer gällande ljudmiljön på folkbibliotek
Det kan finnas en risk att en tillämpad fyrfältsmodell kommer i konflikt med
lagstiftning eller riktlinjer, och därför kommer dessa kort att gås igenom nedan.
Det mest specifika materialet om folkbibliotekens ljudmiljö är en skrift som
kulturrådet gav ut redan 1981, Folkbibliotekslokaler. Här ägnas ljudmiljön i
och för sig relativt litet utrymme, ett siduppslag under rubriken ”ljuset, ljudet,
luften och layouten”. Dock sägs ljudmiljön vara ”väsentlig för biblioteket”
(1981, s. 110). I sammanhanget berättas att det ”måste finnas delar av
biblioteket där både barn och vuxna kan vara ostörda”. Hur ska man tolka
textens auktoritet? I förordet sägs att det är en förhoppning att man i
planeringsarbetet kan dra nytta av de resonemang som förs i denna bok. Texten
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bör alltså tolkas som framförallt rådgivande, och har dessutom en del år på
nacken, då den gavs ut 1981.
Nyare är Eiler Janssons rapport Rum för möten (2009), som är en del av
Regionbibliotek Hallands projekt för att hitta mål och strategier för bibliotekets
roll som mötesplats. Här nämns att man genom zonindelning och s.k.
absorbenter kan skilja lugnare aktiviteter från mer högljudda, genom att
absorbenterna dämpar efterklangen. Likaså kallas akustik en av de
grundläggande funktionerna, men är inte närmare beskrivet.
Detaljer kring akustik finns däremot i Hörselskadades Riksförbundets (HRF)
häfte Kakofonien – en rapport om störande ljud och samtalsvänliga ljudmiljöer
(2009). Här finns tydliga och genomtänkta illustrationer hur skolor,
kontorslokaler och annat kan förbättras vad gäller akustiken, med förslag på
t.ex. akustiktak och takabsorbenter. Även om inte folkbibliotek nämns
uttryckligen kan mycket av det som gäller tillämpas i denna miljö.
1.3.5 Lagar och föreskrifter relevanta för ljudmiljön på folkbibliotek
Den mest centrala lagen som styr folkbiblioteken är naturligt nog
bibliotekslagen (SFS 2013:801). Här sägs en del allmänt om bibliotek, och mer
specifikt att folkbiblioteken ska vara ”tillgängliga för alla och anpassade till
användarnas behov” (§ 6). Här finns alltså begreppet tillgänglighet, som även
kan tolkas i termer av ljudmiljö – att miljön inte ska stöta bort eller försvåra för
vissa grupper. Dessutom ska den vara anpassad till användarnas behov. Detta
stärks genom att vissa specifika grupper nämns:
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda
litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa
gruppers behov.
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till
läsning. (SFS 2013:801).

Här framgår att funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter, barn samt
ungdomar ska ägnas särskild uppmärksamhet. Det framkommer i
forskningsavsnittet att dessa grupper är extra känsliga för en dålig ljudmiljö,
under avsnitt 2.6.
Biblioteket kan även innebära en arbetsplats, som regleras av
arbetsmiljöverkets författningssamling. Visserligen syftar den till
bibliotekariers arbetssituation, men kan rimligtvis utsträckas till att gälla delar
av bibliotekslokalerna. Vad gäller sättet att nå den önskade ljudmiljön finns
också en del krav på vad arbetsgivaren särskilt ska uppmärksamma (AFS,
2005:16, s. 7-8):
d) utformning och planering av arbetsplatser.
f) tekniska åtgärder för att minska bullret, genom
i) att minska luftburet buller, t.ex. med hjälp av skärmar, inbyggnader eller
ljudabsorbenter i tak och på väggar,
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Det står alltså specifikt om ljudabsorbenter i tak och väggar, som exempelvis
kan bidra till ett bättre samtalsklimat. Ännu mer detaljerat sägs det i
föreskrifterna om arbetsplatsers utformning (AFS 2009:2, s. 9):
32 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lämpligt
utformade och inredda med hänsyn till deras ändamål, ljudegenskaper och
förekommande bullerkällor. De ska planeras, disponeras och isoleras mot
omgivningen så att bullerexponeringen reduceras till lägsta praktiskt möjliga
nivå och så få som möjligt utsätts för buller.

Här framkommer alltså att så få som möjligt ska utsättas för buller.
Visserligen gäller reglerna för allt slags buller, och det kanske är lätt att
tänka på högt larmande verksamheter som t.ex. maskiner, där det finns
uppenbar risk för hörselskador. Dock utgör pedagogiskt arbete en dryg
tredjedel av alla bullerrelaterade arbetssjukdomar hos kvinnor (Hygge et
al., 2013). Det är alltså uppenbart att miljön i klassrum kan vara sådan att
den leder till bullerskador, även om det främst är människor som låter. Om
ett bibliotek används för liknande verksamhet skulle bullerskador rent
logiskt även kunna uppstå i den miljön, speciellt om det rymmer en mängd
olika ljudalstrande aktiviteter.
Finns det några riktlinjer för själva ljudnivån? I olika decibelskalor används
inte sällan bibliotek som exempel på 40 dB, men det är bara en indikation (t.ex.
HRF, 2009). Däremot finns det faktiskt en rekommendation i kommentarerna
till § 4 i AFS 2005:16, gällande bakgrundsljud:
För arbetsförhållanden där det ställs stora krav på att kunna vara koncentrerad
hela tiden och där du säkert ska uppfatta det som sägs anges värdet 35 dB (A).
Exempel på sådana arbetsförhållanden är undervisning.

Dock inkluderar ljud från den egna verksamheten, som i fallet bibliotek skulle
kunna vara stegljud, hostningar från personer i samma lokal. Det är ett
riktvärde, vilket innebär att det inte är rättsligt bindande, men ska eftersträvas
och sättas in åtgärder för att nås.
Förutom arbetsmiljöverket finns en del riktlinjer hos Boverket, som styr den
praktiska utformningen av lokaler. För akustikbehandling finns för
skolbibliotek kravet ljudklass C, vilket i efterklangstid motsvarar maximalt 0,6
sekunder. Som jämförelse kan sägas att undervisningslokaler eller
konferenssalar ska ha max 0,5 sekunder, och trapphus max 0,8 sekunder.
(Åkerlöf, 2007).
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2 Tidigare forskning
Det finns generellt inte särskilt mycket forskning inom området bibliotekens
ljudmiljö. Inom B&I–forskningen kallar Joacim Hansson frågan om ljudvolym
”lite förbisedd, men känslig” (2012, s. 181). Här börjar jag därför med material
som mer direkt handlar om folkbibliotekets ljudmiljö, för att sedan ta upp
liknande verksamheter.
Som skillnad finns överlag mycket forskning som handlar om biblioteket som
rum, men på grund av utrymmesskäl fokuserade jag bara på det som närmare
behandlar ljudmiljön.

2.1 Forskning om ljudmiljön på folkbiblioteken
Det mest relevanta materialet är Svensk biblioteksförenings rapport Olika syn
på saken (Svensk biblioteksförening, 2011), då den handlar om just
folkbibliotek. Rapporten sammanställer en del statistik från SOM-institutet,
samt har en egen undersökning som bygger på ca 800 telefonintervjuer med
slumpvis utvalda personer, samt drygt 100 anställda. Ljudmiljön har inga egna
frågor, men finns med på olika håll. Det finns inga ljudmätningar, då rapporten
bygger helt på människornas upplevelser.
Vad gäller ljudmiljön på folkbiblioteken instämmer ungefär hälften av
användarna helt i påståendet att det bibliotek man oftast besöker ”erbjuder en
lugn och rofylld miljö” (Svensk biblioteksförening, 2011, s. 17). Det anges
också som mycket viktigt av ca 55 procent (Svensk biblioteksförening, 2011, s.
11). För att ge perspektiv kan jämföras med t.ex. att umgås med andra på
biblioteket. Här är det betydligt färre, drygt 10 procent, som menar att det är
mycket viktigt. Noterbart är också att drygt 20 procent håller med helt i att man
kan umgås med andra, vilket är betydligt fler än de som menar att det är
mycket viktigt. Det är också avsevärt fler som tycker det är viktigt med en lugn
och rofylld miljö än att den är ”spännande och stimulerande”. Jämfört med
andra prioriteringar är det bara några andra saker som rankas ännu högre:
kunnig personal, bra bemötande, generösa öppettider och att det är lätt att hitta
och har bra utbud (Svensk biblioteksförening, 2011).
Det kan nämnas att personalen inte alls i samma grad instämmer i att miljön är
lugn och rofylld (Svensk biblioteksförening, 2011). Fackförbundet DIK:s
(2018) nyare rapport visar på att 73 procent av medlemmarna har upplevt
social oro. Det är dock svårt att direkt koppla det till buller, och det fanns också
en stor metodologisk brist i undersökningen – svarsfrekvensen var bara 28
procent.
Bland magisteruppsatser inom B&I har inte många arbeten varit inriktade
direkt mot ljudmiljön. Catrin Fjellströms (2015) uppsats är ett undantag: Vad
händer om man vänder på schh?: En undersökning om bakgrundsljud på
bibliotek. Uppsatsen bygger bl.a. på Julian Treassures teorier om
ljudmarknadsföring. Metoden som använts är först praktiska experiment, följt
av observationer och enkäter. Själva experimentet genomfördes i
tidsskriftsrummet på Jokkmokks bibliotek, där två olika slags naturljud
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prövades: fågelsång och en porlande bäck, samt utan bakgrundsljud. En
majoritet av besökarna föredrog fågelsången, och majoriteten (70 procent) var
positiva till fortsatt bakgrundsljud. I Fjellströms uppsats finns också en
välgjord forskningsöversikt, men som samtidigt konstaterar att ”det inte finns
mycket forskning att tillgå inom biblioteks- och informationsvetenskapsdisciplinen som specifikt behandlar ljudmiljö, förutom några råd om vad man
bör tänka på när ett nytt bibliotek byggs” (2015, s.10).
Inom B&I har ett enskilts folkbiblioteks miljö beskrivits i Eva Dahlbäcks
(2009) masteruppsats Att bygga ett bibliotek: En studie av funktion och rörelse
i tre nyinrättade biblioteksbyggnader - Kungliga tekniska högskolans bibliotek,
Sambiblioteket i Härnösand och Vitterhetsakademiens bibliotek. I synnerhet
sambiblioteket i Härnösand är relevant, då det fungerar som folkbibliotek.
Metoden var intervjuer av besökare och egen observation på plats i lokalerna.
Det fanns också intervjuer med arkitekterna om deras tankar vid utformningen,
vad gäller bland annat ljus och ljud. Dahlbäck fokuserar dock på funktionen,
hur det blev, och inte främst tankarna bakom. I sambibliotekets fall fanns det
ibland höga bakgrundsljud p.g.a. ett café och öppen planlösning, och även ljud
från barnavdelningen. Som motvikt fanns ett vattenfall som skapade
”rogivande bakgrundssorl” (2009, s. 56).
Biblioteket Plattan, i Stockholm, har undersökts i Hestermans (2012)
magisteruppsats. Hon utgick från fyrfältsmodellen, och använde kvalitativa
intervjuer av personalen. Det framkom att biblioteket visade tecken på alla fyra
funktioner, men fungerade främst som inspirationsplats. Generellt fanns
tveksamhet till att biblioteket skulle ha rollen som mötesplats. Det framkom att
personal, och enligt dem även användare, efterfrågade ett mer tyst bibliotek.
Den helt öppna planlösningen där det inte fanns någon gräns mot Kulturhuset,
uppfattades som problematisk.
Några andra masteruppsatser inom B&I fokuserade på arkitektur och
byggnadernas funktion. I de fallen behandlades inte ljudmiljön närmare, även
om jag kan tycka den i hög grad borde vara relevant (t.ex. Bergsten, 2014, och
Berggren, 2011).
Det finns inga direkta uppgifter om den faktiska ljudmiljön på folkbiblioteken,
och Kungliga biblioteket har inte heller tillförlitlig data om det finns en separat
läsesal eller inte, enligt C. Ranemo (personlig kommunikation 3 april 2018).
Däremot fanns det viss relevant litteratur internationellt. I Planning Public
Libraries (Dewe, 2006) sägs t.ex. att det förekommer framförallt tre vanliga
akustiska problem hos folkbiblioteken:
1) Högt ljud, från t.ex. barnavdelningen.
2) Stora lokaler med lång efterklangstid som uppfattas som ”noisy” och försvårar samtal.
3) Att det saknas utrymme där användaren inte hör andras tal m.m. (2006, s. 268)

I Yorukoglu och Kangs mer praktiskt inriktade forskning (2016) framkom att
ljudnivån generellt i en bibliotekslokal ökade med rummets storlek och med
antalet personer, i synnerhet i entréer. En hög och stor entré gav höga
ljudvolymer. Det är visserligen inte överraskande, men ger empiriskt stöd för
vad ett öppet landskap på just bibliotek leder till. Mätningarna genomfördes på
10

tre universitetsbibliotek i Storbritannien, men bör ha relevans även för svenska
förhållanden. Som parentes kan sägas att den enda uppgift som jag hittat i
Sverige är en ljudmätning av journalister, som uppvisade 53 dB, på grund av
ljudproblem på ett universitetsbibliotek (Zackrisson, 2009).
Debatten om ordningsproblem på biblioteken som startade våren 2015 tas inte
upp i denna uppsats. Det finns dock en koppling i att ena sidan benämndes
”tysthetsnormen” (Lindberg, N. 2015, Twitter). Debatten har behandlats i Julia
McDowells magisteruppsats Högljudda och tystade ungdomsgäng: En
diskursanalys av debatten om stökiga bibliotek (2016). Fokus var, likt
Hedemark på debatten, men det finns faktiskt också en del påståenden av
McDowell kopplade direkt till ljudmiljön, t.ex. betydelsen av separata rum.
Det finns en dansk artikel av B&I-forskarna Nissen och Furbo Carlsen (2014)
4-rumsmodellen som idégenereringsværktøj, som analyserar styrkor och
svagheter vid tillämpningen av fyrfältsmodellen. Metoden är att intervjua
användare, icke-användare och personal i en dansk kommun på Nordjylland.
Här togs ljudmiljön upp i ett litet avsnitt: ”Alle tre brugergrupper anfører
desuden, at biblioteket er et roligt miljø, og at der derfor vil opstå en
problematik i forhold til at indføre de mere larmende aktiviteter, men at dette
dog kan løses ved at opstille rammer for aktiviteterne (2014, s. 37). Här
framkom alltså att biblioteket var en lugn miljö, och att det fanns en
problematik att införa högljudda aktiviteter, men att det nog kunde lösas om
dessa har tydliga ramar.
Det finns en uppsats på kandidatnivå, som utifrån diskursanalys undersöker
biblioteket Garaget i Malmö. Författarna konstaterar att verksamhetsplaner och
beskrivningen i hög grad genomsyras av fyrfältsmodellen (Asu & Rydsjö,
2012).

2.2 Forskning om ljudmiljön i liknande verksamheter
Med tanke på att det är relativt outforskat hur ljudmiljön påverkar människor
på biblioteken kommer här även tas upp kontorslandskap, som liknar den miljö
som fanns t.ex. på Garaget, som sades följa fyrfältsmodellen (Kulturstyrelsen
och Realdania, 2018). Öppna kontorslandskap har visats bidra till stor stress
och ohälsa, jämfört med en tystare mer separerad miljö. Detta har bekräftats i
flera aktuella studier, t.ex. Seddigh (2015) och Jahncke (2012). Seddighs studie
visar också att koncentrationskrävande uppgifter leder till störst problem, och
att ju större kontoret är, desto sämre presterar man i ett minnestest. Telefoner
och tal är det som upplevs som mest störande (Mak & Lui, 2012). Även i
utbildning finns det stora problem: i högskolemiljöer besväras 40 procent av
dålig ljudmiljö (HRF, 2011). I skolan och förskolan är det även problematiskt:
67 procent av lärarna anser att ljudmiljön är ett problem dagligen (HRF, 2009).
En stor anledning är att klassrummen är anpassade till katederundervisning,
och inte dialog, vilket kan ge stora problem, men samtidigt görs sällan eller
aldrig kontroller av ljudmiljön (HRF, 2009).
Det är dock möjligt att det finns en helt annan lösning, som främst prövats på
kontorslandskap. Idén är att med små högtalare skicka ut ett relativt lågt
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konstant bakgrundsljud, som dock inte är så högt att det uppfattas som
störande, men ändå maskerar övriga ljud. Man kan beskriva det som att ett
slags icke-störande brus används för att minska ett mer störande buller.
Metoden har används sedan sent 1960-tal i USA, och det forskas ännu på vilket
ljud det helst ska vara, och på vilket sätt det gör bäst nytta (Renz, Leistner och
Libl, 2018). Det finns också en gräns för hur hög ljudnivå som går att maskera,
eftersom maskeringsljudet annars blir för högt, och enligt Renz et al., verkar
den gå redan vid 50 dB. Ett stort problem med denna metod är att den
vanligtvis inte uppskattas av arbetarna på kontoret, visar en undersökning som
tar upp fem olika sorters maskerande brus (Haapakangas, Kankkunen,
Hongisto, Virjonen, Oliva, & Keskinen, 2011). Med tanke på att det finns
många olika sorters maskering verkar inte området vara helt utforskat.
Det finns många praktiska exempel på hur metoden har tillämpats, framförallt
på kontorsmiljöer. Det finns några få exempel på biblioteksliknande miljöer,
t.ex. Williams Colleges vetenskapsbibliotek i USA, och ARoS Århus
konstbibliotek i Danmark (Cambridge Sound, 2018).

2.3 Hur vi påverkas av störande ljud i allmänhet
Arbetsmiljöverket har kartlagt forskningsläget vad gäller buller i arbetslivet,
Kunskapssammanställning: störande buller i arbetslivet (2013) av
professorerna Anders Hygge, Staffan Kjellberg, och Ulf Landström. De är alla
knutna till avdelningen för Bygg- miljö- och energiteknik på Högskolan i
Gävle. Rapporten är ett slags metastudie, och sammanställer en mängd olika
forskningsresultat. De faktorer som påverkar om man störs av ett ljud är i stort:
- Fysikaliska ljudegenskaper (t.ex. hur starkt det är, vilken frekvens)
- Psykologiska ljudegenskaper (t.ex. informationsinnehåll)
- Situationsegenskaper (t.ex. vad det är för arbetsuppgift men håller på med).
- Individegenskaper (t.ex. ljudkänslighet, modersmål, ålder, o.s.v.)
- Eventuell hörselnedsättning (Hygge et al., 2013, s. 10)

Allt detta ovan nämnda påverkar hälsan hos individen, genom att leda till t.ex.
svårigheter att höra tal, samt störning och stress. I rapporten görs också en
sammanställning av vad i situationen som ökar störningsriskerna. Mycket av
detta kan vara relevant för ett bibliotek, då det kan likna en arbetssituation,
även för besökarna. Störningsrisken ökar:
- då bullret kan göra det svårare att uppfatta viktig information.
- under arbete med mer komplexa uppgifter, speciellt arbetsuppgifter som kräver att
man behandlar verbal information.
- då bullret varierar på ett sätt som den exponerade inte kan kontrollera eller förutsäga.
- då bullerkällan inte har något med den exponerades eget arbete att göra.
- om hörselskadade ska arbeta i lokalen.
- då det störande ljudet är ovidkommande tal, och arbetsuppgiften är av verbal karaktär.
(Hygge, 2013, s. 21)

Risken att bli störd är alltså mycket hög om man t.ex. läser en komplicerad
text, i ett ämne man inte är insatt i, samtidigt som andra personer talar om ett
annat ämne på samma språk, och på ett oförutsägbart sätt.
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Det som kan minska störningsupplevelsen är en del psykologiska faktorer, som
att det finns information om att biblioteket försökt dämpa bullerkällan.
Generellt störs man mer om man har en negativ inställning till bullerkällan.
Vidare är bullerkänsligheten mycket varierande mellan individer och därför
”måste hänsyn tas till de enskilda individernas behov” (Hygge et al., 2013, s.
21). Det som överlag är mest störande är ljudet av andras röster. Sannolikt har
det att göra med vi är mest känsliga i de frekvenserna, samt att ljudet har
information och psykologisk betydelse för oss (t.ex. Kjellberg, 1990).
Att det finns ett tydligt samband mellan akustikbehandling, ljudnivå och stress
har också visats i studier av Tiesler, Machner & Brookmann (2015). Dessa är i
och för sig gjorda i klassrumsmiljö, men visar att stressen, mätt i puls efter
akustikbehandling sjönk från 80-90 i snitt, till 75-85. Här används pulsen som
en indikator på stressnivån.
För enkla och monotona uppgifter kan buller däremot förbättra
inlärningssituation på kort sikt. Detta förutsatt att vi inte behöver prata med
andra, och att det inte handlar om lågfrekvent buller, som skulle påverka
koncentrationen negativt. (Socialstyrelsen 2008). En förklaring till fenomenet
är att ljudet tillfälligt har höjt aktiveringsnivån (Hygge, 2013). Men för
komplexa uppgifter, som ställer krav på koncentration, taluppfattbarhet och
minne är dock buller alltid negativt (Socialstyrelsen, 2008; Hygge 2013).
Efter detta avsnitt om ljudets påverkan i allmänhet följer två avsnitt som mer
direkt är kopplade till frågeställningen om forskningen och fyrfältsmodellen –
vad säger forskningen om aktiviteterna läsning och samtal?

2.4 Hur bakgrundsljud påverkar individuell läsning
Inom kurslitteraturen på B&I skriver t.ex. Chambers att läsning bör ske där det
är bekvämt och tyst (2011). Läsning som aktivitet behandlas inte specifikt hos
Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning (Hygge, 2013), men hör
definitivt till det som kräver koncentration.
Det finns forskning som är helt inriktad mot läsning och läsförståelse. Jana
Holšánová (2010), språkforskare vid Lunds Universitet, har i Myter och
sanningar om läsning slagit hål på myten om att vi skulle läsa bättre på café
eller med bakgrundsmusik. Hon har som material en mängd olika
laboratorieförsök, där läsförmågan har testats. Hon refererar även till Roger
Johansson, professor inom kognitiv vetenskap på Lunds universitet. I studien
”Eye Movements and Reading Comprehension While Listening to Preferred
and Non-Preferred Study Music” bekräftas resultaten (Johansson, Holmqvist,
Mossberg & Lindgren, 2012). Även här var metoden att i en laboratoriemiljö
registrerara ögonrörelserna hos försökspersonerna, som var
universitetsstuderande. På så sätt gavs ett slags direktinformation om
läsprocessen, eftersom ögats rörelser sker på en delvis omedveten nivå för
deltagarna. En intressant aspekt av studien är att det inte fanns någon stark
korrelation mellan hur försökspersonerna upplevde läsningen och om den
faktiskt var lyckad, i betydelsen att personerna förstått och kunde återge vad de
läst. Genom ögonrörelseanalys kunde man se en signifikant sämre läsförståelse
om personerna fick använda bakgrundsmusik de föredrog, jämfört med tystnad.
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Testen visade alltså tydligt att man läste bäst i en tyst miljö, även om
försökspersonerna själva inte alltid själva upplevde det så (2012).
Flera senare studier har pekat i samma riktning, t.ex. Murphy, Bailey, Pearson
och Alberts ”The irrelevant speech effect among younger and older adults: The
influence of background noises on reading comprehension” (2018). Dels finns
det referenser till samlade forskningsläget, dels en egen undersökning. I den
egna undersökningen motbevisar de tesen att yngre barn inte skulle vara lika
känsliga för störande ljud vid läsning som äldre. Storleksordningen på
försämringen var ifrån drygt 80 procent korrekta svar till drygt 55 procent i
läsförståelsetestet. Man registrerade att det som stör mest var om det talas eller
sjungs på modersmålet. Även instrumental musik eller tal på annat språk
försämrade läsförståelsen i studien, med cirka 20 procentenheter.
En tänkbar invändning kunde vara att personer läser på olika sätt i olika typer
av texter, och att t.ex. facklitteratur skulle vara mer krävande. Det är dock olika
sorters texter som prövats i studierna. Hos Johansson et al. (2012) var det olika
facklitterära ämnen, som tagits från Högskoleprovets tidigare utgåvor. I senare
studien av Murphy et al. var underlaget främst romaner. Resultaten är dock
samstämmiga överlag, och även med andra studier refererade i dessa arbeten.
En annan invändning skulle kanske kunna vara att det finns stora individuella
variationer, och att åtminstone vissa personer skulle läsa bäst med
bakgrundsljud. Det sägs ibland att personer är antingen visuella, auditiva,
kinestetiska eller taktila, och har olika så kallade inlärningsstilar. Teorin om
individuella inlärningsstilar har dock visats vara helt utan stöd i en aktuell
metastudie (Willingham, Hughes & Dobolyi, 2016), och kan därför knappast
användas för att försvara användning av bakgrundsljud. Däremot fanns starka
tecken på samvariation med personlighetsdrag, där introverta personer
påverkas ännu mer negativt än extroverta av störande bakgrundsljud.
Johansson et al. presenterar en mängd studier till stöd för detta (2012), medan
Hygges kunskapssammanställning framställer läget som mer oklart, men har
färre specifika källor till stöd för den slutsatsen (Hygge, 2013). Efter att ha
fokuserat på läsning vill jag nu i de följande avsnitten fokusera på forskningsläget
vad gäller samtal och bakgrundsljud.
I en magisteruppsats inom B&I om tillgänglighet (Dobson Hoffman &
Gröndalen, 2007) citerades en litteraturvetare som förespråkar att
bakgrundsljud är positivt för läsförståelsen (Nilsson, 1997). Detta är inte i linje
med de senaste svenska studierna, t.ex. Holšánová (2010) och Johansson
(2012), eller tidigare internationell forskning. Det finns även andra exempel på
att läsforskningens rön inte tas upp, trots att de skulle kunna vara relevanta.
T.ex. i Fjellströms (2012) experimentella undersökning med naturljud finns
visserligen mycket relevant forskning med, men inte den del av läsforskning
som undersökt hur läsförståelsen faktiskt påverkas av bakgrundsljud (t.ex.
Holšánová 2010, Johansson et al., 2012, m.fl.). Det finns viss forskning som
visar att naturljud jämfört med andra maskeringsljud till och med riskerar vara
mer störande eftersom det inte befinner sig i samma frekvensområde som tal
(Schlittmeier & Liebl, 2015).
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2.5 Hur bakgrundsljud påverkar samtal
Till att börja med vill jag ge lite fakta om vår förmåga att uppfatta
samtal:
På en meters avstånd uppfattar 95% av alla vuxna mellan 15-55 års ålder med
normal hörsel ett samtal på modersmålet, då bullernivån är 55 dBA.
Många barn, äldre, hörselskadade, invandrare, m.fl. behöver 5 – 10dBA lägre
ljudnivå (än 55 dBA) för att uppfatta och förstå det som sägs.
Tystnaden i naturen, fågelsång och vindens sus kan uppfattas då den
omgivande bullernivån är 40dBA eller lägre.
För att uppfatta ett program på TV eller radio krävs att bakgrundsnivån är
som högst 45 dBA. (Boverket, 2000, s. 56)

Här visas exempel på s.k. maskeringseffekter, som innebär att buller hindrar
oss att uppfatta ett visst ljudinnehåll, t.ex. ett samtal. (t.ex. Hygge, 2013). I
sammanhanget ska sägas att 10 dB upplevelsemässigt motsvarar en halvering.
För att barn, äldre och hörselskadade och de med annat modersmål ska uppfatta
tal krävs ibland alltså ungefär ett halverat bakgrundsljud, för att nå samma
taluppfattning. Buller ska alltså ses som något som kan maskera tal och
försvåra taluppfattbarheten.
Generellt är lagom-nivåerna för normalhörande mellan 50-70 dB för ett samtal.
För de med hörselnedsättning är dock lagomnivån betydligt snävare, dels för
att starka ljud kan upplevas som obehagliga, dels för att hörtröskeln är högre.
(Arlinger, 1995).
Här spelar även akustiken en roll, speciellt om lokalen har lång efterklangstid,
som togs upp i stycke 1.5. Förmågan att uppfatta tal är sämre i en dålig
ljudmiljö. Försämringen behöver dock inte ens vara medveten för den som
lyssnar. Roger Ljung, som doktorerat i akustik på Luleå tekniska högskola tar
upp problemet med akustiken i ”Poor listening conditions impair memory for
intelligible lectures: implications for acoustic classroom standards” (Ljung,
Sörqvist och Kjellberg, 2010). Undersökningen gjordes i klassrumsmiljö, och
det framgick att akustiken påverkar inlärningen i hög grad. Även om en person
hörde det som sades blev förståelsen av det som sades sämre i en sämre
ljudmiljö, när det senare testas. Sämre ljudmiljö är här definierat som längre
efterklangstid. En tänkbar förklaring, enligt Ljung, är att arbetsminnet
överbelastas. Det är alltså inte bara bullernivån, med dess maskeringseffekter,
utan också en något sämre akustik som kan påverka taluppfattbarheten. Här
kan också påminnas om ett liknande resultat vad gäller förståelse på annat
språk än sitt modersmål (Boverket, 2000; Konradsson, 2011).
En annan faktor som påverkar hörbarheten är att akustikbehandlingen styr hur
hög volymen blir, även på buller. Forskning visar att en dålig ljudmiljö kan
göra att ljudstyrkan ökar med i storleksordningen 10 dB, alltså en upplevd
fördubbling. Gerhard Tiesler, doktor på universitetet i Bremen, har i ett
forskningsprojekt gjort en stor mängd experiment på tyska skolor, där
akustikens påverkan undersöktes. Situationen var kanske inte helt identisk med
folkbiblioteken, men har likheter vad gäller läsning och samtal. Det visas på ett
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intressant samband mellan akustikbehandling och ljudnivå. Vid dålig
akustikbehandling var ljudnivån omkring 10 dB högre, definierat som att
efterklangstiden var 0,7 jämfört med 0,4 sekunder (2008, Tiesler och
Oberdörster). Som jämförelse kan sägas att 0,7 sekunder är för lång
efterklangstid för att räknas som ljudklass C i Sverige, som gäller t.ex. för
undervisningslokaler (Åkerlöf, 2007).
En faktor som också kan spela in här är den s.k. Lombard-effekten, att man
omedvetet ökar den egna ljudstyrkan när man är i en högljudd miljö. På så sätt
uppstår ett slags ond cirkel (Zollinger & Brumm, 2011). Det är alltså en
psykologisk effekt, som får konskevenser för ljudmiljön. Torkel Klingberg
(2007), professor i neurovetenskap, berättar att det upptäckts en stor skillnad i
hur personer påverkas av den s.k. Cocktailparty-situationen. Ungefär två
tredjedelar kan fortsätta lyssna på det samtal de är engagerade i, medan ungefär
en tredjedel inte klarar stänga ute övrigt ljud, och tappar fokus. Även här sägs
den troliga orsaken vara att arbetsminnet överbelastas, vilket leder till att
distraktioner och direkta stimuli inte längre kan undertryckas. Detta stöds av
t.ex. Conways studier (2001).
Det finns många exempel på skillnader mellan människors påverkan av ljud,
vilket också var tydligt i t.ex. forskningen kring samtal. Detta kommer att
fördjupas nedan genom att kopplas till begreppet tillgänglighet.

2.6 Forsking om tillgänglighet och ljudmiljö
En annan aspekt är om ljudmiljön påverkar någon grupp på ett särskilt negativt
sätt, och därför kan vara negativt för tillgängligheten.
I min uppsats används för enkelhets skull FN:s definition av tillgänglighet:
”tillgång till den yttre miljön samt tillgång till information och möjlighet till
kommunikation” (Larsen, 2010). Funktionsnedsättning och tillgänglighet går
att se ur flera perspektiv, t.ex. medicinskt, tekniskt, socialt och psykologiskt
(Germundsson & Danermark, 2016). I denna uppsats fokuseras dock på de
ljudmässiga aspekterna, och de andra indirekt.
Det finns en hel del skrivet om folkbibliotek och tillgänglighet, men inte
särskilt mycket kopplat till just ljudmiljön. I Mikael Borgs magisteruppsats
Den osynliga användaren: Hur kan biblioteken förbättra servicen för
användare med onsynliga funktionsnedsättningar (2013) förekommer dock
flera referenser till ljudmiljön. Det berättas att sensorisk överbelastning är en
vanlig del av autismspektrumet, och det är särskilt olämpligt med mycket ljud
och ljus och oförutsägbarhet. En användare säger: ”Det ska vara öppna
landskap. Den trenden är ju inte särskilt lycklig för oss” (s. 31). I dessa fall
gäller intrycken både ljud och ljus. En av slutsatserna i uppsatsen är att
moderna bibliotek med stora ytor, hög ljudnivå och ett oförutsägbart
rörelsemönster i lokalen passar dåligt för många grupper med osynliga
funktionsnedsättningar.
I Kakofonien har Hörselskadades riksförbund gjort undersökningar som visar
att kvinnor genomgående anser att de drabbas mera av en dålig ljudmiljö än
män (2009). Däremot hör äldre kvinnor i regel bättre än äldre män. Tänkbara
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anledningar sägs kunna vara östrogenets påverkan, och att kvinnor inte i
samma grad har vistats i bullriga miljöer (2009). Män har visserligen bättre
hörsel i basregistret, men sämre i diskanten, vilket försämrar förmågan att
uppfatta tal (Konradsson, 2011). Liknande bild ges i Marianne Byströms
litteraturgenomgång, på uppdrag av Arbetsmiljöverket (1999). I sin
sammanställning av tidigare forskning berättar Byström att resultaten inte är
samstämmiga, men delvis tyder på att kvinnor och äldre är mer känsliga för
buller. Hon pekar också på att laborationsstudier visar att kvinnor ”störs mer av
bullret vid koncentrationskrävande uppgifter”, och även föredrar en ”lägre
ljudnivå”(Byström, 1999, s. 16).
Det finns en ytterligare aspekt av äldre, som inte ofta uppmärksammats. Flera
studier har visat att ålder i sig är en faktor som leder till försämrad uppfattning
av tal, trots att ingen nedsättning märks vid ett vanligt hörselprov, enligt Stig
Arlinger, professor inom teknisk audiologi. Vid tester av uppfattat tal syns
denna nedgång redan vid 55-årsåldern. Samma fenomen gäller även barn upp
till mellersta tonåren (Arlinger, 1995). Det beräknas att de som hör dåligt i
Sverige utgör ca 1,3 miljoner, och dessa är mer känsliga för bakgrundsljud
(Kakofonien, 2009). En sak som gör problematiken allvarligare är att det
decibel-område där ljudet är lagom starkt är mycket mindre. Svaga ljud blir lätt
ohörbara, men samtidigt kan starka ljud snabbt upplevas som mycket starka
(Arlinger, 1995). Vad gäller kontorslandskap och störning finns också studier
som visar att personer med hörselnedsättning i större grad uppfattar sig störda
när ljudvolymen ökar (Hua et al., 2014; Jancke & Helin 2012).
Förutom hörselnedsättning har mellan fem och tio procent av befolkningen
något som kallas hyperakusi, eller överhörsel. Det är ett tillstånd där man har
en högre grad av känslighet mot ljud. Vanligtvis har personen normal hörsel,
men tinnitus kan förekomma (Konradsson, 2011, s. 74).
Angående barn och ljudmiljö skriver hörselläkaren Konradsson att ”den
akustiska miljön är självklart av stor betydelse för alla barn. Men det gäller
särskilt för yngre barn som utvecklar sitt tal samt barn med hörselproblem”
(2011, s. 66). God akustik och minimerat bakgrundsbuller är, som tidigare
nämnts en förutsättning för god kommunikation. Och i Socialstyrelsens rapport
Buller – Höga ljudnivåer och buller inomhus (2008) pekas på två speciella
grupper som särskilt känsliga för buller:
Barn är känsliga för buller eftersom de hela tiden utökar sin språkliga
förståelse och sitt ordförråd. Ju mindre utvecklad och automatisk förståelse
av tal en person har, desto svårare har han eller hon att fylla i de delar av
talet som maskeras av buller. Detsamma gäller de personer som har ett
annat modersmål än det de lyssnar på, och personer som lyssnar på en text
om ett område som man är dåligt insatt i. (2008, s. 35-36)

Det är alltså barn och personer som har annat modersmål, och den
gemensamma faktorn är att de håller på att lära sig språket. Flera andra
undersökningar visar också att man har betydligt sämre förmåga att uppfatta ett
annat språk än modersmålet i buller (Arlinger, 1995). Det finns amerikanska
studier som visar att normalhörande barn med spanska som modersmål och
engelska som skolspråk är extra känsliga för dålig akustik. Här handlar det om
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elever som är vana, och talar god engelska, men att det bara inte är deras
modersmål. Vid normala akustiska förhållanden klarade sig gruppen bra, men
när akustiken blev sämre uppstod en tydlig skillnad i förhållande till de
engelskspråkiga barnen, och skillnaden ökade ju sämre akustiken var. Vid
dåliga akustiska förhållanden var taluppfattningen som vid en
hörselnedsättning, trots att barnen var normalhörande (Konradsson, 2011).
Detta visar tydligt att god akustik är av främsta vikt i skolan, och andra lokaler,
för de som inte talar sitt modermål.
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3 Modell
Under uppsatsen används fyrfältsmodellen, ”four spaces – a new model for the
public library” (Jochumsen et al., 2012). Modellen används både som ett
analysverktyg och som ett undersökningsobjekt. Det används som ett verktyg i
den mening att det styr vilka aspekter av ljudmiljön som tas upp, men även ett
undersökningsobjekt eftersom det är modellens tänkbara konsekvenser för
ljudmiljön som undersöks, och mer specifikt hur den kan påverka aktiviteterna
tyst individuell läsning, och samtal människor emellan.
Fyrfältsmodellen lanserades 2010, men presenterades i ett mer utförligt
sammanhang 2012 (Jochumsen et al.). Den är en vidareutveckling av
Andersson och Skot-Hansens modell där folkbiblioteket beskrivs som ett
kultur-, kunskaps- och informations- och socialt centrum (1994). Det sociala
centrumet motsvarar fyrfältsmodellens mötesrum, och baseras på den norske
biblioteksforskaren Ragnar Audunsons teori om lågintensiva mötesplatser
(2005). Audunson menar att biblioteket är unikt på så sätt att det erbjuder en
plats där människor från olika sociala och kulturella sammanhang kan mötas –
på ett sätt som inte sker t.ex. i föreningslivet.
Modellen svarar framförallt på frågan om vilken funktion biblioteket ska fylla,
t.ex. handlar det om i vilken inställning folkbiblioteken har till utbildning eller
läsning på egen hand, och ytterst sett till nytta eller nöje. (Frenander &
Lindberg, 2012).
Bakgrunden för modellen är att senaste teknik- och samhällsutvecklingen inte
har fått folk att sluta gå till det fysiska biblioteket, utan bara fått besökarna att
använda det på nya sätt. I ljuset av samhällsförändringen sägs folkbiblioteket
har gått från att vara ”a more or less passive collection of books” till att bli ”an
active space for experience and inspiration and a local meeting point”
(Jochumsen et al., 2012, s. 588). Författarna beskriver inte enbart den nya
rollen för biblioteket, utan tycks också vara normativa – det framstår i texten
som rent av nödvändigt för folkbiblioteken att göra denna förändring. På så sätt
fungerar modellen också som ett slags vision att sträva efter, och är därför inte
en helt ”ren” teori.
Det finns även andra bakomliggande antaganden, t.ex. den om
upplevelsebaserade samhället, och upplevelse-baserad ekonomi, (Jochumsen
och Rasmussen 2007; 2012; Schultze, 2005) som jag dock inte kommer att gå
in närmare på, eftersom det mer handlar om idéerna bakom, även om det
indirekt kan ha betydelse.
Enligt modellen ska biblioteket verka för fyra olika mål: upplevelse,
delaktighet, empowerment – som kan översättas egenmakt – och innovation.
För att uppnå dessa mål har biblioteket lika många ”rum”, som i detta fall ska
tolkas mer i termer av funktioner:
1.Inspirationsrum – genom alla sorters media.
2.Läranderum – genom fri tillgång till information och kunskap.
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3.Mötesrum – för människor med olika intressen och värderingar.
4.Performativt rum – att i samspel med andra skapa konst och kultur.
I och med dessa funktioner ska finnas, är det uppenbart att biblioteket inte
kommer att vara tyst – samtal och musik förekommer i flera av ”rummen”, och
nämns även som konkreta exempel (Jochumsen et al., 2012). I artikeln sägs
också att det inte ska förstås som att det ska vara fyra olika fysiska rum
(Jochumsen et al, 2012, s. 510). Om så hade varit fallet skulle de olika
aktiviteterna inte riskera störa varandra på samma sätt ljudmässigt.
De ”rum” som presenteras framstår mest i rollen av funktioner, och kan
användas t.ex. i det digitala biblioteket. Det är dock tydligt att det fysiska
biblioteket är viktigt för modellen, och sägs fått en renässans, och därtill
exemplifieras varje ”rum” med fysiska bibliotek. Dessutom sägs att den har
blivit använd som ”an instrument for arranging, rearranging, designing and
building libraries” (Jochumsen et al, 2012, s. 595).
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4 Metod
4.1 Metod för datainsamling
Det som är empirimaterial har begränsats till att handla om fyrfältsmodellen,
just för att få en slags avgränsning så att ämnet blev hanterligt inom en
kandidatuppsats. Anledningen till valet av modellen är att den uppstått i
Skandinavien, förekommer i B&I-debatten, samt även tillämpats praktiskt på
en stor mängd bibliotek i deras utformning (Kulturstyrelsen och Realdania,
2018). Jag har valt att utgå från artikeln från 2012, eftersom den mest utförligt
beskriver modellen (Johumsen et al., 2012).
Jag har därefter sökt material kring modellen på nätet och fann en sida som
handlade just om tillämpningen av modellen: danska hemsidan Modelprogram
for folkebiblioteker som lanserades 2013 (Kulturstyrelsen och Realdania, 2018.
I fortsättningen även förkortat modellprogram). Eftersom den uttryckligen
citerar modellen, samt hade en mängd olika konkreta exempel på bibliotek som
goda exempel hade den relevans. Genom den sidan fann jag de tre svenska
folkbiblioteken som tas upp i uppsatsen, och som även besöktes. Fokus för
uppsatsen är alltså hur modellen har applicerats på dessa tre bibliotek: Garaget,
Malmö stadsbibliotek, samt Kista bibliotek. Till empirimaterialet som handlar
om modellen och dess tillämpning hör även dessa biblioteks hemsidor och
material som rör eventuella ombyggnader, t.ex. Garagets nyinvigning 2012.
Urvalskriterier för det empiriska materialet har alltså varit att det ska handla
om fyrfältsmodellen, och om de tre aktuella bibliotekens utformning och
verksamhet och på något sätt beröra ljudmiljön.
Som komplement till det empiriska materialet som består av ovanstående
dokument har även platsbesök med frågor till personalen och ljudmätningar
genomförts. På detta sätt är den inte en ren dokumentstudie, men det som
framkommer vid besöken är tänkt att stödja det empiriska materialet som
består av olika dokument. Exempelvis framkom att det i Garagets fall även
planerades ytterligare ombyggnationer för att förbättra ljudmiljön, vilket visade
att en del av den information som fanns på t.ex. modellprogrammets hemsida
(Kulturstyrelsen och Realdania, 2018) var inaktuell. Vid platsbesöken
granskades lokalerna, men ställdes också frågor till personalen. Frågorna var
vilken plats i biblioteket de rekommenderar om man vill läsa i lugn och ro, om
några förändringar skett sedan 2012-2013 i planlösningen, samt om det är en
typisk dag vad gäller besökare och ljudmiljö. Allt detta med syfte att upptäcka
om något i empiriska dokumenten var inaktuellt.
För att ge en indikation av tänkbara ljudnivåer gjordes även decibelmätningar
på olika platser i biblioteken. Platserna var dels entrén och barnavdelningen,
som anses vara riskabla vad gäller hög ljudmiljö och där samtal ofta
förekommer (Dewe, 2006), men också läsavdelningen, för att anknyta till
läsforskningen. Jag använde appen ”Ljudmätare” hämtad från Google play,
som är en decibelmätare i mobiltelefonen. Mätningarna har utförts under tio
minuter vardera på de olika platserna. Det finns inget som säger att de är
representativa, men de ger som stickprov en slags indikation på hur det kan
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vara. På så sätt kan det ge mer stöd till vad modellen skulle kunna innebära för
ljudnivån. Det saknas också uppgifter om ljudnivåer på folkbiblioteken, varför
det kan vara av värde att få några exempel.
Som referensmaterial räknas allt övrigt material som används, och framförallt
utgörs det av forskning kring hur människor påverkas av bakgrundsljud,
inklusive viss ljudlära och sätt att hantera akustiska utmaningar.
För referensmaterialet har metoden för insamling varit lite annorlunda.
Övergripande har jag använt olika dokument som data (Wildemuth, 2017). Mitt
tillvägagångssätt har först varit att studera vad som forskats inom området
folkbibliotekens ljudmiljö. Där har jag sökt på Libris, DiVA (Digitala
Vetenskapliga Arkivet), och Bibliotekshögskolans webtjänst Primo.
I det referensmaterial som sedan förekommer har sökprocessen sett lite olika
ut. Inom akustik och ljudlära, har jag god förförståelse, men har gått till olika
vanligt använda böcker inom området för att kunna hänvisa till källor. Inom
bakgrundsljudets påverkan började jag söka material som tar upp hur ljud
påverkar mer generellt, och här har Arbetsmiljöverkets
kunskapssammanställning (Hygge et al., 2013), och Socialstyrelsens Buller
(2008) varit till god hjälp. Därefter har jag undersökt deras referenslistor, gjort
sökningar i Primo för att hitta eventuellt nyare artiklar. Sedan har jag följt
avgränsningen till samtal och individuell läsning, och sökt i Primo för att
komplettera med forskningen som skett mer specifikt på dessa områden.
För övrigt referensmaterial har inte sökordningen varit lika given, framförallt
eftersom en del har stor påverkan indirekt men inte uttryckligen nämner ljud
eller ljudmiljön. Ett sådant exempel är bibliotekslagen, som blir relevant
eftersom det visade sig att de grupper som ska ges särskild uppmärksamhet
också i stort är samma grupper som påverkas mest av en dålig ljudmiljö.
Mycket av det övriga materialet har visat sig i sammanhanget, eller refererats
till i andra källor. Vad gäller t.ex. Arbetsmiljöverkets riktlinjer har de sökts på
nätet, och myndighetens överskådliga hemsida.
Eftersom det övergripande ämnet är konsekvenser för folkbibliotekens
ljudmiljö har väldigt mycket olika slags material granskats: förutom
vetenskapliga artiklar även rapporter, uppsatser, riktlinjer, arbetsmiljömaterial,
biblioteksmodeller, lagtexter, krönikor. Och ljudmiljö som ämne spänner över
många ämnesområden: akustik och ljudlära, medicin, B&I, psykologi,
miljöpsykologi, och lagstiftning/riktlinjer. På så sätt liknar materialurvalet en
s.k. scoping review, eftersom även gråzonslitteratur tagits med (Friberg 2017,
s. 142). Med tanke på ämnets bredd har tidigare forskning blivit omfattande.
Det har dock varit svårt att utesluta någon del, eftersom jag anser att det varit
relevant i analysen.
Vad gäller urvalskriterier har generellt bortsetts från äldre material än 1990,
men ett par handböcker från 1979 och 1981 ha tagits med då det saknats
modernare motsvarigheter (Cohen, och Statens kulturråd). Vad gäller
forskningsartiklarna om ljudmiljöns påverkan på läsning och samtal har jag
sökt så aktuellt material som möjligt. För forskning inom B&I har jag bortsett
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från kandidatuppsatser, med ett undantag, och granskat de som varit på minst
master/magisternivå. Då folkbiblioteken är en tradition som har påverkats av
svenska förhållanden, har jag ansett att forskning om ljudmiljön på
internationella bibliotek inte har full relevans, men tagits med om svensk
motsvarighet saknats.
Det finns en mängd tänkbara felkällor i metoden för insamling. Att
funktionerna i fyrfältsmodellen är viktig inspiratör för sidan märks eftersom
den är direkt citerad med de fyra olika rummen, under fliken ”Rum og Zoner”
på hemsidan (Kulturstyrelsen och Realdania, 2018). Däremot går det anta att
även andra idéer har styrt upplägget, även om jag inte hittat något som
uttryckligen talat mot modellen på hemsidan. En annan faktor är att det inte
heller är säkert att biblioteken som lyfts fram som goda exempel fullt ut följer
fyrfältsmodellen, trots att de är exempelbibliotek. Det kan å andra sidan också
finnas en tendens att som exempelbibliotek presentera biblioteket som mer
anpassat till modellen, vilket gör att platsbesök kan ge kompletterande
information. I vissa fall är det också uppenbart att modellprogrammets hemsida
inte stämmer överens med läget idag, t.ex. genom att biblioteket Garaget fick
en så problematisk ljudmiljö att det var tvunget att byggas om. Inget om detta
står på modellprogrammets hemsida, vilket gör att informationen där är
missvisande gentemot dagens situation, och kanske även i vilken grad detta
bibliotek kan lyftas fram som ett positivt exempel (Kulturstyrelsen och
Realdania, 2018).
Vid mitt besök är det inte heller sannolikt att mätningarna är representativa för
en typisk dag, eftersom de enbart är stickprov.

4.2 Metod för dataanalys
Metoden för att analysera materialer har varit som följer. Till att börja med har
jag närläst Four spaces – a new model for the public library (Jochumsen et al.,
2012), utifrån ett ljudmässigt perspektiv. Efter detta har jag tolkat vad som
detta kan innebära i termer av decibelskalan och olika planlösningar. På så sätt
ges en bild av vad modellen skulle kunna ge upphov för ljudnivåer, i teorin.
Efter detta har jag jämfört med modellprogrammets hemsida (Kulturstyrelsen
och Realdania, 2018), för att se på framförallt de tre svenska exemplen på
modellens tillämpning, samt information på respektive biblioteks hemsida. Vad
gäller de tre svenska biblioteken har jag sedan kompletterat med platsbesök, för
att själv få en uppfattning av lokalen, jämföra med modellprogrammets
framställning. I fallet med biblioteket Garaget hade man helt övergett den
öppna planlösning som presenterades på modellprogrammets hemsida (2018).
På plats på biblioteken gjordes även några enklare ljudmätningar. På så sätt har
den teoretiska bilden av tänkbara ljudnivåer kompletterats med några
tillämpningar i linje med modellen, med några egna ljudmätningar.
Efter att ha fått en bild av ljudnivåer och planlösning har sedan jämförts med
vad forskningsläget vad gäller framförallt samtal och individuell ”traditionell”
läsning, där det gjorts ett slags forskningsöversikt i miniatyr. Vid analysen mot
forskningsöversikten framkom att även annat material var relevant i termer av
23

tillgänglighet, som t.ex. bibliotekslagen, eftersom barn och personer med
funktionsnedsättning eller annat modermål var extra utsatta känsliga för en
dålig ljudmiljö. Det visade sig också att material från Boverket och
arbetsmiljöverket var relevant, eftersom riktvärden och gränsvärden riskerade
överskridas. Vid analysen av de olika utmaningarna med modellens
tillämpning var det inte på förhand givet vilka utmaningar som skulle uppstå,
utan dessa tecknades ned efter hand. Detta liknar i någon mening s.k. grounded
theory (Wildemuth, 2017), och en del av utmaningarna framkom i det
empiriska materialet, men även i referensmaterialet om t.ex. om speciella
riskgrupper vad gäller bakgrundsljud.
Vid förslagen på olika sätt att hantera utmaningarna byggs framförallt på
forskningsmaterialet, men jag har lagt till ett par förslag som inte lyfts fram
som ett egentligt alternativ i materialet (s.k. ljudmaskering, och individuell
ljudmiljö).
Generellt är annars metoden induktiv, då den bygger på sannolika men inte
logiskt deduktiva slutledningar (Wildemuth, 2017). Även om uppsatsen
framförallt är baserad på dokument, finns också ett inslag av ”mixed method”
eftersom det är en kombination av textaanalys, innehållsjämförelse, platsbesök,
intervju och ljudmätningar (Wildemuth, 2017). Genom att försöka dubbelkolla
materialet från flera vinklar hoppas jag genom triangulering få ett mer
tillförlitligt resultat (Bryman, 2011).
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5 Analys och resultat
Första frågeställningen handlade om tänkbara utmaningar som en applicering
av modellen kan innebära för ljudmiljön. Analysen börjar med de lite mer
konkreta tre svenska exemplen från modellprogrammets hemsida
(Kulturstyrelsen och Realdania, 2018), Sedan följer en sammanställning av de
olika utmaningarna vad gäller ljudmiljön, och till sist hur dessa utmaningar
eventuellt kan hanteras.

5.1 Exempel på hur modellen har applicerats
Det finns en websida från danska Kulturstyrelsen, som heter Modelprogram for
folkebibliotek (2018). Det var ett projekt som lanserades i september 2013, och
uttalat baserades på fyrfältsmodellen. Här finns exempelbibliotek, som har
byggts efter principerna, eller lyfts fram som positiva exempel. Det går inte
säkert veta om exemplen helt och fullt följer modellen, eller om det också är
andra faktorer som styr utformningen. T.ex. kanske lokalens tidigare
utformning och ramar påverkar, men även om lokalerna efteråt har varit
tvungna att byggas om p.g.a. problematisk ljudmiljö, som i fallet med Garaget.
Oavsett menar jag att det kan fungera som indikator på hur modellen har
tolkats i praktiken. I listan över exempel på sidan finns tre svenska
folkbibliotek: Garaget i Malmö, Malmö stadsbibliotek, och Kista
stadsbibliotek. Därutöver finns det exempel från både Danmark och
internationellt. Här nedan presenteras med utgångspunkt från empirin hur de
ljudmässiga förhållandena var på de tre svenska biblioteken.
5.1.1 Garaget
Två besöksrapporter från Garaget genomförda 2010 visar att alla aktiviteter var
lagda i ett och samma fysiska rum (Livslang læring, 2018). I presentationerna
av biblioteket, sas det också vara ett stort vardagsrum. I ett och samma öppna
rum samsades bibliotek, arrangemangsytor och café. Möbleringen gjorde att
det finns platser för läsning, men inte något som avskärmade ljud i någon större
grad. Inga väggar skiljde någon aktivitet från någon annan. Som kommentar
kan sägas att rummet var en gammal fabrikslokal, och därför har en mycket
hög takhöjd (ca 8 meter). Ljudläran säger att en stor takhöjd är en riskfaktor
vad gäller lång efterklangstid, och försvårad taluppfattning, även om
absorbenter finns på väggarna (Zetterberg 2002; Åkerlöf, 2007).
Vid en sökning på Garagets hemsida och kontakt med personalen framkommer
att det efter en ombyggnad 2012 har lagts till tre mindre separata rum (Malmö
stad, 2018). Dessa används som ett mötesrum, ett tyst studierum, samt ett
datorrum efter samråd med besökarna. Enligt ett pressmeddelande (Malmö
stad, 2012-08-31) inför nyinvigningen motiverades åtgärden med att:
Poängen har varit att göra plats till fler parallella aktiviteter, eftersom det är det
som våra besökare önskat. Man vill till exempel kunna sitta och plugga, eller läsa
en tidning, medan det pågår ett språkkafé eller en pysselworkshop; eller ha ett
föreningsmöte samtidigt som en filmvisning pågår.

Enligt uppgift från personalen blev det för mycket konkurrens om
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ljudutrymmet när alla aktiviteter var i ett och samma rum. Man har alltså
medvetet frångått den öppna planlösningen, och den information som finns på
danska Modelprogram for folkebiblioteken (Kulturstyrelsen och Realdania,
2018) är därför inaktuell redan när den hemsidan lanserades. Det kan noteras
att ljudmiljön även efter ombyggnationen, t.ex. i brukarundersökningen 2013
av relativt många besökare lyftes fram som något negativt, även om enstaka
såg den som positiv. Den tysta läsavdelningen omnämndes också i positiva
kommentarer, även om enstaka besökare menade att det inte var tyst nog
(Malmö stad, 2013). Brukarundersökningarnas utformning varierar från år till
år, varför det inte går att göra en tydlig jämförelse före respektive efter
ombyggnationen.
Vid besök på Garaget (2018-07-17) bekräftades den stora avvikelsen från
informationen på Modelprogramens hemsida (Kulturstyrelsen och Realdania,
2018). Det mest intressanta vore att ha gjort mätningar innan ombyggnationen,
men det var inte praktiskt möjligt, och fanns inte heller dokumenterat. I stora
biblioteksrummet var mätvärdena mellan 23 och 81 dB, med ett medel på 39,
och det var en lugnare dag än normalt, enligt personalen. Noterbart var att låg
musik spelades, som enligt personalen användes som maskering, men också för
att bidra till känslan av ett vardagsrum. I studierummet var nivån mellan 15 och
63 dB, och snittet låga 20 dB. Det som förklarar de tillfälliga ljudtopparna är
när någon gick in eller ut ur rummet. Personalen berättade också att ytterligare
separata rum kommer att inrättas. Som parentes kan nämnas att det i mitt tycke
var tydligt inrett för att signalera ett vardagsrum, och att användarna var
delaktiga på många olika sätt.
Bild från ett studiebesök på Garaget 2010, före
ombyggnationen.
Tillgänglig från Livslang læring (2018):
http://voksenlaeringibibliotekerne.wikispaces.co
m/Studiebes%C3%B8g+p%C3%A5+Garaget+fr
a+Sydhavnen.
Använd med tillstånd via Creative Commons.

5.1.2 Malmö stadsbibliotek
Ett upplägg med tydligt öppen planlösning finns hos Malmö stadsbibliotek. På
modelprogrammets hemsida (2018) berättas:
Hovedidéen i nyindretningen er at gøre ’Slottet’ til område
for fakta, læring, nyheder og debat. Hvor der før var tæt
pakket med reoler, kan der nu ses studiepladser, siddepladser
af forskellig art, en lille scene med plads til arrangementer til
70 deltagere. ’Lysets kalender’ gennemsyres af ’open space’,
det er blevet ramme for skønlitteratur, musik, film, tv-spil,
kunst og arkitektur .

Det är alltså även här en öppen planlösning med
studieplatser. På bilderna ses också att det är en enorm
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Bild från Malmö
stadsbibliotek 2017,
använd med tillstånd.

takhöjd, och glasfasad på ena sidan. Det är förmodligen bra ur visuell
synpunkt, men från akustiskt perspektiv illa valt – det leder till en lång
efterklangstid och en sämre ljudmiljö. Det sägs vidare att det är möjligt att
flytta bokhyllorna, som står på hjul, för att skapa ett stort performativt rum. Det
är från ljudsynpunkt bra att det performativa rummet inte samtidigt används till
läsning. Det kan också finnas en problematik i att hysa så olika aktiviteter, vad
gäller lokalens akustiska utformning (Zetterberg, 2002).
I modelprogramet sägs att läsplatser finns utspridda i det öppna landskapet. På
bibliotekets hemsida idag framkommer däremot att det även finns en separat
läsesal, med 32 platser (Malmö Stad, 2018). Tanken i texten framgår tydligt:
här ska det vara tyst, och det är en kontrast till biblioteket i övrigt. En intressant
sak angående rumsplaneringen är att även ett område utanför biblioteksentrén,
används som en del av mötesrummet, och kallas transzonen.
Vid besök på Malmö stadsbibliotek (2018-07-17) uppmättes 28-80 dB i entrén.
Det var högt till tak, stengolv och hårda väggar med en lång efterklangstid. Det
var öppet till en mängd olika aktiviteter, t.ex. samtal, bokinlämning och en
restaurant. Det tysta rummet var däremot avskilt och även tyst, i snitt 23 dB,
med enstaka toppar på 58 dB. De förhöjda nivåerna gällde framförallt passage
in och ut genom dörren till rummet. I barnavdelningen förekom flera starka
ljudtoppar (78 dB), och ett snitt på 39 dB, trots att det var en lugnare dag än
normalt. Ljudmiljön uppgavs av personal vara ett problem med både mycket
höga ljudtoppar och högt genomsnitt uppemot åtminstone 70 dB. En anledning
uppgavs vara att lokalerna efter en ombyggnation 2012 mer uppmuntrar till lek,
vilket i sig betraktades som positivt, men gör ljudmiljön problematisk
framförallt med många besökare. Detta är i linje med Dewe (2006), som
pekade ut barnavdelningen som en riskmiljö. Utöver detta hade även
ungdomsavdelningen byggts om, så att fler separata rum skapats än vad som
framgår på modelprogrammets hemsida (Kulturstyrelsen och Realdania, 2018).
5.1.3 Kista bibliotek
Även Kista bibliotek beskrivs i modellprogrammet som ett stort öppet
landskap: ”…en åben planløsning med få fysiske barrierer. I stedet er
biblioteket inddelt i zoner med forskellige funktioner”. En del av funktionerna
beskrivs nedan:
Kista Bibliotek har samlet mange funktioner og oplevelsesrum under ét tag, og
på den måde kan biblioteket imødekomme brugernes forskellige behov og
ønsker. Scenen, som kan rumme 40 personer, skaber plads til inspiration og
performances gennem forfatterarrangementer, foredrag, aktuelle debatter,
teaterstykker og koncerter, mens ”Læsezonen indbyder til fordybelse, læsning og
læring” (Modelprogram för folkebiblioteker, 2018) .

Den fördjupning som syftas i citatet om läs-zon sker alltså i en öppen
planlösning. Om man studerar planlösningen finns en intressant idé för att
hantera den 2 400 m2 stora ytan. Några avdelningar har gjorts som separata
boxar, som är helt avgränsade rum inne i det stora rummet. Exempel är
datoravdelning, personalavdelning och scen. Glas har använts i stor
utsträckning för att skapa dessa lådor, vilket knappast är lämpligt ur akustisk
synvinkel (Zetterberg, 2002).
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Det finns även 20 små rum som på danska modellbibliotekssidan kallas
möteslokaler, och som alltså tycks kunna bokas för olika slags informella eller
professionella möten flera personer emellan. Motsvarande rum nämns också på
bibliotekets hemsida, men denna gång intressant nog i andra termer: ”drygt 20
bokningsbara rum att låna för möten och studier” (Stockholms Stad, 2018).
Efter samtal med personalen framkom att de små rummen ganska ofta är
fullbokade, och mest används till studiegrupper, men även kan bokas för
individuell läsning.

Foto från Kista bibliotek. Eget foto,
taget med tillstånd från personalen.
Det framgår att läsrummet inte är helt
skilt från det övriga rummet.

Vid besök på plats på Kista (2018-06-13), uppmättes följande nivåer på olika
platser i biblioteket: 39–50 dB i entrén, 19-64 dB i barnavdelningen, samt 18–
74 dB i läsavdelningen. Mitt besök skedde under en lugn eftermiddag där
caféet var i princip tomt. Noterbart var att en rulltrappa ledde direkt till entrén,
och skapade en relativt hög konstant bullernivå, ca 40 dB. Nära entrén fanns
även tv-apparater med boktips från personalen, ca 50 dB. Det fanns inte heller
någon fullständig avskiljning mellan köpcentrat, rulltrapporna vid entrén,
scenen, caféet, eller avdelningen med läsplatser, eller scenen. Det fanns
akrylskärmar som bara delvis täckte rulltrappan, och delvis täckte ingången till
läsavdelningen – men det var inte möjligt att stänga. En faktor till enstaka
ljudtoppar i läsavdelningen var att ytorna på möbler och golv var relativt hårda.

5.2 Utmaningar när modellen appliceras
I det närmaste följer de olika utmaningar som kan uppstå när modellen
appliceras på svenska folkbibliotek, vad gäller ljudmiljön. I det empiriska
materialet är det enbart vissa av utmaningarna som nämnda. Framförallt
förekommer en del som rör ljudmiljön direkt eller indirekt på de tre
bibliotekens hemsidor, i pressmeddelanden och i samtal med personalen. Då
gäller det ofta hög ljudnivå, och att det finns separata rum. Några av
utmaningarna har enbart hittats i referensmaterialet, t.ex. att det riskerar strida
mot lagstiftning, och att en del grupper kan drabbas extra av en dålig ljudmiljö.
När jag upptäckt en relevant utmaning som inte har behandlats i
empirimaterialet har jag alltså kompletterat med uppgifter från
referensmaterialet. I fyrfältsartikeln (Jochumsen et al, 2012) och
modelprogrammets hemsida (Kulturstyrelsen och Realdania, 2018) finns inte
några av dessa utmaningar uttryckligt formulerade.
5.2.1 Utmaning 1 – ljudnivån blir så hög att aktiviteter försvåras
En första utmaning med modellen är att den riskerar leda till en hög ljudnivå,
vilket hindrar eller försvårar olika aktiviter, såsom egen tyst läsning och samtal
människor emellan.
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Som togs upp tidigare har modellen fyra rum: inspirationsrum, läranderum,
mötesrum och performativt rum. Dessa kommer i tur och ordning gås igenom,
och först tolkas i termer av ljudnivå, för att se vad ljudnivån teoretiskt kan bli i
det gemensamma biblioteksrummet.
I inspirationsrummet används ”story-telling and other artistic expression within
all media…” (Jochumsen et al, 2012, s. 590). Media kan visserligen tolkas som
även individuell läsning, eller dator med lurar. Men vidare berättas att rummet
ska öppna upp för ”the irrational, emotional and chaotic by mediating a
multitude of aesthetic experiences”. Vidare berättas om att det är ”storytelling”, ”experience” och ”expressive dissemination” (Jochumsen et al, 2012,
s. 590). Detta tolkar jag kan innebära en mängd olika aktiviteter, t.ex. föredrag,
spoken-word, filmer, debatter, konserter, o.s.v. I termer av ljudnivå måste
detta rimligtvis innebära att det skulle kunna vara i minsta fall normal
samtalsnivå, och i mesta fall konsert. I ljudnivåer motsvarar detta spannet 60120 dB, om man läser av på decibelskalan i kapitel 1.3, på sidan 4.
I läranderummet handlar det om att upptäcka världen och kunskapsresurser.
Jochumsen m.fl. menar att inlärning, speciellt för yngre, är dialogorienterad,
och exemplifierar med lek, konstnärliga aktiviteter och kurser. Speciellt unga
sägs dessutom vara mer beroende av upplevelse-baserad inlärning. Miljön sägs
vidare vara informell, vilket kanske också talar mot tystnad. Exempel på
aktiviteter kan vara it-undervisning och Jochumsen et al. nämner som exempel
både studieplatser, men också ”Homework café”(Jochumsen et al., s. 591).
Andra exempel som lyfts fram är ”experimentarium” för yngre där boken
aktivt görs om till andra medier. Speciellt här lyfts fram att inlärning är
aktivitetsbaserad, vilket exempelvis kan innebära filmskapande (Jochumsen et
al., 2012, s. 592). Just att inlärningen anses baserad på upplevelser gör att den
också sannolikt kan låta på olika sätt. Det är svårt att avgöra exakt vad detta
skulle innebära, men kontentan är att det skulle kunna innebära normal
samtalsnivå, 60 dB, i minsta fall, och beroende på storleken av gruppen och
nivå på musik kanske 80 dB eller högre.
Mötesrummet beskrivs ungefär som en lounge, och rummet motiveras
framförallt med Audunsons teori (Jochumsen et al., 2012, s. 592). Det exempel
som pekas ut som en förebild är huvudbiblioteket i Seattle, där det beskrivs
som “tremendous living room”. Rummet är fyllt av möten, prat och
avkoppling, som just ett stort vardagsrum (Jochumsen et al. 2012, s. 592). Det
låter rimligt att anta att det också kan förekomma bakgrundsmusik, såsom det
gör på ett café, eller i ett vardagsrum. Exakt vad detta innebär i ljudnivå är
svårt att säga, men en lugn kontorsmiljö som är akustikbehandlad på ett
lämpligt sätt motsvarar 60 dB. I en större sal, eller med mer hårda ytor blir
ljudnivån högre.
I det performativa rummet sägs deltagarna interagera, och skapa uttryck inom
konst och kultur. Olika aktiviteter som listas är allt från mer tysta som
skrivande, till mer högljudda som musik, video och workshops. För att vara
relevanta måste biblioteket erbjuda möjligheter till skapande och medskapande,
för s.k. ”digital natives”, menar Jochumsen et al. (2012, s. 593). Det är
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uppenbart att detta rum kan ha en hög ljudnivå, med nivåer från 60 dB vid
enstaka samtal, men upp till kanske 120 dB, motsvarade hög konsertnivå.
Samtliga ”rum” kan enligt denna tolkning hamna i spannet 60 – 120 dB, och
skulle alltså kunna innebära mycket höga ljudvolymer. I sammanhanget är det
också relevant att flera olika ljudkällor på samma nivå bidrar till att den totala
ljudnivån ökar. Många olika ljudkällor bygger på bakgrundsnivån. Om två
bullerkällor är på 50 dB resulterar det i 53 dB. Tio bullerkällor på 50 dB leder
till 60dB (Socialstyrelsen, 2008). Här kan även det faktum att de flesta
förväntar sig att biblioteket är tyst spela in, som det framkommer i Olika syn på
saken (Svensk biblioteksförening, 2011). Personer får en ökad
störningsupplevelse om de anser att källan inte borde låta, eller borde låta bli
(Hygge et al., 2013).
5.2.1.1 Aktiviteter inom modellen stör varandra
Eftersom ljudnivån kan bli hög riskerar de olika aktiviteterna att störa varandra,
vilket kan ses som en del av utmaning 1. Det problematiska är att samtal och
ljud ofta är högst meningsfulla för den som tar del av detta direkt, men kan som
oönskat ljud klassas som buller. Samma ljudinnehåll som är inspiration i
inspirationsrummet kan bli till distraktion i läranderummet. Här kan ett konkret
exempel hämtas från Kling Löfboms (2015) kandidatuppsats Vad gör
besökarna på Skellefteå stadsbibliotek?: En observationsstudie om hur
biblioteksrummet används. En av de intervjuade besökarna säger: ”Det svåra
med att ha ett inspirationsrum i dagsläget är att många tycker att det blir för
mycket ljud i biblioteket och att det inte finns någonstans där man kan sitta
ostört”. (2015, s. 28).
Uppenbara konflikter i praktiken är att alla de olika funktionerna, ”rummen”,
riskerar att försvåra för varandra, eftersom tyst traditionell läsning i
forskningsgenomgången visades hämmas av samtal. Och som visats av t.ex.
Tiesler & Schönwälders (2009) kan samtal i en miljö som inte är akustisk
anpassad riskera störa andra samtal, och försämra taluppfattningen för alla.
Detta tas inte upp på modelprogrammets sida (Kulturstyrelsen och Realdania,
2018), eller på bibliotekens hemsidor, med undantag av motiveringar till
Garagets ombyggnad (Malmö stad, 2018). Det sades i pressmeddelandet vid
Garagets nyinvigning 2012 att syftet var att man t.ex. ”vill kunna sitta och
plugga, eller läsa en tidning, medan det pågår ett språkcafé” (Malmö stad,
2012).
Om inte de funktionerna separeras akustiskt, riskerar de nå upp till en ljudnivå
att de hämmar varandra. Samtalsljud i betydelsen buller kan alltså försvåra för
samtliga fyra funktioner: inspirations-, mötes-, lärande- och performativa
rummet. En annan typ av konflikt är mer långsökt, men tänkbar. Om det finns
en avdelning som i sin design signalerar tyst individuell läsning kan det
rimligtvis försvåra för funktionen av ett mötesrum. Det är dock högst osäkert
om fyrfältsmodellen (Jochumsen et al., 2012) förespråkar en sådan avdelning,
inte minst för att idén med modellen är att de olika funktionerna ska integreras,
och inget i modelprogramet indikerar det (Kulturstyrelsen och Realdania,
2018).
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5.2.1.2. Individuell läsning påverkas negativt
I tidigare forskning framkom starka indicier på att man vid individuell läsning
har bäst läsförståelse i tystnad (Holšánová, 2011; Johansson et al. 2012;
Murphy el al, 2018). Den bakgrundsnivå av ljud som kan alstras i en
tillämpning av modellen riskerar alltså att sänka läsförståelsen vid denna typ av
läsning markant. Det har också betydelse vilket slags ljud som hörs, och en
öppen planlösning gör att allt talat ljud lätt sprider sig och blir buller också av
den typ som uppfattas som mest störande (Hygge et al., 2013). Det finns inte
heller någon tydlig förutsägbarhet i ljudet. Som Johansson et al. (2012) studie
visar är det inte heller säkert att den som läser vidtar rätt åtgärder i en högljudd
miljö, vilket riskerar försämra faktiska läsförståselen ytterligare.
Tysta läsplatser, eller läsesal nämns inte i fyrfältsmodellen. Däremot
förekommer ett par ställen som liknar klassisk individuell läsning. Dels i
samband med ”study places” (Jochumsen et al, 2012, s. 591), dels i samband
med om läsning av en bok eller tidsskrift på bokcafé (Jochumsen et al, 2012, s.
590). Inget av dessa ställen tar upp något om ljudmiljöns betydelse. I exemplet
med Garaget fanns först inte avgränsad läsplatser, och detta var en grund av
kritiken som föranledde ombyggnationen 2012, visades efter samtal med
personalen samt motiveringen till åtgärden (Malmö Stad, 2018).
Motargument till utmaningen kring individuell läsning kan vara att den miljö
som tas upp i artikeln på vissa sätt skulle kunna främja andra typer av läsning
enligt det vidgade textbegreppet, även om det inte är utrett i förhållande till
ljudmiljön (Karlsson, 2007). Det är också tänkbart att den miljö som
Jochumsen et al. förespråkar på andra sätt kan gynna läsning, även om det inte
har utretts, exempelvis t.ex. ”experience library”, ”experimentarium”
(Jochumsen et al., 2012, s. 590-592).
En annan tänkbar invändning vore att vissa personer trivs bättre med högre
ljudnivå. Även om individuella variationer förekommer hos den stora
metastudien på området (Hygge et al., 2013), finns det dock inga tecken på att
det skulle vara gynnsamt för vissa grupper. I aktuell forskning på just olika
inlärningsstilar menar också en aktuell metastudie att det inte finns något stöd
för att påstå att vi har olika inlärningsstilar (Willingham et al., 2016). Att unga
skulle ha en mer upplevelsebaserad inlärning, vilket nämns av Jochumsen et
al., ges inget evidens i den senaste metastudien på just det området kopplat till
läsning (Murphy et al., 2018). I exemplet med Garaget var det också besökarna
som efterfrågade en plats för läsning (Malmö stad, 2012), och vid platsbesöket
i Malmö stadsbibliotek framkom att studierummet erbjöd en tyst miljö.
5.2.2 Utmaning 2 – ljudnivån försvårar samtal och grupper utestängs
En liknande utmaning av att ljudnivån i en lokal kan vara hög är att samtal
försvåras. Det är så viktigt att det här tas upp som en egen utmaning, trots att
den också kan ses som en del av ovan nämnda utmaning.
Om man kopplar till vad som i teoridelen sades om att uppfatta samtal – vad
kan då fyrfältsmodellen innebära? Om det är som en kontorsmiljö (60 dB)
klarar merparten av de vuxna att uppfatta samtal (Boverket 2000). Däremot har
de flesta barn, äldre och hörselskadade problem att uppfatta vad som sägs. Som
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Arlinger (1995) visat är det också något som äldre med automatik får
svårigheter med, i kraft av stigande ålder. Byström (1999) visade också att
kvinnor generellt stördes mer av buller än vad män gör.
Barn, äldre, hörselskadade och personer med annat modersmål behöver 5 till
10 dB lägre bakgrundsnivå av buller för att uppfatta tal, och i praktiken innebär
det att bullernivån får vara som mest 45-50 dB (Boverket, 2000). Vid
mätningarna på de tre besökta biblioteken förekom hos samtliga bullernivåer
som tidvis översteg 50 dB, i de gemensamma utrymmena. Om ljudmiljön
inverkar på samma sätt vid läsning är, mig veterligen, inte känt. Man får tänka
på att en svårighet att uppfatta tal i en öppen planlösning innebär att alla samtal
är svåra, dels i funktionen som mötesplats, men även mer traditionella
funktionen som referenssamtal. Ungefär en tredjedel av befolkningen har också
extra svårt att uppfatta tal enligt den s.k. cocktail-effekten, även om den
andelen kan överlappa en del av de tidigare nämnda grupperna (Klingberg,
2007).
Borgs (2015) magisteruppsats visade att gruppen med sensorisk överbelastning
riskerar drabbas flerfalt av en öppen planlösning, dit jag tolkar
fyrfältsmodellen. Ljudnivån generellt hög, det är många olika slags aktiviteter
samt sannolikt ett öppet landskap. Den öppna planlösningen i sig, och en
mängd olika visuella och låtande aktiviteter kan uppfattas som ett problem,
visar Borg (2015). Vad gäller fysisk tillgänglighet i rummet för de med nedsatt
rörlighet går det dock att anta att ett rum utan dörrar eller avgränsningar är mer
tillgängligt, även om det inte undersökts närmare här.
I bibliotekslagen (2013) sägs tydligt att man ska ägna särskild uppmärksamhet
åt grupperna barn, unga, de med annat modersmål, samt de med
funktionsnedsättningar. Här finns risk att alla dessa grupper kan drabbas, i
synnerhet vad gäller taluppfattning.
Speciellt viktig för taluppfattningen är efterklangstiden, eftersom en för lång
efterklangstid gör att talet flyter ihop och inte kan uppfattas. Det är något som
talar emot att ha en helt öppen planlösning, där efterklangstiden med automatik
blir längre, samtidigt som antalet bullerkällor ökar (Zettersten, 2002). Som
Ljung (2010) nämnde finns även problem att minnas vad som sagts i en lokal
med lång efterklangstid, även om det är så att man i stunden uppfattat vad som
sades. Efterklangstiden har inte undersökts som egen parameter, men samtidigt
finns det mycket i forskningen som pekar på att öppen planlösning försvårar
talförståelsen (Yorukoglu och Kang 2016; HRF, 2009).
Vidare sägs i bibliotekslagen (2013) att folkbiblioteken ska stimulera barn till
läsning. Samtidigt visar forskningen tydligt att även barn och unga under
läsning störs av olika slags ljud – det är viktigt att ge utrymme för läsning i
tysta miljöer (Murphy et al, 2018). I synnerhet kan detta vara en svårighet då
barnavdelningar, ofta är ett problem ur ljudsynpunkt (Dewe, 2006). Möjligtvis
går det att skilja på själva läsmomentet och att fånga uppmärksamheten till ett
tema, eller en berättelse, i linje med det utvidgade textbegreppet? Men en
grundläggande regel i bibliotekslagen är att biblioteket ska anpassas efter
användares behov. Vad gäller samtal och läsning har forskningsöversikten
32

visat att det generellt finns ett behov av en god ljudmiljö, men i synnerhet för
vissa grupper.
Även om det erbjuds en läsesal, som i de tre aktuella fallen (efter Garagets
ombyggnad 2012) är det inte säkert att den är anpassad för yngre barn rent
ergonomiskt. Det kan också finnas en psykologisk/social problematik att sitta i
ett rum där merparten är vuxna. Även om det finns möjlighet till läsesal kan det
finnas anledningar till att den inte uppfattas som tillgänglig från barnets
perspektiv.
Jochumsen använder Audonsons (2005) teori om lågintensiva mötesplatser
som drivkraft, men en ouppmärksammad aspekt är att högt bakgrundsljud
alltså är extra drabbande för de med annat modersmål (Boverket 2000; Hygge,
2013). Det riskerar att bli motsägelsefullt i förhållande till modellens
intentioner, där poängen var att dessa grupper skulle inkluderas, och inte få
svårare än andra att förstå samtal.
Vid samtal med personalen, och brukarundersökningar hos Garaget (Malmö
stad, 2018) ges stöd för att grupper riskerar utestängas, och var också en
motivering till ombyggnationen. Vid platsbesök på Malmö uppmättes höga
nivåer i framförallt barnavdelningen vilket riskerar försvåra taluppfattningen
framförallt för barn och personer med annat modersmål (Arlinger, 1995;
Boverket, 2000; Hygge et al, 2013). Även om Kista bibliotek inte tar upp
denna problematik uppmättes höga konstanta ljudnivåer vid entrén, vilken låg i
riskzonen för de utsatta grupperna (Boverket, 2000).
5.2.3 Utmaning 3 – ljudmiljön kan strida mot riktlinjer och lagstiftning
Det fanns alltså en risk att vissa prioriterade grupper i bibliotekslagen
missgynnas. I det att ljudnivån riskerar bli hög finns även en risk att det strider
mot rådande riktlinjer, och även lagstiftning.
I handboken Folkbibliotekslokaler (Statens kulturråd, 1981) finns vissa
riktlinjer, t.ex. att ljudmiljön sades vara väsentlig, men ges ingen
uppmärksamhet i fyrfältsmodellen (Jochumsen et al., 2012). Det sägs vidare i
handboken att det ska finnas platser där både vuxna och barn kan vara ostörda,
i betydelsen att det är tyst. Det tas också upp vikten av ljudisolering från sådant
som låter (1981). Inte heller detta ges utrymme hos Jochumsen et al. (2012).
I Folkbibliotekslokaler (Statens kulturråd, 1981) sägs vidare att en vikvägg inte
hindrar ljud, utan mer ska betraktas som något visuellt, och att det är av stor
vikt att hörsalar och annat isoleras mot angränsande rum. Tanken här är tydlig:
de aktiviteter som låter ska finnas i separata rum.
Hos Boverket beskrivs också hur en lokals akustik ska anpassas, beroende på
vilken aktivitet som bedrivs (Åkerlöf, 2007). Det betyder att ett specifikt
bibliotek kan fungera mycket väl som ”traditionellt” lugnare bibliotek. Om det
blir en plats där fyrfältsmodellen tillämpas sker andra aktiviteter, vilket kan
göra att byggnaden inte uppfyller kraven på akustikbehandling. Som exempel
måste efterklangstiden sannolikt sänkas om lokalen används även för caféteria
eller undervisning istället för enbart ett traditionellt bibliotek (Åkerlöf, 2007). I
arbetsmiljöverkets regelsamling finns också en skyldighet att minska buller,
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t.ex. med absorbenter. Om en lokal ändras från sitt ursprungliga
användningsområde, ska den anpassas till den nya verksamheten. Om det
exempelvis ska förekomma parallella ljudalstrande aktiviteter är det ett krav att
anpassa lokalen (AFS, 2005:16 och AFS 2009). Att ändra verksamheten från
ett traditionellt bibliotek kan alltså kräva ombyggnader och/eller
akustikbehandling, för att inte strida mot regelverket.
Om akustikbehandlingen i lokalen inte är anpassad till aktiviteten leder det till
att ljudnivån ökar markant. Om man översätter Tiesler & Schönwälders (2009)
forskning från skolmiljön till biblioteksmiljön skulle detta göra att ljudnivån i
en dåligt akustikbehandlad lokal ökar med ytterligare 10 dB, d.v.s. en upplevd
fördubbling. En av anledningarna är den s.k. Lombardeffekten (Zollinger &
Brumm, 2011), som gör att man medvetet eller omedvetet talar starkare i en
redan hög ljudmiljö, vilket skapar en ond cirkel.
En ytterligare utmaning kan uppstå om volymen i lokalen når 80 dB. I så fall är
det en sådan nivå som kräver att insatser sätts in, för att inte riskera
hörselskador vid långvarig exponering (HRF, 2009). Denna fråga är också
kopplad till akustikbehandling – om detta saknas och många parallella
ljudalstrande aktiviteter kan nivån mycket väl bli 80 dB, och det kan ske även i
verksamheter med främst mänskligt ljud t.ex. i en skolmatsal (HRF, 2009).
Riktlinjerna från arbetsmiljöverket för koncentrationskrävande arbete ligger på
35dB, vilket är långt under nivån för ett normalt kontorslandskap. Den
ljudmiljö som fyrfältsmodellen sannolikt leder till överskrider denna nivå. Om
platsen ska fungera som tillfredsställande arbetsmiljö måste åtgärder sättas in,
enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer. I exemplet med Kista gav rulltrappan inne i
den öppna planlösningen upphov till ett konstant bakgrundsljud på ca 40 dB,
vilket ensamt överskrider arbetsmiljöverkets riktvärde.
Ett konkret exempel är Stockholm stadsbiblioteks vid Odenplan. Gunnar
Asplund hade i sina ritningar från 1920-talet placerat barnavdelning och
referenssamtal i de bredvidliggande små byggnadsdelarna, och inte i den stora
Rotundan (Hodászy Fröberg, 1998). Idag har dock alla referenssamtal flyttats
till Rotundan, med en enormt lång efterklangstid. Samtal koncentreras alltså till
den del av byggnaden som har sämst tänkbara talhörbarhet – med en
efterklangstid på långt över 0,6 sekunder (Åkerlöf, 2007).
Det som kan tala mot att det är ett utbrett problem är att det inte finns mer än
en källa som talar om åtgärder av detta slag (Zackrisson, 2009). Å andra sidan
kan det också ha att göra med att reglerna inte är kända eller ljudmiljön
undersökt – t.ex. eftersom Kungliga biblioteket inte har några mätvärden från
folkbibliotek (Ranemo, personlig kommunikation 3 april 2018).
Stickprovsmätningarna jag genomförde visade generellt inte på ljudnivåer över
80 dB, även om riktvärdet för koncentrerat arbete överskreds på alla tre
biblioteken – dock inte så ofta inne på läsesalarna. Viktigt för taluppfattningen
är också efterklangstiden, men den är inte undersökt inom ramen för denna
uppsats, förutom indicier på att den kunde förbättras vid platsbesöken.
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5.2.4 Utmaning 4 – ljudmiljön blir inte som besökarna önskar
Det finns en uppenbar konflikt mellan vad modellen skulle innebära för
ljudmiljön, och vad folkbiblioteks besökare efterfrågar. Joacim Hansson
uttrycker det kortfattat som ”Bibliotekarierna vill ha möten och mycket liv i
biblioteken. Användaren struntar, grovt uttryckt, i andra” (2012, s. 181).
I rapporten Olika syn på saken (2011) visades att 55 procent ansåg att det är
mycket viktigt att vara i en lugn och rofylld miljö. Ingen av de fyra rummen,
beskrivna av Jochumsen skulle passa in på beskrivningen ”lugn och rofylld”.
Noterbart är att även de yngre, som är i fokus i läranderummet hos Jochumsen,
också i rapporten sades efterfråga en lugn och rofylld miljö. Som parentes kan
sägas att personalen inte i samma grad efterfrågar detta, som Hansson är inne
på i citatet ovan, men å andra sidan anser inte personalen att det råder lika
mycket lugn. Det är inte helt klart om det skulle kunna tolkas som om det
räcker med att ha tillgång till en lugn miljö – sannolikt menas det
biblioteksrummet som helhet, eftersom det är den rimligaste tolkningen.
Vad gäller möjligheten att ”umgås med andra” var det enbart tio procent av
besökarna prioriterade detta högt (2011). Den formuleringen menar jag
överlappar funktionen som mötesrum. Det är sammantaget svårt att ge några
belägg för att besökarna eftersträvar någon annan ljudmiljö än att det ska vara
lugnt. Kanske att ”spännande och stimulerande” miljö, på under 30 procent kan
tolkas som detta, men det skulle lika gärna kunna gälla den visuella
utformningen, och det är ändå inte i närheten av hur många som tycker det är
mycket viktigt med lugn och ro. Det finns alltså en stor diskrepans mellan det
besökarna efterfrågar om ljudmiljön, och det som fyrfältsmodellen sannolikt
skulle innebära. Brukarundersökningar hos Garaget bekräftar i stort denna
skillnad, framförallt genom ombyggnationen som gjordes 2012.
5.2.5 Utmaning 5 – problem med ljud även i avgränsade utrymmen
En utmaning som kan uppstå även om det finns separata rum är att ljud trots
allt tränger in i angränsande rum. Vid kontakt med Garaget visade sig att det
inte var helt tyst i läsesalen, som byggdes 2012. Under besöket, som skedde på
en lugn dag uppmättes dock låga nivåer. På platsbesöket i Kista märktes
däremot att läsesalen inte var avgränsad, medan Malmö stadsbibliotek hade en
fungerande avskärmning. Rent byggtekniskt kan det vara dyrt att åtgärda
ljudläckage, men inte omöjligt. Ofta handlar det om att väggarna är för tunna,
och att de svaga punkterna mellan golv och tak, samt dörrar och via ventilation
inte är ljudsäkrade (Zettersten, 2002).
5.2.6 Utmaning 6 – motsättning mellan det visuella och akustiska
På ett byggtekniskt plan finns det en motsättning mellan stora glaspartier, som
släpper igenom ljus, men som i hög grad reflekterar ljud, och på så vis ger en
lång efterklangstid. De material som släpper igenom ljus är inte sådana att de
dämpar efterklangstiden (Zettersten, 2002). Speciellt i entréer eller
atriumbyggnader är detta något som leder till en dålig ljudmiljö (Yorukoglu
och Kang, 2016). Det har också iakttagits vid platsbesöken på Kista och
Malmö stadsbibliotek.
Motsättningen om det visuella och akustiska finns även på andra plan. Rent
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visuellt är det sannolikt inte tilltalande med en stor mängd väggar. Det är också
framförallt det visuella som lyfts fram som positivt hos platsbesök på Garaget
(livslang laering, 2018), genom en mängd bilder och kommentarer, förutom
bibliotekets funktioner. Enda undantaget är en mening som tar upp att
akustiken är fungerande, eftersom det är plattor på taket och på väggarna. Detta
kan eventuellt ifrågasättas eftersom biblioteket inte långt efter byggdes om på
grund av bristande ljudmiljö.
Ett liknande mönster ses på modellbibliotekens hemsida (Kulturstyrelsen och
Realdania 2018), där det visuella ges stort utrymme, och illustreras i både text
och bild. Det finns inga kommentarer om eller gestaltningar av ljudmiljön. Här
kan en koppling till Grahn (2011) göras – det är mycket svårare att illustrera ett
ljudlandskap, och att det ofta glöms bort. Samma tendens finns hos Jochumsen
et al. (2012). Visserligen tas olika medier upp, där ljud och musik nämns. Men
vad gäller bibliotekens utformning finns många formuleringar om det rumsliga,
t.ex. Seattles och Amsterdams bibliotek, som båda har öppna planlösningar,
och liknas vid ett stort vardagsrum. Ingenstans kommenteras ljudmiljön i
rummet.
En utmaning är förmodligen att en akustiskt helt ”korrekt” lösning, med
separata rum för olika aktiviteter med högre ljudnivå, riskerar innebära att
lokalen inte blir lika inbjudande visuellt. Det skulle sannolikt inte
överensstämma med idealet som verkar vara ett stort vardagsrum (Jochumsen
et al., 2012). Inte heller skulle sannolikt spontana möten underlättas i samma
grad (Audunson, 2005). Däremot kan noteras att de små rum som finns på
Kista bibliotek kallas mötesrum i modelprogramet hemsida, vilket gör att små
enskilda separata rum inte behöver ses som något negativt i den aspekten
(Kulturstyrelsen och Realdania, 2018).
Hos Kista har försök gjorts att kombinera visuella öppenheten med
avgränsning med hjälp av lådor i det stora rummet, exempelvis en stor
genomskinlig låda för personalen mitt i det stora rummet (Kulturstyrelsen och
Realdania; Stockholms stad, 2018). Vid platsbesöket framkom att materialen
visserligen ger viss ljudisolering, men samtidigt verkar vara av det slag som
inte ger en tillräcklig akustikbehandling, och inte dämpar efterklangstid. Det
finns inget material som är genomskinligt och samtidigt hanterar efterklangstid
på ett bra sätt (HFT, 2009; Zettersten; 2002).
Ytterligare en anledning tror jag personligen kan vara rent språklig. En öppen
planlösning är t.ex. positivt laddat uttryck - vem vill ha en stängd planlösning?
Risken är dock att det som låter bra språkligt medför en bullrig miljö.

5.3 Hur utmaningarna kan hanteras
Till alla dessa utmaningar finns det tänkbara hanteringar. Den första med
zonindelning nämns på modelprogrammets hemsida, medan övriga
förekommer på något sätt i referenslitteraturen eller är förslag från min sida.

36

5.3.1 Hantering 1 – zonindelning
En tänkbar lösning är kanske att aktiviteterna får olika zoner i
biblioteksrummet, utan att för den skull få egna fysiska rum. I en lite äldre bok
av Cohen (1979) finns också tips på övergripande planlösningar, t.ex. förslag
på hur man ska indela efter ljudzoner. Det som låter mest ska vara centralt,
nära ingången, så att tysta zoner kan finnas i utkanten av biblioteket. De
betonar att det är viktigt att förstå att vissa områden behöver mer
akustikbehandling än andra. I modelprogrammets sida ”Rum og Zoner”
(Kulturstyrelsen och Realdania, 2018) finns också en övergripande tanke om
zonindelning, ovanför texten om fyrfältsmodellen. Alla tre besökta biblioteken
visade också på plats, och via modellprogrammets hemsida (2018) tydliga drag
av zonindelning.
Men är det ens möjligt att ordna en störningsfri plats i ett öppet
bibliotekslandskap? I en byggteknisk tidsskrift, i samband med om- och
tillbyggnad av Göteborgs stadsbibliotek tas frågan upp av en sakkunnig,
akustikern Georgius Natsopoulous:
Ljudisolering bygger på att förhindra vågfronters färdvägar från avsändare till
mottagare. Möjligheten att skapa avskildhet och störfrihet i ett öppet
kontorslandskap är därför naturligtvis begränsade. För att ett normalt samtal som
försiggår en bit bort inte ska kunna avlyssnas krävs att endast ungefär en
tiotusendel av ljudenergin tar sig fram, och att bakgrundsnivån inte är för låg.
Ventilationsbuller och bakgrundsmusik kan användas för att maskera tal, men
kan vara tröttande och störande i sig. Även om ljudabsorbenter sänker ljudnivån,
så ökar tydligheten hos det som är tillräckligt starkt för att alls höras. Dessutom
dämpas samtidigt eventuellt maskerande bakgrundsbuller (Bygg och Teknik,
2012, s.33)

Här kan noteras att det visserligen går att minska störningsupplevelsen av tal
genom att fläktbrus eller musik lägger sig ovanför. Det är svårt, och finns
enligt källan ovan mycket begränsade möjligheter att skapa lugn i ett öppet
bibliotekslandskap. Det finns även fler källor som menar att en zonindelning
inte kan lösa problemet med ljudmiljön. Det stöds t.ex. i Les Watsons Better
library and learning space (2013): ”Zoning does have its limitations however,
so when planning a new library learning space it is important to ensure that the
architecture of the buildning provides separation between the extremes of
environment – noisy and silent do not collocate well” (s. 125).
Det är också så att samtliga fyra ”rum” som beskrivs i fyrfältsmodellen är långt
ifrån tysta, utan bedömdes kunna vara åtminstone 60 dB. Och alla de vanliga
problem med ljudet i folkbibliotek som nämndes av Dewe (2006) finns som
riskfaktorer: högljudd barnavdelning, stora lokaler, och begränsat med tysta
separata utrymmen. Lösningen med zonindelning är från ljudsynpunkt i bästa
fall oklart, och sannolikt otillräcklig – vilket ombyggnaden av Garaget också
kan vara ett tecken på. Det exemplet visar att både tyst läsning och samtal
personer emellan riskerar att försämras. Även i entrén och delvis på
barnavdelningen hos Malmö stadsbibliotek och Kista bibliotek förekom som
tidigare visat bakgrundsnivåer över 45 dB som försvårar taluppfattningen för
riskgrupper (Boverket, 2000). Det är även över nivåerna för
rekommendationen för koncentrerat arbete (Arbetsmiljöverket, 2018).
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5.3.2 Hantering 2 – separata rum och inte öppen planlösning
I linje med vad Folkbibliotekslokaler föreslår (Statens kulturråd, 1981) och det
som akustiskt sett är rimligast (Zettersten, 2002), kanske en lösning istället är
att dela upp det som är ljudintensivt i olika separata rum? Exempel på detta är
Garagets ombyggnad 2012, och en del av planlösningen som visades för
Malmö bibliotek.
För att illustera skulle t.ex. två olika grupper om fyra personer i vardera i två
separata och ljudisolerade rum kunna bedriva aktiviteter utan att någon
uppfattar ljudet som buller. Om däremot de två grupperna parallellt vistas i
samma rum kommer istället alla att drabbas av buller från den andra gruppen.
Rent ljudmässigt skulle många separata rum vara en stor fördel, och kanske
lösa alla ovan nämnda utmaningar (Zettersten, 2002).
En tänkbar invändning är dock att det är tveksamt om det finns något stöd i
modellen för att biblioteksrummet ska vara något annat än en öppen
planlösning. Uttryckligen sägs i artikeln att det inte ska ses som fyra separata
rum, i fysisk mening (Jochumsen et al., 2012). Modellen innebär också att de
fyra olika funktionerna ska samverka och interagera: ”The overall task is to
make all four spaces interact by incorporating them in the library’s
architecture, design, services, programs […]” (Jochumsen et al., 2012, s.590).
Lyckade exempel, enligt Jochumsen et al., är också ofta miljöer med öppna
planlösningar, som t.ex. Seattles huvudbibliotek. Det beskrivs som ett stort
vardagsrum, ”tremendous living room” (2012, s. 592). I linje med detta sägs
Amsterdams bibliotek vara ett positivt exempel: ”Overall lounge concept with
more than 1.500 seating-places spread all over the library”. På ovanvåningen
finns dessutom ett café och en restaurang (2012, s. 593).
Det som möjligen enligt modellen skulle kunna tala för vissa separata rum är
två saker: det nämns att mötesplatsen innebär att man kan träffas oplanerat i
”small intimate spaces”, som räknas upp som ett av flera olika
miljöerbeskrivande ord: lounge-ytor, café (2012, s. 592). Exakt vad detta
innebär är svårtolkat, men skulle både kunna vara ett mindre separat rum, men
också som en del av zonindelning. I samma avsnitt framhävs dock Seattles och
Amsterdams planlösning som speciellt lyckade exempel, vilket förtar en stor
del av invändningen ovan (2012, s. 592-593).
Det andra exemplet som skulle kunna tala emot är begreppet ”study places”
(2012, s. 591). Det ingår dock i ett sammanhang där t.ex. läxcafe nämns, vilket
inte stödjer tolkningen av en separat sal. Sammantaget är det egentligen inte
något i modellen som talar för att det ska finnas separata rum för olika
aktiviteter. Den sammantagna bilden är istället att det förespråkas ett öppet
bibliotekslandskap, och att det på sin höjd finns stöd i artikeln för att tänka sig
en zonindelning. Noterbart är att ingenstans på danska modellbibliotekssidan
(2018) heller nämns något om tysta rum, eller separat möjlighet till läsning,
och för övrigt inte heller något om ljudmiljö eller akustik.
De tre svenska exemplen visar alla på blandning av aktiviteter i det stora
biblioteksrummet, men också viss zonindelning. I alla exemplen finns ett
mindre antal platser i läsesal eller separat rum, för läsning, dock utan att det
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nämndes på modellbibliotekssidan (Kulturstyrelsen och Realdania, 2018).
Vad gäller ljudmiljön verkar tendensen hos de tre svenska modellbiblioteken
vara att den som söker tystnad får uppsöka ett annat rum, då normen verkar
vara att det låter i det stora gemensamma rummet. Detta resultat liknar för
övrigt en undersökning på Malmö högskolebibliotek. De intervjuade var
internationella studenter, i form av en fokusgrupp. Det går inte veta hur
representativa de är, men bilden som framkom var att ljudmiljön var högljudd.
”[In my home country ] rooms where you can talk is separated, the standard is
that it´s quiet. Here [Orkanen] it´s the opposite”. (Sedvall, Zaar, Schmitz, 2011,
s. 8). Det är visserligen svårt att dra några generella slutsatser, men utifrån de
tre modellbibliotekens tillämpning i Sverige verkar detta passa in: om man vill
ha lugnare miljö för man gå till ett separat rum, om något sådant finns.
Vad skulle fyrfältsmodellen kunna innebära för de svenska
folkbiblioteken, förutom de tre nämnda ovan? En viktig faktor är om det
redan finns en läsesal på alla bibliotek. Jag har varit i kontakt med
Kungliga Biblioteket som har det övergripande ansvaret för
folkbiblioteken, C. Ranemo (personlig kommunikation 3 april 2018).
Svaret på frågan om alla folkbibliotek har en läsesal är att de inte vet. De
enda uppgifter som samlas in är antalet kvadratmeter, sittplatser och
studieplatser. Även om det fanns en uppgift med ”lån från läsesal” var de
inrapporterade svaren inte tillförlitliga då bortfallet var stort. Det fanns
inte heller några uppgifter eller rapporter om akustikbehandling, eller
ljudnivåer på folkbiblioteken.
Det är sammanfattningsvis en öppen fråga om olika separata rum kan
vara förenlig med modellen, även om mycket indikerar att så inte är
fallet. Rent teoretiskt skulle det dock kunna vara en lösning på problemet
med buller, även om kanske andra problem uppstår – t.ex. försvåras det
visuella intrycket, som i utmaning 6, och funktionen som mötesplats kan
riskera försämras (Jochumsen et al., 2012).
Å andra sidan går det att argumentera för att det inom modellen ryms att
användarna kan vara med och styra planlösningen, även om det kanske
blir problematiskt om detta i sin tur kan strida mot andra delar av
modellen. Men om användarna ges inflytande talar mycket för att
separata rum bör införas, både om man ser till svenska förhållanden,
eftersom en lugn miljö generellt eftersträvas (Svensk biblioteksförening,
2011), och i exemplet med Garagets ombyggnad. Även danska
förhållanden, i den kommun det är undersökt pekar i samma riktning
(Nissen & Furbo Carlsen, 2014).
Biblioteket Plattan (Hesterman, 2012), och även Garaget och Malmö
stadsbibliotek är konkreta fall där personal eller användare visat missnöje
med en öppen planlösning och ljudmiljön.
5.3.3 Hantering 3 – akustikbehandling
Som framkommer i HRF:s (2009) material, och även Cohen (1979) finns det
en mängd olika sätt att dämpa ljuds uppkomst, och justera efterklangstiden i en
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lokal. Det krävs också av Boverkets (Åkerlöf, 2007) och Arbetsmiljöverket
(2005), om en lokal ändrar användningsområde. Dock finns det stora
begränsningar i vilken mån detta fungerar tillfredställande för en hög ljudnivå.
Det kan dock vara en av flera faktorer, och kan underlätta något både vad
gäller ljudnivåer och samtalsuppfattning (Tiesler & Oberdörster, 2008;
Zetterberg, 2002; Natsopoulous, 2012). Akustikbehandling kan alltså förbättra
situationen något, men inte ensamt hantera de ljudnivåer som sannolikt kan bli
en följd av modellens applicering. I varje fall är det tveksamt om nivåerna når
ned till de som inte ska försämra taluppfattningen för riskgrupper (Boverket,
2000).
5.3.4 Hantering 4 – ljudmaskering
I tidigare forskning togs ljudmaskering upp. Det är teoretiskt tänkbart att
det skulle kunna lösa problematiken. Framförallt är det sannolikt enda
sättet att hantera utmaning 6, och samtidigt få ett öppet landskap som kan
vara visuellt tilltalande, men ändå ha en fungerande ljudmiljö. Det finns
dock inte uppgifter om att systemet har installerats på något
folkbibliotek, så att det är svårt att utvärdera. Det är inte heller, mig
veterligen, helt undersökt vad effekterna på prestation är. Det är tänkbart
att, likt läsforskningen av Johansson et al. (2012), personer påverkas
negativt utan att de själva vet om det. Om så är fallet är all forskning som
bygger på självskattning hos de deltagande personerna inte helt
tillförlitlig. Den forskning som finns visar också på att den inte generellt
uppskattas av arbetare på kontorslandskap (Haapakangas et al., 2011).
Vid platsbesök framkom att det förekom bakgrundsmusik på Garaget,
vilket fungerade som en slags maskering av bakgrundsljud, på liknande
sätt som Fjellström (2012) använde naturljud. Naturljud eller
instrumentalmusik skulle eventuellt fungera som maskering och för t.ex.
individuell tyst läsning, även om tystnad är bättre ur
läsförståelsesynpunkt. (Murphy et al, 2018). Det finns också en uppenbar
risk att taluppfattningen för framförallt riskgrupper försvåras då
bakgrundsnivån höjs (Boverket, 2000).
5.3.5 Hantering 5 – individualiserad ljudmiljö
Ytterligare en faktor som enbart finns med i förbifarten i materialet
(Konradsson, 2011) är förändrade medievanor. Personligen tror jag detta kan
komma att få stor betydelse framöver. Det är numera enkelt att lyssna på egen
musik i små hörlurar, och även inlästa böcker. På så vis kanske bakgrundsljud
vid läsning inte hämmar lika mycket (t.ex. Murphy et al., 2018). En ny fråga
som uppstår är då hur själva mediet påverkar upplevelsen – är det likvärdigt att
lyssna på och att läsa en bok? Den forskning som finns visar på vissa olikheter,
t.ex. att de som lyssnade generellt mindes texten sämre, jämfört med
traditionell läsning, speciellt om personen läste högt för sig själv (Sousa,
Carriere & Esmilek, 2013). Hanteringen riskerar alltså att hämma
läsförståelsen, enligt denna källa.
Det finns också numera möjligheten att använda hörselskydd med s.k. aktiv
bullerdämpning (Konradsson, 2011). I dessa fall finns en mikrofon utanför
lurarna, som med hjälp av fasvändning minskar det störande ljudet. Det finns
alltså enklare sätt än förut att både dämpa och skapa ljud, och i någon mening
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skapa sin egen ljudmiljö. Jag menar dock att det finns en uppenbar risk att
möjligheten till samtal försvåras, i varje fall i linje med Audunsons lågintensiva
möten (2005), om personer har aktiv ljuddämpning.
Vid platsbesök och på modelprogrammets hemsida (Kulturstyrelsen och
Realdania, 2018) syns inte något direkt om helt individualiserad ljudbild, även
om det går att tolka in en del av detta hos fyrfältsartikeln, som betonar
multimodalitet (Jochumsen et al, 2012).
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6 Slutsatser och diskussion
För att summera uppsatsens resultat: vilka var utmaningarna för ljudmiljön som
kan uppstå när fyrfältsmodellen appliceras på folkbiblioteken, som i fallet med
Garaget, Malmö stadsbibliotek samt Kista bibliotek?
En grundläggande slutsats var att det i empirimaterialet på många ställen
saknades resonemang om ljudmiljöns betydelse, trots att det framkommer i
referensmaterialet att betydelsen är stor. Exempelvis riskerar den att försämra
läsförståelsen, och även inverka på taluppfattningen, speciellt för vissa grupper.
Den stora utmaningen för modellen är att den när den appliceras kan riskera
leda till höga ljudnivåer i det gemensamma biblioteksrummet, vilket också
framkom vid platsbesöken. Mer specifikt riskerar individuell läsning ske med
markant sämre läsförståelse, och samtalsuppfattning försvåras – speciellt för
barn, unga, de med annat modersmål eller funktionshinder.
Det sistnämnda leder även till utmaningen att dessa grupper, som enligt
bibliotekslagen ska prioriteras riskerar drabbas extra hårt av en dålig ljudmiljö.
Speciellt barn, personer med annat modersmål, eller med någon slags
funktionsnedsättning får en försämrad taluppfattning i en dålig ljudmiljö. Det
riskerar hamna i motsättning till inte bara bibliotekslagen, utan även modellens
intentioner, då den bygger på inkludering och mötesplats som en av
hörnstenarna (Audunson, 2005). Det finns också en tydlig skillnad mellan vad
besökarna efterfrågar kring ljudmiljön, en lugn och stilla miljö och plats för
traditionell läsning, och som kan bli följden av modellens applicering.
Det finns även en utmaning i det att ljudnivåerna riskerar bli så höga att
riktvärden och normer från arbetsmiljöverket respektive Boverket överskrids.
En bakomliggande utmaning eller konflikt är att det visuellt tilltalande öppna
landskap lätt kan fungera som en mötesplats ljudmässigt inte är en bra lösning.
Eventuellt kan det vara en av orsakerna bakom planlösningarna, även om det
inte undersökts (Grahn, 2011).
Eventuellt kan vissa av dessa utmaningar hanteras i någon mån genom
zonindelning, som också fanns inslag av hos alla tre undersökta biblioteken;
Garaget, Kista bibliotek och Malmö stadsbibliotek. En akustisk bättre
hantering vore att ha separata rum för olika aktiviteter, men det är tveksamt om
det kan ske i enighet med modellen. Det sägs uttryckligen att det inte ska vara
separata rum, utan funktionerna ska vara integrerade. Ett sätt som hypotetiskt
skulle kunna förena den öppna planlösningen med en god akustisk miljö är
ljudmaskering, men det är tveksamt om det fungerar tekniskt, och effekterna är
inte heller helt utredda. En hantering på individnivå är annars att skapa sin egen
ljudmiljö genom dämpande lurar, ljudbok, eller eget maskerande
bakgrundsljud. Det skulle kunna främja tyst individuell läsning, men samtidigt
rimligtvis försvåra taluppfattningen, eller i varje fall en del av funktionen av
mötesrum.
Förutom svaret på frågeställningarna är en mer grundläggande upptäckt att
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ljudmiljön generellt inte är särskilt uppmärksammad, inom B&I, trots dess
inverkan på individuell läsning samt taluppfattning. I referensmaterialet finns
mycket som indikerar stor påverkan, men i t.ex. Modelprogrammens hemsida
(Kulturstyrelsen och Realdania, 2018) eller i artikeln om fyrfältsmodellen
(Jochumsen et al, 2012) tas inte dessa aspekter upp.
Det råder enligt mig en obalans mellan vad fyrfältsmodellen kräver för insatser
i akustikbehandling och akustisk design, och den uppmärksamhet denna fråga
ges av artikelförfattarna (Jochumsen et al., 2012). I samtal med personal, och i
övrigt material som t.ex. hemsidor framkommer något mer om att det finns
möjlighet för besökarna med ett tyst rum.
En stor utmaning för modellen är att stödet bland besökarna är svagt, om man
ser vad användarna faktiskt efterfrågar vad gäller ljudmiljön. I andra
sammanhang anses ju ofta ”kunden” ha rätt i ett marknadsliberalt samhälle,
men inte i detta. Kanske att förklaringen ligger i att bibliotekarier, chefer och
politiker inte delar användarnas uppfattning, vilket det finns vissa tecken på i
Olika syn på saken (Svensk biblioteksförening, 2011). I fallet med ett av
modellbiblioteken, Garaget, gick det så långt att det byggdes om och fick flera
separata rum (Malmö stad, 2012). Det är i min mening något som talar för
behovet av tystnad, och att det kan bli lite missvisande att detta inte
framkommer på modelprogrammets hemsida. Vid platsbesök, och även
pressmeddelanden (Malmö stad, 2012) och brukarundersökningar (Malmö
stad, 2013) framträder en helt annan bild.
Det finns också andra biblioteksmodeller, som på något sätt fångar in denna
aspekt, t.ex. modellen som innefattar ”sanctuary space”, av de singaporianska
B&I-forskarna Choy och Goh (2016). Själva modellen liknar i mycket
fyrfältsmodellen, med fyra olika rum: samarbets-, frizons-, interaktions- och
mötesrum. Här är tystnad en självklar del, eftersom den enligt författarna är
nödvändig för att kunna analysera, tänka och skriva. Liknande åsikter har
också förts fram i biblioteksdebatten, t.ex. av författaren Tomas Dalström: ”I
99 procent av alla offentliga rum är det fritt fram att prata och vara spontant
glad. Är det för mycket begärt att det ska vara riktigt tyst i en del av
biblioteket?” (2015, s. 28). I linje med det skulle man också kunna säga att just
tystnaden snarare skulle kunna vara det unika ”selling point” som biblioteket
skulle kunna bidra med i en bullrig värld. Men det uppfattas dessvärre som
väldigt omodernt att hyscha, som författaren Malte Persson är inne på i krönika
i Resumé (2015). En annan som betonar betydelsen av tystnad och
koncentration är filosofen Byung-Chul Han. I sin korta skrift Trötthetssamhället
(2013) tar han upp betydelsen av den djupa ”kontemplativa uppmärksamheten”,
till skillnad från en annan form av uppmärksamhet, hyperuppmärksamhet, som
innebär multitasking och flera informationskällor samtidigt (2013, s. 23). Det finns
alltså inte en allmän enighet om att upplevelsesamhället är på det sätt som det
framställs i fyrfältsartikeln (Jochumsen et al, 2012). Det är inte heller en allmän
samsyn om premissen att biblioteket bör anpassa sig till upplevelsesamhället
(Jochumsen et al., 2012), eller i varje fall att det inte är givet hur anpassningen bör
ske.
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7 Förslag på vidare forskning
Uppsatsen har här fokuserat på ljud i betydelsen buller, och aktiviteterna samtal
och individuell ”traditionell” läsning. Ett annat fokus vore att se på vilket sätt
ljud även främjar vissa värden, och ta upp andra aktiviteter. Kanske att det kan
väga upp negativa aspekterna hos de grupper som var extra känsliga för buller?
Vad gäller Garaget vore det intressant att studera mer ingående vad som gjorde
att de övergav modellen, och om det är fler på modelprogrammets sida som
byggs om. En grundläggande fråga är varför modellen tillämpas på detta sätt,
då det inte verkar efterfrågas av besökarna – i varje fall inte enligt Olika syn på
saken (Svensk biblioteksförening, 2011). En undersökning av olika slags
planlösningar skulle ge ett mer nyanserat svar på vad besökarna önskar för typ
av ljudmiljö. Det finns till och med en utarbetad metod för att undersöka
ljudmiljön, som kallas ljudvandring, eller “sound walk” (Jieling & Francesco,
2016). Det sker genom en speciell slags observationsvandring genom de olika
platserna i biblioteket, som kompletteras med faktiska mätningar av ljudnivån.
Genom att utgå från dessa och sammanställa ges en väldigt bra bild av
ljudmiljön, som även tar hänsyn till olika platser i biblioteket och hur de
upplevs. Dessutom verkar det i stort saknas mätningar av hur ljudmiljön är på
folkbiblioteken.
Det skulle också kunna gå att undersöka hur andra grupper än besökarna
resonerar kring den önskvärda ljudmiljön, och vad de baserar det på. Det finns
också undersökningar som visar att bibliotekschefer och politiker har en mer
”progressiv” syn på bibliotekets roll och aktiviteter (Kåring Wagman, 2008).
En liknande bild ges i modellprogrammet: här sägs möten, läraktiviteter och
kulturscen vara viktigt, vid sidan av klassiska utlån, och studieplatser – enligt
biblioteksledare som tillfrågats (Kulturstyrelsen och Realdania, 2018).
Ytterligare ett spår vore att gräva närmare i skillnaderna i hur olika grupper
påverkas av bakgrundsljud i olika aktiviteter. T.ex. är det inte undersökt om
läsning på ett annat modersmål också är en aktivitet som påverkas extra
negativt vid buller. Kanske att dessa grupper också har svårare att hitta en tyst
plats i hemmiljön? Det fanns starka indicier på att de mer introverta i högre
grad önskar tystnad – är det så, och hur hanterar i så fall biblioteket detta?
(Johansson et al., 2012; Furnham & Bradley, 1997)?
Man skulle också kunna gräva djupare i den bakomliggande frågan varför
ljudmiljön inte är mer uppmärksammad, när den har stor betydelse. En gissning
är att den ibland hamnar mellan stolarna då inte alla har kunskap om akustik,
eller ser värdet av det. Ämnet ryms även i många discipliner. Kanske att
arkitekten inte är insatt i akustik, eller en akustisker (om en sådan hyrs in) inte
är insatt i bibliotekets funktioner. Risken är också att chefen inte är medveten
om ljudmiljön, inklusive riktlinjer och lagstiftning, eller kanske för medveten
om den kortsiktiga budgeten. Biblioteksmodeller som har stora konsekvenser
för ljudmiljön kan också vara en faktor. Att studera ljudmiljöns roll vid
nybygge eller renovering, inte minst i ett tillgänglighetsperspektiv, skulle vara
svårt men sannolikt givande.
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