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Abstract: The subject of this thesis is studying how physical library 

environments express ideas on the function of the library, as 
stated in guiding documents. The “physical library” is 
defined as everything inside the library building, and 
excludes the library architecture, focusing on things like 
furniture, furnishing and the arrangement of physical media. 
The two questions asked in this thesis are: What aspects of 
the idea of a public library’s function, as expressed in the 
guiding documents of the library, are possible to study in the 
physical library environment? In what ways can these 
aspects be studied in the physical library environment? 
 
The study of the thesis is divided into two parts, a “pre-
study” and a “main study”. In the pre-study aspects are 
identified by reading guiding documents from different 
public libraries, and analysing the result together with 
previous studies on physical library environments. In the 
main study three Swedish public libraries (located in 
Helsingborg, Åstorp and Klippan) are visited, and their 
environments are studied based on theory on what items and 
means of expression can influence the experience of the 
library function. 

 
The four aspects that are identified in the pre-study are 
culture, education, accessibility, and development. 
According to the results of the main study, culture is 
expressed in the library environment through aesthetics, 
education through the environment being inviting and 
stimulating for studies, accessibility by the environment 
being inviting, functional and democratic, and development 
by modernity. It is also concluded that the aspects are 
interrelated to each other. 

 
Nyckelord: biblioteksmiljö, verksamhetsidé, styrdokument, upplevelse, 

kultur, utbildning, tillgänglighet, utveckling 
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1 Inledning 
Jag var praktikant på ett skolbibliotek som genomgick en hel del omorganisation. I 
denna omorganisation ingick bland annat omdisponering av bibliotekslokalen, vilket 
innebar flyttandet av hyllor och annan möblering. Därför fick jag ta del av det rent 
fysiska arbetet att flytta bokhyllor, men också av vad bibliotekarierna hade för planer 
för biblioteksmiljön, och hur de ville att den skulle utformas. 
 
När jag senare arbetade med att komma fram till ett ämne för min magisteruppsats var 
ett av de möjliga uppslagen någonting som hade att göra med själva den fysiska 
biblioteksmiljön, då jag tidigare arbetat med denna. Ju mer jag övervägde detta ämne 
desto mer kändes det som något som jag fann intressant att undersöka, och jag antog 
också att det borde finnas en hel del material redan skrivet om ämnet som jag kunde 
använda mig av. 
 
Min första plan var att göra en studie där jag observerade en eller flera biblioteksmiljöer 
och sedan jämförde dessa observationer med hur de verksamhetsansvariga 
(bibliotekarier, bibliotekschefer, biblioteksledningar och andra beslutsfattare) ville att 
biblioteken skulle vara, för att se om miljöns utformning stämde med detta. Det var här 
som jag fick idén att använda bibliotekens styrdokument som en källa till vad de 
verksamhetsansvarigas tankar om biblioteken var. Jag trodde att det skulle kunna vara 
möjligt att göra en studie utan att intervjua de verksamhetsansvariga, utan i stället 
enbart genom att jämföra biblioteksmiljön med styrdokumenten. 
 
När jag kommit så långt blev nästa tanke ofrånkomligen hur jag skulle göra studien. 
Vad kunde jag titta efter i ett biblioteks styrdokument som på något vis påverkade 
biblioteksmiljön? Nu kom idén som ledde fram till det slutgiltiga beslutet om vad mitt 
ämne för uppsatsen skulle vara. Jag tyckte att det skulle kunna vara en intressant studie i 
sig att ta reda på svaret på frågan ovan, att se vad styrdokumenten säger om 
biblioteksverksamheten och vad av det som sägs som på något vis är relaterat till den 
fysiska biblioteksmiljön, vad som kan påverka hur miljön är utformad. 
 
Uppsatsens undersökning innebär därför att jag först läser styrdokument från flera olika 
bibliotek för att finna vanliga teman som finns i de flesta av dessa dokument, teman 
som jag sammanställer i ett antal övergripande ”aspekter”. Dessa aspekter är sådant som 
jag tror kan ha inflytande på den fysiska biblioteksmiljön. Nästa steg är sedan att ta reda 
på hur aspekterna påverkar biblioteksmiljön, vilket jag tar reda på genom att observera 
ett antal fysiska biblioteksmiljöer med de olika aspekterna i åtanke, för att komma fram 
till hur de uttrycks i biblioteksmiljön. 
 
Det övergripande ämnet för undersökningen i den här uppsatsen kan därmed 
sammanfattas på det här viset: Metoder för att utvärdera relationen mellan biblioteks 
verksamhetsidé och den fysiska biblioteksmiljön. 
 
Att forska om hur den fysiska biblioteksmiljön kan uttrycka biblioteks verksamhetsidéer 
är av användning både för framtida studier om biblioteksmiljöer och för de som arbetar 
på bibliotek. Det är ju viktigt att ett bibliotek följer den verksamhetsidé som de hävdar 
att de följer, och kan detta observeras i biblioteksmiljön är det till nytta både för 
forskare och för de som är ansvariga för biblioteksmiljöers utformning. Frågor om den 
fysiska biblioteksmiljön är idag väldigt viktiga och kan komma att bli ännu viktigare i 
framtiden. När allt mer av det fysiska materialet som finns tillgängligt i bibliotek också 
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blir tillgängligt i virtuell form på till exempel internet kommer den fysiska 
biblioteksmiljöns roll att förändras, då den kan utformas på andra sätt när 
verksamhetsansvariga inte behöver tänka lika mycket på att få plats med stora samlingar 
av böcker och andra fysiska media. I och med denna förändring kommer det vara viktigt 
att veta hur man kan observera och bedöma biblioteksmiljöer, hur man kan se om de 
faktiskt fungerar som de är tänkta att fungera och om de uttrycker det som de är tänkta 
att uttrycka. 
 
Ett biblioteks styrdokument är på många sätt en praktisk och lättillgänglig källa för 
information om hur biblioteket är tänkt att fungera och hur det ska utformas. Många 
styrdokument finns tillgängliga på bibliotekens hemsidor eller som broschyrer eller 
böcker som går att ta del av genom att besöka biblioteken, och finns de inte tillgängliga 
på dessa sätt kan man som student eller forskare ofta få tillgång till dem genom att fråga 
någon av de verksamhetsansvariga på biblioteken. Genom att läsa styrdokumenten går 
det att få en bra överblick över bibliotekets verksamhetsidé, en överblick som kan vara 
svårare att få genom intervjuer, då det i så fall kan vara nödvändigt att intervjua många 
verksamhetsansvariga och se till att fråga om allt som har med verksamheten att göra. 
Ett av ändamålen med ett biblioteks styrdokument är att de ska uttrycka bibliotekets 
hela verksamhetsidé, både generellt och specifikt, och att alla de verksamhetsansvarigas 
tankar och idéer ska finnas med på något sätt. Med detta inte sagt att det inte också finns 
fördelar med intervjuer eller andra undersökningssätt, men vid användandet av dessa 
kan ändå styrdokument fungera som ett användbart supplement, till exempel som något 
att utgå från vid skrivandet av intervjufrågor eller som ett sätt att fylla i luckor 
undersökningens resultat. Det kan med andra ord vara värt att forska om hur 
styrdokument kan undersökas och vilken typ av information som går att utvinna ur 
dessa. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera vad i biblioteks styrdokument som kan 
påverka utformandet av den fysiska biblioteksmiljön, och ta reda på hur det går att 
observera biblioteksmiljön utifrån hur den uttrycker bibliotekets verksamhetsidé såsom 
den beskrivs i dess styrdokument. Begreppet ”biblioteksmiljö” används i den här 
uppsatsen för att syfta på bibliotekets innehåll snarare än själva byggnadens utformning. 
Det handlar med andra ord om inredning snarare än arkitektur. Motivationen för detta är 
att ett biblioteks styrdokument ständigt förändras, med nya verksamhetsidéer och tankar 
om hur lokalen bör utformas, men byggnaden i sig förändras jämförelsevis mindre ofta. 
Det är lättare att flytta om möbler och hyllor än att slå ner väggar eller bygga till en helt 
ny våning eller trappa. Ibland har de verksamhetsansvariga tur nog att kunna få en helt 
nybyggd lokal anpassad till deras verksamhetsidé såsom den är för tillfället, men de 
bibliotek som ingår i den här uppsatsens huvudundersökning har sina lokaler i 
byggnader ursprungligen byggda för andra ändamål eller lokaler som byggdes när det 
fanns andra idéer om hur en biblioteksverksamhet skulle bedrivas. Därför är det troligt 
att det är bibliotekets inredning mer än dess arkitektur som avspeglar verksamhetsidén 
såsom den är för tillfället. Det är också värt att påpeka att begreppet ”biblioteksmiljö” i 
den här uppsatsen syftar på den fysiska miljön, till skillnad från den virtuella 
biblioteksmiljön. Uppsatsens undersökning handlar om det som går att observera och 
uppleva i miljön vid ett besök på ett bibliotek, vilket förklaras närmare i teorikapitlet. 
Det innefattar därmed exempelvis inte innehållet i bibliotekets samlingar av media, men 
dock kan den fysiska placeringen av delar av denna samling vara intressant för vissa av 
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aspekterna, och även hur medierna rent fysiskt upplevs, till exempel färg och material 
på bokomslag eller hur slitna fodralen för musikskivor är.  
 
Tanken är alltså inte att i början av det här uppsatsarbetet veta exakt vad av ett 
biblioteks verksamhetsidé som är observerbart i biblioteksmiljöer och utifrån det 
undersöka om en viss biblioteksmiljö stämmer överens med det bibliotekets 
styrdokument. Målet är snarare att genom att studera styrdokument och fysiska 
biblioteksmiljöer komma fram till vad som går att observera i miljöerna, och att den här 
uppsatsen därmed kan vara till stöd för undersökningar där styrdokument och fysiska 
miljöer jämförs. 
 
För att kunna uppfylla uppsatsens syfte är materialinsamlingen uppdelad i två delar, 
utöver insamlandet av tidigare forskning. Först utförs en ”förundersökning”, i vilken ett 
antal övergripande ”aspekter” av biblioteks verksamhetsidéer sammanställs utifrån 
vanliga, återkommande teman i ett antal styrdokument från olika bibliotek och utifrån 
vad som är vanligt förekommande teman i tidigare forskning om biblioteksmiljöer. 
Teoretiskt sett skulle det gå att finna oräkneliga antal olika sådana aspekter beroende på 
hur materialet undersöks, men i den här uppsatsen ligger fokus på de aspekter som kan 
ses i just biblioteks styrdokument, och som kan påverka, och därmed observeras i, 
biblioteksmiljön. 
 
Med hjälp av de sammanställda aspekterna utförs sedan en ”huvudundersökning”, i 
vilken ett antal bibliotek, som inte nödvändigtvis måste vara desamma som de som 
valdes ut i förundersökningen, väljs ut för observation. Först läses dessa biblioteks 
styrdokument igenom för att se hur de tidigare sammanställda aspekterna omnämns och 
hur bibliotekens verksamhetsidéer förhåller sig till dem. Sedan genomförs observationer 
i de utvalda bibliotekens fysiska biblioteksmiljöer, med hjälp av teori om hur sådana 
observationer kan utföras, för att se på vilka sätt som aspekterna kommer till uttryck. På 
detta vis bör det gå att identifiera åtminstone några viktiga sätt på vilka ett biblioteks 
fysiska miljö uttrycker bibliotekets verksamhetsidé. 
 
1.3 Frågeställningar 
Utifrån uppsatsens syfte blir de två övergripande frågeställningarna att besvara följande: 
 
Vilka aspekter av ett folkbiblioteks verksamhetsidé, så som den tar sig uttryck i 
bibliotekets viktigaste styrdokument, är möjliga att undersöka i den fysiska 
biblioteksmiljön? 
 
På vilka sätt kan dessa aspekter observeras i den fysiska biblioteksmiljön? 
 
1.4 Avgränsningar 
 
1.4.1 Bibliotek 
De bibliotek som ingår i uppsatsen, både när det gäller förundersökningen och 
huvudundersökningen, är alla svenska folkbibliotek i olika kommuner. Som omnämnts i 
uppsatsens inledning är en av fördelarna med att använda sig av styrdokument i 
undersökningen att de är lättillgängliga, och styrdokumenten för folkbibliotek är 
speciellt lättillgängliga. Enligt den svenska bibliotekslagen ska alla kommuner ha 
antagit planer för biblioteksverksamheterna (SFS 1996:1596). Därmed finns det en 
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garanti på att alla svenska folkbibliotek har åtminstone ett styrdokument, en 
”biblioteksplan”, och i de allra flesta fall finns denna plan tillgänglig för allmänheten på 
bibliotekets hemsida. 
 
De bibliotek som ingår i huvudundersökningen har en extra avgränsning, då de alla 
ligger i olika kommuner i Skåne. Detta är av rent praktiska skäl, då deras fysiska 
biblioteksmiljöer ska besökas och observeras, och därmed är det att föredra om de ligger 
på nära reseavstånd. Troligtvis kan ändå resultatet av dessa observationer generaliseras 
över hela landet, då även om det kan finnas skillnader i utformandet av fysiska 
biblioteksmiljöer beroende på var i landet som biblioteken finns så är ändå de 
övergripande sätten på vilka verksamhetsidén uttrycks desamma. 
 
1.4.2 Styrdokument 
Definitionen av ”styrdokument” i den här uppsatsen innefattar alla dokument som på 
något vis uttrycker de verksamhetsansvarigas och beslutsfattandes tankar, idéer, planer 
och mål för hur ett bibliotek ska utformas, drivas och användas, det vill säga deras 
verksamhetsidéer. Som nämnts ovan innebär avgränsningen till svenska folkbibliotek 
att det för alla bibliotek finns åtminstone ett sådant styrdokument, en biblioteksplan. Det 
innebär dock inte att det är enbart dessa biblioteksplaner som tas i beaktande, då de 
flesta folkbibliotek också har andra dokument som komplementerar eller utvecklar det 
som står i biblioteksplanerna, och som kan vara minst lika viktiga för undersökningen. 
 
Den huvudsakliga avgränsningen av urvalet av styrdokument i den här uppsatsen 
handlar om på vilken nivå styrdokumenten ligger. De styrdokument som troligtvis mest 
påverkar ett folkbibliotek är de som ligger som högst på en kommunal nivå, men 
teoretiskt sett skulle det gå att ta med nationella dokument såsom bibliotekslagen, eller 
internationella dokument såsom Unescos folkbiblioteksmanifest. De flesta mer specifika 
styrdokument för ett visst bibliotek brukar dock ta just bibliotekslagen och 
folkbiblioteksmanifestet i beaktande och definiera hur de tänker genomföra de saker 
som dessa dokument ålägger dem att göra, så på sätt och viss finns de verksamhetsidéer 
som nationella och internationella styrdokument har för alla bibliotek också med i 
bibliotekens egna styrdokument. Biblioteksmiljöer påverkas högst troligt mer av 
biblioteksplaners tolkning av dokument på högre nivå än av dokumenten direkt, 
eftersom dessa håller sig på en ganska generell nivå vad gäller verksamhetsidéer, och 
inte gör några särskilt specifika uttalanden om hur ett bibliotek ska utformas. Därför 
ligger de styrdokument som förekommer i den här uppsatsen som högst på en 
kommunal nivå. 
 
2 Disposition 
Efter inledningen och genomgången av relevant teori och tidigare forskning är 
uppsatsen indelad i två delar, ”förundersökningen” och ”huvudundersökningen”. I den 
första av dessa delar presenteras förundersökningens metod och resultat, och resultatet 
analyseras därefter för att komma fram till de aspekter som undersöks i fysiska 
biblioteksmiljöer i huvudundersökningen. Sedan kommer huvudundersökningen, som 
också får sin metod och sitt resultat presenterat. Uppsatsens avslutas till sist med en 
analys och diskussion av resultatet från förundersökningen och huvudundersökningen 
tillsammans, och med några tankar över uppsatsens upplägg i stort. 
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3 Teori och tidigare forskning 
Här kommer den tidigare forskning, som är en del av bestämmandet av vilka aspekter i 
styrdokument som ska observeras i biblioteksmiljön, att redovisas. För att avgränsa 
vilken typ av forskning som är relevant för den här uppsatsen är det dock användbart att 
först veta hur undersökandet av de fysiska biblioteksmiljöerna ska gå till, för att veta 
vilken typ av aspekter som går att undersöka med den observationsmetod som valts. 
Därför görs det i detta kapitel först en genomgång av den teori som ligger till grund för 
uppsatsens observationsmetod av de fysiska biblioteksmiljöerna, och därefter följer 
genomgången av den tidigare forskningen som har med aspekterna i styrdokumenten att 
göra.  
 
3.1 Att uppleva biblioteksmiljöer 
 
3.1.1 Teori om fysiska miljöer 
Inger Bergström har skrivit en doktorsavhandling, Rummet och människan rörelser 
(1996), som handlar om hur rum kan upplevas utifrån de rörelser man gör genom dem, 
och hur rummen i sig påverkar dessa rörelser genom sin utformning. Bergströms fokus 
ligger på rums arkitektur snarare än på miljön som byggs up av inredningen, men 
många delar av den teori som används och utforskas i avhandlingen är ändå relevanta 
för min uppsats och kan ligga som grund för undersökandet av fysiska biblioteksmiljöer 
såsom de definierats tidigare i uppsatsen. 
 
Bergström lägger i sin avhandling stor vikt vid tanken om gemensamma upplevelser. 
Hon hävdar att olika människor kan uppleva ett rum på samma sätt, och argumenterar 
utifrån tidigare forskning att man kan dela upp människans upplevelser i de som gäller 
för individer och de som gäller för alla människor över lag (Bergström 1996, s. 12-13). 
Då hennes avhandling handlar om rörelser genom rummet kommer hon genom 
experiment fram till att just rörelseupplevelser är något som är gemensamt för flera 
människor, och i ett av experimenten visar hon att sådana upplevelser kan 
förutbestämmas och framkallas av en arkitekt beroende på hur denne designar rummet 
(ibid., s. 63-72). Tanken om att olika personer kan uppleva ett rum likadant är intressant 
ur ett metodologiskt perspektiv, då det skulle kunna innebära att en forskare kan 
undersöka en lokal och sedan generalisera vissa av de upplevelser som hon eller han fått 
av denna lokal över en större population. För att kunna göra detta är det dock viktig att 
veta just vad i en lokal som kan upplevas på samma sätt av flera individer. 
 
Den för den här uppsatsen mest intressanta delen av Bergströms avhandling är den 
första delen, i vilken hon gör en analys av ett kloster från 1700-talet och kommer fram 
till att de olika rummen i klostret får sin karaktär och sina ändamål uttryckta genom vad 
hon kallar ”arkitekturens uttrycksmedel” (ibid., s. 44-47). Dessa uttrycksmedel är 
formen, ljuset, materialen, färgerna och rörelserna. Rummets form innefattar inte bara 
väggarna och taket, utan även hur rummet i sig kan delas in i olika zoner med hjälp att 
exempelvis pelare, upphöjningar och fönster. Ljuset innebär i klostrets fall främst det 
som kommer från fönster, då byggnaden är från 1700-talet, när artificiellt ljus inte var 
lika vanligt. Rummets material innebär både huruvida exempelvis golven är gjorda av 
trä eller marmor, och hur dekorationen på väggarna och i taket påverkar upplevelsen av 
rummet. Färgen ägnas inte så många ord, men det sägs att även den kan ge exempelvis 
en teater en dramatisk klang eller ett bibliotek en association till ”boklig upplysning” 
(ibid., s. 47). Rörelsen genom rummet tar upp en stor del av analysen, eftersom det är 
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det som är avhandlingens huvudsakliga ämne. Det handlar inte bara om rörelserna inuti 
rummet utan även hur man rör sig för att komma till rummet, huruvida man måste byta 
riktning och därmed tänka efter om man verkligen har något ärende i rummet, om det 
finns möjligheter att överblicka rummet innan man går in i det, och andra sådana frågor 
vars svar skiljer sig beroende på vad rummets ändamål är (ibid., s. 45-46). 
 
De ovan nämnda uttrycksmedlen har i Bergströms avhandling i huvudsak att göra med 
arkitektur, men det är också möjligt att applicera begreppen på den fysiska 
biblioteksmiljön såsom den definieras i den här uppsatsen. Arkitektoniska föremål kan 
ha sina motsvarigheter i möbler och annan inredning. Artikeln God skolbiblioteksmiljö 
av Anette Ekström (2002) handlar om skolbibliotekslokaler och ger diverse råd om hur 
dessa kan utformas på bästa sätt med hjälp av möbler och annan inredning. Råden är 
indelade i olika kategorier som därmed också delar in miljön i olika delar att titta på. I 
början av artikeln förklarar Ekström att ”enligt byggforskningsområdet” formas 
intrycket av biblioteket utifrån våra sinnen i en specifik ordning (Ekström 2002, s. 97). 
Först synen, sedan hörsel, lukt och känsla. Därefter gör hon en indelning av miljön för 
att beskriva hur olika delar visar vilka aktiviteter och roller som biblioteket prioriterar. I 
artikelns fall handlar det om att biblioteket ska prioriteras som skolbibliotek med allt det 
innebär specifikt, men själva idéerna om hur prioriteter visas i miljön kan också 
appliceras på bibliotek i stort. Här delas miljön in i entrén, biblioteksrummet som 
helhet, och möbleringen (ibid., s. 98-99). Resten av artikeln består av råd och tips om 
hur man kan utforma skolbiblioteksmiljön. Här delas miljön in på ett annat vis: 
Rummet, belysning, färg, ljudklimat, lukt och känsel, klimat, skyltning och karaktär 
(ibid., s. 101-106). Med andra ord en kombination av hur den fysiska miljön upplevs av 
sinnena och mer handfasta detaljer. En viktig sak som Ekström påpekar angående 
upplevelsen av rum är hur ett första intryck skiljer sig från när man blivit mer invand i 
lokalen. Hon menar dock att trots detta är det just det första intrycket som påverkar hur 
vi fortsätter att se på lokalen längre fram, att även om upplevelsen inte är statisk så styr 
det första intrycket dess riktning (ibid., s. 97). 
 
3.1.2 Upplevelser, uttrycksmedel och objekt 
Bergströms och Ekströms teorier leder tillsammans fram till ett sätt att se på 
undersökningen i den här uppsatsen. Bergströms avhandling utgår från hur man 
upplever en lokal, vilket kan betyda att läsandet av biblioteks styrdokument i min 
uppsats utgår från hur de verksamhetsansvariga vill att biblioteket ska upplevas, och att 
observationen av biblioteksmiljöer utgår från hur dessa upplevs. Mer specifikt innebär 
det att de aspekter som identifieras i styrdokument är sådana som på något vis kan 
upplevas i den fysiska biblioteksmiljön, alltså aspekter som på något vis uttrycks av 
saker i biblioteksmiljön. Bergströms teorier appliceras i hennes avhandling på 
byggnaders arkitektur, men sätten på vilka arkitekturen enligt henne skapar upplevelser 
av lokalen har stora likheter med hur inredning enligt Ekströms artikel kan forma 
intrycket av en miljö, i det fallet specifikt en biblioteksmiljö. De ”arkitekturens 
uttrycksmedel” som Bergström tar upp, form, ljus, färg, material och rörelse, kan alla 
också påverkas och uttryckas med hjälp av olika typer av inredning. En soffa, till 
exempel, har ju en viss färg och ett visst material, och genom sin placering i rummet 
kan den påverka upplevelsen av rummets form (Ekström 2002, s. 101), ljuset och hur 
man rör sig genom rummet. I Bergströms och Ekströms texter hittar man också 
argument för varför en undersökares egna upplevelser av en biblioteksmiljö kan vara 
relevanta för forskning. Bergström argumenterar för att det finns upplevelser och 
intryck som flera människor har gemensamma, och till detta kan tilläggas Ekströms 
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diskussion om vikten av det första intrycket av ett rum, vilket tillsammans innebär att 
man kan få en bild av hur en fysisk biblioteksmiljö uttrycker en aspekt genom att 
besöka den en gång och sammanställa hur olika saker i miljön påverkar ens upplevelse 
av aspekten. 
 
När fysiska biblioteksmiljöer undersöks i den här uppsatsen ligger fokus på specifika 
objekt i miljön, objekt som förutbestämts från Bergströms och Ekströms uppdelningar 
av rum. Observationen av dessa objekt utgår från specifika uttrycksmedel som kan 
tänkas påverka upplevelsen av olika aspekter, och dessa kommer också från Bergströms 
och Ekströms teorier. Det är dock viktigt att påpeka att det är möjligt att alla aspekter 
inte uttrycks i alla bestämda objekt i miljön, och att de objekt som uttrycker en aspekt 
inte nödvändigtvis måste göra det med hjälp av alla uttrycksmedlen. En del av 
undersökningen är att ta reda på just vilka objekt och uttrycksmedel som har att göra 
med vilka aspekter. Objekten i miljön som ska observeras innefattar dess inredning, 
vilket inkluderar möbler, dekorationer, skyltning och artificiell belysning, och dessa 
objekt bidrar också tillsammans till ett mer övergripande helhetsintryck av miljön i 
stort. Uttrycksmedlen som objekten kan använda sig av för att påverka upplevelsen av 
aspekter är deras utseende, vilket innefattar färg, material och eventuellt ljus, och deras 
placering i miljön, vilket kan ha inverkan på hur biblioteksmiljön uppdelas och hur man 
rör sig genom den. Det finns några andra potentiella uttrycksmedel som omnämns i 
Ekströms artikel, nämligen ljud, lukt och klimat, men dessa kommer inte att användas i 
den här uppsatsens undersökning då de är jämförelsevis mindre statiska och i större 
utsträckning påverkas av andra saker än den fysiska biblioteksmiljön. 
 
3.2 Teori och forskning om aspekter 
 
3.2.1 Att dela in biblioteksverksamheten i aspekter 
I den debatt som förts över bibliotekets roller genom åren har det varit ofrånkomligt att 
ställa upp modeller för biblioteksverksamheten och dela in den i olika delar. En person 
som varit framstående i denna diskussion är Dorte Skot-Hansen. Hon har genom åren 
lagt fram modeller för vilka profiler bibliotek kan ha och diskuterat hur de kan indelas. I 
artikeln A new model for the public library in the knowledge and experience society 
(2010) beskriver hon tillsammans med Henrik Jochumsen och Casper Hvengaard 
Rasmussen först hur biblioteksdebatten på 90-talet ledde fram till en modell där 
folkbibliotekens profil skulle relatera sig till dess roll för kultur, kunskap, socialitet och 
information (Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen 2010, s. 1). I huvudsak var det 
enligt artikeln motsättningarna mellan prioriteringen av kulturrollen och av 
kunskapsrollen som debatterades under denna tid (ibid.). Efter denna beskrivning 
föreslås det i artikeln en ny modell med tanke på förändringar i samhället, en modell där 
biblioteket har fyra mål: Upplevelse, deltagande, bemyndigande och innovation (ibid.). 
Kombinationen av dessa fyra mål leder fram till att biblioteket, både i form av fysisk 
och virtuell miljö, kan delas in i fyra områden: Ett inspirerande område, ett lärande 
område, ett område för möten och ett område för prestation (ibid., s. 2). Det påpekas att 
dessa områden inte är separata utan går in i och överlappar varandra, och att de kommer 
från kombinationer av bibliotekens fyra mål (ibid.). Denna modell är tänkt att användas 
för att diskutera bibliotekens ändamål, studera dem, och för att utveckla deras 
utformning och verksamhetsidéer (ibid., s 4). 
 
 



 12

Vad artikeln tyder på är alltså att det är både möjligt och vanligt att dela in 
biblioteksverksamheten i mindre delar, vilket i den här uppsatsens fall innebär att hitta 
aspekter, specifikt då aspekter som kan ha med den fysiska biblioteksmiljön att göra. De 
två huvudsakliga indelningarna som görs i artikeln, och enligt den också i 
biblioteksdebatten i stort, är bibliotekets roll för kultur och dess roll för utbildning och 
informationsförsörjning. Det kan vara två potentiella aspekter att utgå från i den här 
uppsatsens undersökning, men för att säkerställa om dessa, eller andra, aspekter också 
är möjliga att undersöka i den fysiska biblioteksmiljön är det nödvändigt att även titta 
på specifik forskning och just sådana miljöer, och se vilka teman som är vanliga i dessa. 
 
3.2.2 Aspekter i forskning om biblioteksmiljöer 
Uppsatsens förundersökning har som syfte att i styrdokument identifiera aspekter som 
också kan observeras i fysiska biblioteksmiljöer. Denna förundersökning grundar sig 
främst på tidigare forskning om fysiska biblioteksmiljöer. I denna tidigare forskning går 
det att hitta flera potentiella infallsvinklar och forskningsbara aspekter, och en av 
förundersökningens uppgifter blir därmed att se om de funna aspekterna i forskningen 
också diskuteras i folkbiblioteks styrdokument. 
 
När ämnet för den här uppsatsen ursprungligen skulle definieras och specificeras 
samlades ett stort antal svenska uppsatser om biblioteks- och informationsvetenskap in 
och lästes för att få idéer om hur fysiska biblioteksmiljöer kunde undersökas. När 
uppsatsens syfte, att undersöka vilka aspekter i folkbiblioteks styrdokument som 
uttrycks i dess fysiska biblioteksmiljöer, till slut hade bestämts ansågs de insamlade 
svenska uppsatserna vara en bra grund för en överblick över tidigare forskning om 
fysiska biblioteksmiljöer och vilka aspekter som var vanliga i den typen av forskning. 
För att vara säker på att de aspekter som fanns i de svenska uppsatserna inte var unika 
för just dessa gjordes dock även en sökning efter annan forskning på andra språk som 
inte nödvändigtvis var i form av uppsatser. Genom att överblicka dessa två insamlade 
material gick det att få en bild av vilka teman och aspekter som är vanligast 
förekommande i forskning om fysiska biblioteksmiljöer.  
 
De svenska uppsatserna hittades genom sökningar på hemsidan ”uppsatser.se”, medan 
den internationella forskningen i huvudsak kom från artiklar som hittades i den digitala 
versionen av Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition, samt 
andra tidskrifter som gick att söka i via den hemsidan. Encyklopedin fanns vara 
speciellt användbar då den har artiklar som sammanfattar forskningen som bedrivs om 
olika ämnen inom biblioteks- och informationsvetenskap, men det upplevdes ändå som 
nödvändigt att också hitta några artiklar om specifika undersökningar för att bekräfta att 
det som omnämndes i encyklopedin stämde, och även för att kanske utöka dess 
beskrivningar av forskningen med andra områden och idéer. Många av de funna 
uppsatserna och artiklarna hade biblioteksarkitektur som huvudsakligt ämne, men om de 
också omnämnde biblioteks inredning och möblering sågs de som relevanta för den här 
uppsatsen. Söktermer som användes för att hitta den tidigare forskningen hade i 
huvudsak sitt ursprung i begrepp från teorin om fysiska miljöer som diskuterats ovan, så 
utöver termer som ”biblioteksmiljö”, ”biblioteksinteriör” och ”biblioteksarkitektur” 
användes ord som ”utrymme”, ”inredning”, ”möbler”, ”belysning”, ”dekoration” och 
”skyltning”, vanligtvis tillsammans med ”bibliotek” för att undvika att återfinna 
uppsatser och artiklar som inte hade med specifikt biblioteksmiljöer att göra. Många av 
de funna uppsatserna och artiklarna hade ämnesord som kunde användas för att hitta 
mer relaterad forskning, och när all forskning som upplevdes som relevant återfunnits 
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med de ursprungliga söktermerna och de funna ämnesorden ansågs insamlingen av 
tidigare forskning vara tillräckligt utförlig för uppsatsens omfång. 
 
I den forskning som har lästs finns det två teman som är vanligt förekommande, två 
saker vars upplevelser anses kunna påverkas av den fysiska biblioteksmiljön på flera 
sätt och som anses viktiga att beakta i planeringen av biblioteks verksamheter, vilket 
innebär att det är möjligt att de är synliga i biblioteks styrdokument. 
 
Det vanligaste temat i forskningen var vilken roll fysiska biblioteksmiljöer har för 
tillgänglighet och användarvänlighet. Artikeln Library Architecture and Design (Hurt 
& Findley 2011) gör en överblick över hur utformandet av biblioteksarkitektur och 
interiörer har förändrats och utvecklats genom åren, från att ha haft fokus på att förvara 
böcker och andra pappersprodukter (ibid., s. 3304) till att lägga mer vikt vid service till 
användarna (ibid., s. 3309). Vikten av att biblioteksmiljöer ska vara estetiskt tilltalande 
för användarna framhävs i artikeln, liksom att vissa delar av inredningen kan hjälpa 
användarna att hitta i biblioteket, inklusive skyltning (ibid., s. 3308). Att utformningen 
av den fysiska biblioteksmiljön kan ha inverkan på om biblioteket upplevs som 
inbjudande omnämns även i artikeln Studying Space: Improving Space Planning with 
User Studies (Pierard & Lee 2011), där användarnas aktiviteter i ett bibliotek studeras 
för att komma fram till hur utrymmet används och hur användarna vill att det ska 
utformas (ibid., s. 190). En av sakerna som studien kom fram till var att användarna 
upplevde att biblioteket såg ”kallt” ut och var fängelseliknande, vilket berodde på 
biblioteksmiljöns färger och avsaknaden av dekorationer på väggarna (ibid., s. 203). 
Detta kunde enligt artikeln avhjälpas genom att måla om, hänga upp bilder och speglar 
på väggarna, och klä om möbler och reparera de som var trasiga (ibid., s. 203). Många 
av de svenska uppsatserna tittar också på tillgänglighet och användarvänlighet i fysiska 
biblioteksmiljöer. I uppsatsen Det upplevda rummet: En studie om tillgänglighet på 
bibliotek (Dobson Hoffman & Gröndalen 2007) studeras hur man som besökare 
upplever ”tillgänglighet och orientering i biblioteksrummet”, och man kommer bland 
annat fram till vikten av att ha ”naturliga stråk” att följa för att kunna hitta rätt, och 
behovet av tydlig skyltning. Även Orientering i biblioteket? En fallstudie om 
möjligheterna att vägleda besökarna på Hammarö bibliotek (Bäcklund & Sjöstrand 
2006) handlar om hur biblioteksmiljön bidrar till användarnas möjlighet att orientera 
sig, i det här fallet med fokus på ”det fysiska systemet för resursförmedling”, det vill 
säga hur bibliotekets resurser är uppställda och hur man leds till dem. I båda 
uppsatserna läggs mycket vikt vid skyltning, vilket är det centrala ämnet i Exponera 
mera: Ett arbete om skyltning på bibliotek (Berggren & Bolding 2001), där det 
undersöks om bibliotek kan ta inspiration från butiksvärlden när det gäller skyltning. 
Intressant i sammanhanget är även uppsatsen Alternativ hylluppställning: En 
undersökning av hylluppställning och biblioteksmiljö på Västerviks stadsbibliotek 
(Olsson, A. & Olsson, K. 2002), som genom intervjuer med bibliotekspersonal kommer 
fram till att anledningen till att hylluppställningen förändrats på biblioteket i fråga är för 
att ambitionen är ”att sätta användarna i centrum”. 
 
En del av aspekten om bibliotekets tillgänglighet som undersöks i mycket forskning är 
tillgängligheten för olika grupper med olika behov, vilket har att göra med bibliotekens 
demokratiska roll. I uppsatsen Ideologier i biblioteksbyggnaden: En fallstudie av Arlövs 
bibliotek (Wilhelmsson 2008) studeras hur demokratiska värderingar syns i 
biblioteksbyggnaden, och författaren kommer fram till att värderingar som ”kunskap, 
lättillgänglighet, öppenhet och tyst kontemplation” genomsyrar biblioteket, värderingar 
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som vilar på den demokratiska grunden om ”allas lika värde och rätt till kunskap och 
information”. Den vanligaste gruppen som studerades när det gällde hur den fysiska 
biblioteksmiljön kunde tillfredställa deras speciella behov var barn och ungdomar. I 
artikeln Seeing Is Believing: Disparity of Books in Two Los Angeles Area Public 
Libraries (Di Loreto & Tse 1999) beskrivs en undersökning av barnavdelningarna på 
två folkbibliotek, ett i ett överklassområde och ett i ett arbetarklassområde. Utöver saker 
som service och aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar jämförs även de 
fysiska miljöerna i de två barnavdelningarna, och undersökningen kommer fram till att 
det finns skillnader mellan de två biblioteken när det gäller var i lokalen som 
barnavdelningarna är placerade, vad de har för dekorationer, hur böckerna är uppställda 
och hur bokhyllorna är utformade, och vad det finns för bord och stolar (ibid., s. 33-35). 
Författarna av uppsatsen Varför finns det soffor på biblioteket? Ett rumsligt perspektiv 
på barnbibliotekslokaler i Sverige (Johansson & Molander 2006) kommer fram till att 
”bibliotek ska vara en attraktiv mötesplats, och dess miljö ska kunna användas utifrån 
användarens egna förutsättningar och behov”. I Belysning för barn i biblioteksmiljö 
(Hutton 2009) ligger fokus på just belysning, och uppsatsens undersökning indikerar att 
barn föredrar varierat ljus, gärna i form av läslampor. Den fysiska biblioteksmiljön är 
dock inte bara viktig för att biblioteket ska vara inbjudande för barn, utan även för att 
det ska vara användarvänligt för dem. Artikeln Informational Picture Books in the 
Library: Do Young Children Find Them? (Larkin-Lieffers 2002) beskriver en 
undersökning av tio folkbibliotek med fokus på hur faktabilderböcker görs tillgängliga 
för barn med hjälp av böckernas placering på bokhyllorna, hyllornas placering i miljön 
och deras höjd (ibid., s. 23-24). I Små Barn behöver stor yta: Om inredningens roll i 
skapandet av en användarvänlig barnavdelning (Espensen & Samuelsson 2008) ges ett 
flertal exempel på vad i en biblioteksmiljö som kan anpassas för att göra biblioteket mer 
användarvänligt för barn, såsom att hyllor och skyltar ska vara i barns höjd och att det 
ska finnas mycket rörelseyta för barn. 
 
Det andra stora vanliga ämnet i mycket av den insamlade forskningen är de fysiska 
biblioteksmiljöernas inverkan på utbildning och lärande. Artikeln Library Anxiety 
(Mizrachi 2009) beskriver flera olika studier som bedrivits främst i USA, men även i 
England, Israel Malaysia och Kuwait (ibid., s. 3301) rörande studenters upplevelse av 
bibliotek och vad som orsakar oro hos dem när de använder bibliotek. Många saker som 
bidrar till denna oro räknas upp, och dessa inkluderar saker i den fysiska 
biblioteksmiljön såsom dess storlek, layout och dekorationer, och hur dessa påverkar 
studenternas bekvämlighet och kunskap om hur lokalen fungerar (ibid., s. 3301). De 
verksamhetsansvarigas försök att minska oron hos studenterna inkluderar också arbete 
med den fysiska biblioteksmiljön, genom tydlig skyltning, genomtänkt arrangemang av 
möblering, möjlighet att koppla in medtagna datorer och placerandet av arbetsrum och 
matserveringar i lokalen (ibid., s. 3302). Vikten av tillgång till datorer i biblioteksmiljön 
understryks i artikeln Establishing a Ratio for the Number of Computers Compared to 
FTE in Community College Libraries: A Brief Survey (Keyes 2002), som beskriver en 
studie där antalet datorer på tjugotre collegebibliotek jämfördes för att komma fram till 
vad som är en lagom mängd datorer i ett skolbibliotek med tanke på hur många elever 
som går där. Bland de svenska uppsatserna fanns det ett flertal som handlade om 
utbildning och lärande. I Motiverande eller i vägen? En undersökning av två 
universitetsbiblioteks fysiska miljöers påverkan på studiemotivation skriver Frida 
Westman (2008) om hur biblioteket kan fungera som studieplats och att saker i 
biblioteksmiljön, exempelvis färger, tillgång till arbetsplatser, inredning i form av 
växter och annan dekoration, och öppna ”luftiga” ytor, kan påverka användarnas 
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studiemotivation. Westman menar också att möjligheten till social interaktion i 
biblioteksmiljön är viktig för studiemotivationen, vilket även Lena Håkansson lyfter 
fram som viktigt i sin uppsats Rummets betydelse för kunskapsproduktion: En tolkning 
av Lunds stadsbiblioteks funktioner i ljuset av dess arkitektur (Håkansson 2009). 
Håkansson finner att strukturerna och funktionerna på biblioteket som hon studerat 
fokuserar på just den sociala interaktionen, och att placeringen av sittplatser och datorer 
också uppmuntrar till sådan interaktion. Hon menar att denna interaktion är viktig då ”vi 
påverkas av andra människor i vårt meningsskapande” (ibid., s. 50). Vikten av 
möjlighet till kommunikation i de fysiska biblioteksmiljöerna för studier framkommer 
också i artikeln Results of a User Survey to Determine Needs for a Health Sciences 
Library Renovation (Vaska, Chan & Powelson 2009), som beskriver en studie där 
tillfrågade studenter och lärare ansåg att tillgången till bra arbetsplatser, både sådana för 
eget arbete och för kommunikation och samarbete med andra, med bekväma sittplatser 
och bra belysning, var viktigt i biblioteksmiljön (ibid., s. 232). 
 
Andra återfunna svenska uppsatser som tar upp biblioteksmiljöns vikt för utbildning och 
lärande inkluderar Den fysiska miljön och barns lärande: En undersökning av 
barnavdelningen på Kungsbacka huvudbibliotek (Ekblom & Pelling 2006), som 
fokuserar på just barns lärande och hur det kan påverkas av saker i bibliotekslokalen 
såsom tillgång till informationssökning, färgsättning, ljus, inredning, dekoration och att 
det finns plats för lek. Uppsatsen Det intelligenta barnbiblioteket: Att skapa ett 
analysverktyg för barnbiblioteksmiljö (Helin & Lindqvist 2008) har ett liknande ämne 
som Ekblom & Pellings, men med en mer djupare fokus på barns olika sätt att lära sig, 
deras ”olika intelligenser”. Här tas många av de tidigare nämnda miljöfaktorerna upp, 
men mycket intresse läggs också vid om det i miljöerna finns möjligheter till olika typer 
av aktiviteter, till exempel möjlighet att läsa, möjlighet till kroppsliga övningar och 
möjlighet att påverka miljön, vilka är viktiga för de olika typerna av intelligens. 
 
De två ämnena som kan ses vara vanligast förekommande i den insamlade tidigare 
forskningen om fysiska biblioteksmiljöer är alltså tillgänglighet och lärande. Dessa två 
ämnen är därmed potentiella aspekter att leta efter i folkbiblioteks styrdokument, vilket 
görs i den här uppsatsens förundersökning. 
 
4 Förundersökning: Bestämning av aspekterna 
Förundersökningens syfte är att bestämma vilka aspekter i folkbiblioteks styrdokument 
som ska observeras i folkbiblioteks fysiska biblioteksmiljöer i huvudundersökningen. 
Här nedan beskrivs först metoden för att hitta aspekterna, sedan redovisas resultatet, det 
vill säga vilka aspekter som hittades och hur de gjorde sig gällande, och slutligen 
analyseras resultatet av förundersökningen tillsammans med teorin och den tidigare 
forskningen för att bestämma vilka aspekter som ska vara del av huvudundersökningen, 
och vad dessa aspekter innebär. 
 
4.1 Metod 
 
4.1.1 Val av styrdokument 
Tre olika folkbibliotek, ett i varsin kommun, valdes ut och styrdokumenten som 
tillhörde dessa bibliotek lästes. De tre utvalda biblioteken är alla från Skånska 
kommuner, vilket har att göra med att de ursprungligen var tänkta att även medverka i 
huvudundersökningen. Då var det tänkt att de skulle besökas rent fysiskt också, och 
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därför var det att föredra att de alla var på kort reseavstånd. När upplägget på uppsatsens 
undersökning senare förändrades blev det dock i stället andra bibliotek som undersöktes 
i huvudundersökningen, förutom ett som förekommer i både förundersökningen och 
huvudundersökningen, av anledning som förklaras i dess metod. De tre utvalda 
biblioteken för förundersökningen är Helsingborgs, Malmös och Lunds stadsbibliotek. 
Av dessa är det Helsingborgs stadsbibliotek som även medverkar i 
huvudundersökningen, som beskrivs i den delen av uppsatsen. 
 
Valet av styrdokument att titta på grundar sig på de tidigare nämnda avgränsningarna. 
Därmed handlar det om dokument som på något vis uttrycker bibliotekens 
verksamhetsidéer, och som ligger på en som högst kommunal nivå. Dokumenten 
hittades genom att leta på bibliotekens webbplatser, vilka med ett undantag alla hade 
sidor där alla styrdokument som hade med biblioteken att göra samlades. Undantaget 
var Helsingborgs stadsbibliotek, som inte hade några styrdokument upplagda på sin 
webbplats. I det fallet kontaktades i stället en ansvarig via telefon, och när denne fått 
förklarat att dokumenten skulle användas till en magisteruppsats skickade hon över ett 
antal styrdokument via e-post. Alla bibliotek har någon form av dokument som 
benämndes som ”biblioteksplan”, men i samtliga fall återfanns också andra relevanta 
styrdokument. Helsingborgs stadsbibliotek hade ett dokument som fastställer Uppdrag 
för Helsingborgs bibliotek (2009), ett som är en Handlingsplan till biblioteksplanen 
2009-2010 (2009), samt en broschyr från stadens förvaltningar med titeln Vi lovar 
(Jonsson 2011) som har några ord att säga om biblioteken. På hemsidan för Malmö 
stadsbibliotek fanns ett dokument som beskriver Vision, huvudmål, ledstjärnor och 
verksamhetsidé för Kulturen i Malmö (Svensson, Lindhe & Hall 2005), ett med titeln 
Fantasi och kunskap: Riktlinjer för verksamheten (1992), ett som heter Stadsbibliotek, 
Kulturförvaltningen: Verksamhet 2011: Uppdrag, mål och aktiviteter (Tank 2010), ett 
som beskriver stadsbibliotekets strategi, med titeln The Darling Library: Ditt liv, dina 
drömmar, ditt bibliotek: Strategi för Stadsbiblioteket i Malmö 2009-2012 (2009), samt 
en broschyr med titeln En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek (2009). Lunds 
stadsbibliotek, slutligen, hade förutom sin biblioteksplan ett dokument som beskriver 
Mål för nämnd och förvaltning (2010) där folkbibliotek omnämns. 
 
4.1.2 Läsning av styrdokument 
Varje utvalt styrdokument lästes igenom, och de formuleringar eller övergripande 
koncept som förekom i dokumenten och som kunde vara en del av en potentiell aspekt 
antecknades. Saker som hade att göra med de två potentiella aspekterna från den 
tidigare forskningen, tillgänglighet och utbildning, gavs uppmärksamhet, men även 
andra formuleringar och tankar om hur verksamhetsidén skulle upplevas som kunde ha 
med den fysiska biblioteksmiljön att göra antecknades. Efter att alla styrdokument lästs 
igenom sammanställdes alla anteckningar och sorterades för att hitta formuleringar och 
koncept som liknade varandra eller hade med varandra att göra, och som förekom i alla 
tre biblioteks styrdokument. Det var i denna sammanställning och sortering som de 
slutgiltiga aspekterna bestämdes. Stor vikt lades här vid att hitta exempel på att 
potentiella aspekter på något vis diskuterades utifrån just utformningen av den fysiska 
biblioteksmiljön, annars sågs de inte som relevanta. 
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4.2 Resultat 
Från undersökandet av styrdokumenten och sammanställningen av anteckningarna 
framkom fyra övergripande teman som var vanligt förekommande i styrdokument 
tillhörande alla tre biblioteken, fyra teman som verkar mest troliga att kunna vara 
aspekter av folkbiblioteks verksamhetsidéer som kan ta sig uttryck i fysiska 
biblioteksmiljöer: Kultur, utbildning och lärande, tillgänglighet, och utveckling. 
 
4.2.1 Kultur 
Det första temat som är märkbart i styrdokumenten är folkbibliotekets roll och ansvar 
när det gäller kultur, vilket som beskrivits i teorikapitlet också sågs som en viktig del av 
biblioteksverksamheten enligt Dorte Skot-Hansen (Jochumsen, Rasmussen & Skot-
Hansen 2010, s. 1). I uppdragsbeskrivningen för Helsingborgs bibliotek står det att 
verksamheten ska ”följa kulturnämndens fastställda vision, mål och strategi” (Uppdrag 
för Helsingborgs bibliotek 2009, s. 1) och samverka med ”övriga kulturinstitutioner 
föreningar och enskilda kulturutövare” (ibid.). På hemsidan för Malmös stadsbibliotek 
fanns bland de andra styrdokumenten ett som beskrev ”kulturförvaltningens visioner 
och mål” (Svensson, Lindhe & Hall 2005), och även om det dokumentet är ganska 
generellt hållet och inte nämner biblioteksverksamheten i sig så tyder dess förekomst på 
bibliotekets hemsida att det ändå övervägs av bibliotekets verksamhetsansvariga. Lunds 
biblioteksplan tar upp att staden kandiderar till uppgiften som ”kulturhuvudstad i 
Europa 2014” (Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun 2008, s. 3), och de 
svenska folkbiblioteken beskrivs som kulturinstitutioner med stora besökarsiffror, 
siffror som ”ingen annan kulturinstitution kommer i närheten av” (ibid., s. 7).  
 
På ett övergripande plan ses bibliotekets roll för kultur vara inspirerande och att det ska 
bidra med ”kulturupplevelser” av olika slag. Helsingborgs bibliotek ska enligt 
biblioteksplanen bland annat ge ”kultur till dig som vill uppleva” (Biblioteksplan för 
Helsingborgs stad 2006, s. 2) och vara ”en outsinlig ström av bildning och kultur” 
(ibid., s. 2), och enligt handlingsplanen ska fokus bland annat ligga på ”kultur i 
närområdet” (Handlingsplan till biblioteksplanen 2009, s. 4). Malmös bibliotek ska 
enligt deras styrdokument ”bidra till att främja ett lokalt kulturengagemang” (Fantasi 
och kunskap 1992, s. 1) och ”skapa upplevelser som gör skillnad” (The Darling Library 
2009, s. 2), upplevelser som alla ska ha ”fri och jämlik tillgång” till (Fantasi och 
kunskap 1992, s. 1). I Lunds måldokument för nämnd och förvaltning finns bland annat 
målet att erbjuda och skapa vägar till ”kulturupplevelser av hög professionell kvalitet” 
(Mål för nämnd och förvaltning 2010, s. 3), vilket då också innefattar folkbiblioteken. 
Bibliotekens stimulerande uppgift för kultur innefattar kreativitet men även 
kulturintresse, främst då genom läsintresse. Helsingborgs biblioteksplan säger att 
folkbiblioteken ska utveckla kreativitet, speciellt hos barn och ungdomar 
(Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 4), medan Malmös biblioteksstrategi 
bland annat innefattar att ”stärka läsning, lyssnande och deltagande” (The Darling 
Library 2009, s. 2). Målen för Lunds nämnder och förvaltningar innefattar att skapa 
”lust till eget skapande” (Mål för nämnd och förvaltning 2010, s. 3), och i Lunds 
biblioteksplan står det att folkbiblioteken ska befrämja läsförmåga och läslust (Plan för 
biblioteksverksamheten i Lunds kommun 2008, s. 5).  
 
Den fysiska biblioteksmiljöns roll för kulturen hör i huvudsak samman med 
kulturupplevelser och inspiration. Helsingborgs folkbibliotek ska enligt dess 
biblioteksplan vara ”arenor för människors kreativitet” (Biblioteksplan för Helsingborgs 
stad 2006, s. 5). Malmös stadsbiblioteks lokal ska bidra till att besökare får ”en förstärkt 
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och fördjupad upplevelse” enligt verksamhetsplanen (Tank 2010, s. 3), och biblioteken i 
staden ska vara demokratiska mötesplatser som bland annat inspirerar och utvecklar 
kreativitet (En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek 2009, s. 5). Lunds 
folkbibliotek är ett undantag då de inte verkar beakta den fysiska biblioteksmiljön i 
någon större utsträckning när det gäller kultur, utan i stället är mer fokuserade på 
aktiviteter och evenemang av olika slag (Plan för biblioteksverksamheten i Lunds 
kommun 2008, s. 7). 
 
4.2.2 Utbildning och lärande 
Nästa stora tema som förekommer i de lästa styrdokumenten för alla tre biblioteken är 
utbildning och lärande, vilket också var ett vanligt ämne både enligt Dorte Skot-Hansen 
(Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen 2010, s. 3) och enligt den tidigare forskning 
som lästs för uppsatsen. Helsingborgs bibliotek beskrivs i biblioteksplanen som ”en 
outsinlig ström av bildning och kultur” (Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 
2), och har som en uppgift att ”stärka folkbildningen” (ibid., s. 5). Malmös bibliotek har 
enligt stadens biblioteksplan som en huvuduppgift att ”höja allas kunskapsnivå” 
(Malmös Biblioteksplan 2005, s. 2), och enligt riktlinjerna för verksamheten ska 
stadsbiblioteket ”ta ett långsiktigt ansvar för kunskapsuppbyggnaden och stödja ett fritt 
kunskapssökande” (Fantasi och kunskap 1992, s. 1). Bland Lunds mål för nämnd och 
förvaltning finns målet att skapa vägar till bildning och ”bredare kunskap” (Mål för 
nämnd och förvaltning 2010, s. 3).  
 
Liksom när det gäller kulturen ska biblioteken enligt styrdokumenten bidra till 
utbildning främst genom att vara stimulerande, speciellt för läsning. Biblioteken i 
Helsingborg ska enligt biblioteksplanen ge ”inspiration till dig som vill lära” 
(Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 2) och enligt uppdragsbeskrivningen 
stimulera till läsning och fokusera på läsfrämjande verksamhet för barn och unga 
(Uppdrag för Helsingborgs bibliotek 2009, s. 1). Malmös styrdokument understryker 
vikten av att biblioteken ska vara stimulerande för lärande (En ny tid, nya möjligheter 
och ett nytt bibliotek 2009, s. 5) och stärka läsning (The Darling Library 2009, s. 2), och 
även Lunds biblioteksplan lägger fram målet att befrämja läslust och läsförmåga (Plan 
för biblioteksverksamheten i Lunds kommun 2008, s. 5). 
 
Den fysiska biblioteksmiljön omnämns också i samband med utbildning och lärande, 
främst genom dess roll för inspiration. Malmös biblioteks roll som demokratiska 
mötesplatser innefattar bland annat att de ska inspirera och stimulera till kunskap och 
lärande (En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek 2009, s. 5), och emedan Lunds 
biblioteksplan på en sida menar att ”biblioteket i undervisningen har blivit mer funktion 
än rum” (Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun 2008, s. 11) är ändå ett av 
målen i den att utveckla samverkan mellan skol- och folkbibliotek när det gäller fysiska 
lokaler (ibid., s. 13). 
 
4.2.3 Tillgänglighet 
Det andra vanliga ämnet i den tidigare forskningen, tillgänglighet, är även det ett väldigt 
stort tema i bibliotekens styrdokument. Det står mycket om biblioteksanvändarnas 
behov, främst när det gäller tillgången till olika typer av medier, och hur folkbiblioteken 
ska uppfylla dessa. Ett av uppdragen för Helsingborgs bibliotek är att ”aktivt möta 
helsingborgarnas behov av media- och informationsförsörjning” (Uppdrag för 
Helsingborgs bibliotek 2009, s. 1), och en av riktlinjerna för Malmös stadsbibliotek är 
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att de ska ”vara besökarens bibliotek” med användarnas behov som utgångspunkt för 
biblioteksarbetet (Fantasi och kunskap 1992, s. 1).  
 
Associerat med tillgängligheten är bibliotekens roll för demokrati, vilket tas upp i 
många av styrdokumenten. I Helsingborgs styrdokument diskuteras hur biblioteken 
”stöder och berikar den demokratiska utvecklingen” (Biblioteksplan för Helsingborgs 
stad 2006, s. 2), Malmös biblioteksplan tar upp hur biblioteket gör det möjligt för folk 
att ”aktivt medverka i den demokratiska processen” (Malmös Biblioteksplan 2005, s. 2) 
och biblioteksstrategin innefattar att ”verka för demokrati och jämställdhet” (En ny tid, 
nya möjligheter och ett nytt bibliotek 2009, s. 5). Ett av Lunds mål för kultur- och 
fritidsnämnden är att ”skapa vägar till demokrati” (Mål för nämnd och förvaltning 2010, 
s. 3). Det viktigaste sättet på vilket biblioteken ska verka för demokrati är enligt 
styrdokumenten genom att dess tjänster och lokaler ska vara tillgängliga och tilltalande 
för alla människor oberoende av deras bakgrund. Helsingborgs biblioteksplan 
understryker att ”bibliotek är till för alla” och lyfter sedan fram några särskilt viktiga 
målgrupper, nämligen barn och unga, invandrare, funktionshindrade och äldre 
(Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 4-5). Malmös styrdokument vill att 
stadens bibliotek ska satsa på ”vidgat deltagande” (The Darling Library 2009, s. 1) och 
”ge fri och jämlik tillång till information och upplevelser” (Fantasi och kunskap 1992, s. 
1) genom att ”med sin öppna och demokratiska karaktär” vända sig till alla (Malmös 
Biblioteksplan 2005, s. 2) och vara tillgängliga för alla ”oavsett bakgrund” (ibid., s. 3). 
Malmös bibliotek ska inte bara vara ”en plats dit alla är välkomna” utan också ”en plats 
som alla besöker” (En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek 2009, s. 5), och de 
har stor betydelse ”för grupper med speciella behov, exempelvis synskadade, invandrare 
och nyföretagare” (Malmös Biblioteksplan 2005, s. 2). Ett av verksamhetsmålen för 
folkbiblioteken i Lund är att antalet personer som använder dem ska öka (Mål för 
nämnd och förvaltning 2010, s. 5), och dess biblioteksplan påpekar att ”människor av 
alla slag kommer till biblioteket” (Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun 
2008, s. 6).  
 
Bland de olika grupper som omnämns i bibliotekens styrdokument finns det vissa som 
är speciellt vanliga, exempelvis barn och ungdomar. Helsingborgs bibliotek är enligt 
biblioteksplanen av särskild betydelse för barn och ungdomar, och ett av de 
förbättringsområden som staden arbetar med som anses ha särskild betydelse för 
biblioteksplanen är ”att förbättra barns och ungdomars uppväxtvillkor” (Biblioteksplan 
för Helsingborgs stad 2006, s. 2). Malmös styrdokument lägger också fokus vid barn 
och unga (The Darling Library 2009, s. 1), bland de målgrupper som räknas upp som 
viktigast är en som prioriteras just barn och ungdomar då ”50% av alla Malmöbor är 
under 36 år” (En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek 2009, s. 5), och 
prioriteringen av dessa innefattar även den fysiska biblioteksmiljön då lokalerna och 
uppställningen av samlingarna ”ska anpassas efter barnens och ungdomarnas 
förutsättningar” (Fantasi och kunskap 1992, s. 3). Biblioteksplanen för Lunds 
folkbibliotek menar att de ”behöver utforma en ’hållbar utveckling’ för sin 
ungdomsverksamhet, där den görs till en del av bibliotekets vardagsverksamhet” (Plan 
för biblioteksverksamheten i Lunds kommun 2008, s. 9). Andra specifika målgrupper 
som lyfts fram som extra viktiga inkluderar invandrare (Handlingsplan till 
biblioteksplanen 2009, s. 1; En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek 2009, s. 5), 
funktionshindrade (Malmös Biblioteksplan 2005, s. 3) och äldre människor 
(Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 2; Plan för biblioteksverksamheten i 
Lunds kommun 2008, s. 16). 
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Ett annat sätt på vilket biblioteken enligt styrdokumenten kan hjälpa till med den 
demokratiska utvecklingen är genom att vara stimulerande för diskussion och debatt. Ett 
uppdrag för Helsingborgs bibliotek är att ”stimulera till debatt och samtal kring aktuella 
samhällsfrågor” (Uppdrag för Helsingborgs bibliotek 2009, s. 1), vilket bland annat kan 
göras genom att erbjuda ”välkomnande upplevelsefyllda offentliga rum” (Jonsson 2011, 
s. 13). På samma sätt vill Malmös stadsbibliotek ”sätta aktuella dagordningar och väcka 
debatt” (The Darling Library 2009, s. 2) och stimulera till ”lyssnande och deltagande” 
(En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek 2009, s. 5). Ett av målen i Lunds 
biblioteksplan är att ”ge folkbiblioteken en roll som en arena för det offentliga samtalet 
som kan stärka medborgardialogen kring Lunds utveckling” (Plan för 
biblioteksverksamheten i Lunds kommun 2008, s. 10). 
 
Den fysiska biblioteksmiljöns vikt för att biblioteken ska vara inbjudande omnämns ofta 
i styrdokumenten, speciellt som mötesplatser. Helsingborgs fysiska bibliotek ska vara 
”en attraktiv och tillgänglig mötesplats” (Uppdrag för Helsingborgs bibliotek 2009, s. 
1), medan Malmös bibliotek på flera ställen beskrivs som demokratiska mötesplatser 
(Tank 2010, s. 1; En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek 2009, s. 5) och Lunds 
bibliotek ska enligt biblioteksplanen vara sociala mötesplatser (Plan för 
biblioteksverksamheten i Lunds kommun 2008, s. 10). I riktlinjerna för Malmös 
biblioteksverksamhet understryks det också att ”bibliotekslokalerna ska uppfylla kraven 
på god offentlig miljö” med bland annat ”klar och öppen uppställning av samlingarna 
samt tydlig exponering och skyltning” (Fantasi och kunskap 1992, s. 2). 
 
4.2.4 Utveckling 
Det fjärde vanliga temat i bibliotekens styrdokument är hur biblioteken ska hänga med i 
tiden och utvecklas. Bibliotekens förhållande till dåtiden, nutiden och framtiden 
diskuteras här och där i styrdokumenten. Helsingborgs bibliotek ska enligt 
biblioteksplanen ha ”en stark, god tradition och en öppen, lyhörd flexibilitet” 
(Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 3). Malmös stadsbibliotek vill 
”genomföra ett paradigmskifte” och utmana ”det invanda biblioteksbegreppet” (The 
Darling Library 2009, s. 1), och beskrivs som att det har två ansikten, ett vänt mot 
historien och ett mot framtiden (Fantasi och kunskap 1992, s. 1). Lunds biblioteksplan 
säger att ”det är klart att man ska ha beredskap för och fundera runt framtidens 
bibliotek” (Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun 2008, s. 7). 
 
Stor vikt läggs i styrdokumenten på att biblioteken sak följa med i och förhålla sig till 
olika typer av omvärldsförändringar. Ett uppdrag för Helsingborgs bibliotek är att 
”samverka med och följa utvecklingen regionalt, nationellt och internationellt inom 
verksamhetsområdet” (Uppdrag för Helsingborgs bibliotek 2009, s. 1), och i 
biblioteksplanen beskrivs flera omvärldsförändringar som påverkar 
biblioteksverksamheten (Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 2). Malmös 
styrdokument förklarar att ”tiderna förändras” och att ”vi lever i en värld av 
förändringar” (En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek 2009, s. 2), vilket 
innebär att biblioteken måste ha omvärldskännedom (Malmös Biblioteksplan 2005, s. 
7), fungera som ”navigatör i informationssamhället” (ibid., s. 2) och ”driva fram en 
samlad biblioteksutveckling i Malmö” (The Darling Library 2009, s. 2). Lunds 
biblioteksplan förklarar att ”nya människor och nya förhållningssätt är den största 
utmaningen för biblioteken i Lund” (Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun 
2008, s. 7) och att ”Lund växer och förändras” (ibid., s. 14). På grund av dessa 
förändringar ses det enligt styrdokumenten som viktigt att ändra och anpassa 
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bibliotekens strukturer. Helsingborgs bibliotek ska ”bedriva långsiktigt strukturellt 
förändringsarbete” (Uppdrag för Helsingborgs bibliotek 2009, s. 1), Malmö behöver 
utveckla ”strukturer och arbetsformer som kan säkra den optimala överordnade 
prioriteringen av bibliotekets aktiviteter” (The Darling Library 2009, s. 7) och 
folkbiblioteken i Lund ska ”anpassa bibliotekets närvaro till förändringar i stadens 
struktur” (Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun 2008, s. 14).  
 
Den tekniska utvecklingen, främst då vad gäller datorer och IT, tas upp i flera 
styrdokument. Helsingborgs bibliotek ska skapa strukturer som kan hantera de ökande 
kraven på e-tjänster (Handlingsplan till biblioteksplanen 2009, s. 3) och tar upp 
teknikutvecklingen som viktig för demokrati (Jonsson 2011, s. 13). Malmös 
styrdokument diskuterar det ”digitala biblioteket” (En ny tid, nya möjligheter och ett 
nytt bibliotek 2009, s. 8) och ”spegla tidens medieformer genom multimediala 
samlingar” (The Darling Library 2009, s. 2), medan Lund funderar på att utveckla ett 
”framtidsbibliotek” där man ”utnyttjar de möjligheter som modern teknik ger” (Plan för 
biblioteksverksamheten i Lunds kommun 2008, s. 15).  
 
Den fysiska biblioteksmiljöns roll i utvecklingsarbetet ses som speciellt viktig i Malmös 
styrdokument. Dessa vill skapa ”nya mötesplatser” (The Darling Library 2009, s. 1), 
diskuterar ”de lokalmässiga förutsättningar som krävs för att ta nästa steg i 
verksamhetsutvecklingen” (Tank 2010, s. 3) och menar att ”även i det fysiska 
biblioteksrummet ska vi tänka nytt” när det gäller byggnadens flexibilitet, var 
litteraturen är placerad och att skapa ”rum för alla”, och även genom att ”sudda ut 
gränserna mellan biblioteket och omvärlden” (En ny tid, nya möjligheter och ett nytt 
bibliotek 2009, s. 10). 
 
4.3 Analys: De bestämda aspekterna 
Sammanställningen av de vanliga ämnena i den funna tidigare forskningen och de 
teman som är vanliga i de genomlästa styrdokumenten leder fram till fyra aspekter som 
det är troligt kan uttryckas i den fysiska biblioteksmiljön. 
 
Den första aspekten är kultur, vilket i den här uppsatsen definieras som en aspekt som 
kan innefatta alla möjliga typer av kulturyttringar, inklusive bildkonst, musik, teater, 
litteratur, film, serier, elektroniska spel och andra typer av kulturella medier. 
Folkbibliotek har enligt de lästa styrdokumenten en viktig kulturell roll, och det är 
möjligt att det finns föremål, vilket inte enbart måste innefatta de fysiska medierna på 
hyllorna, i den fysiska biblioteksmiljön som har med kultur att göra. Den fysiska miljön 
kan också på olika sätt upplevas som stimulerande för kulturella aktiviteter och 
skapandet av kultur. 
 
Den andra aspekten är utbildning och lärande, vilket enligt den tidigare forskningen 
och de lästa styrdokumenten är något som biblioteken har inflytande på. Denna aspekt 
innefattar både den typ av utbildning man får i skolor och andra läroinstitutioner och 
den typ av lärande som man själv kan ägna sig åt genom att leta och ta del av 
information. Den fysiska biblioteksmiljön kan på olika vis vara stimulerande för 
utbildning och lärande, och det är också möjligt att den uttrycker hur stor vikt 
biblioteket lägger vid denna aspekt. 
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Den tredje aspekten är tillgänglighet, vilket är ett väldigt vanligt tema i både den 
tidigare forskningen och i styrdokumenten. I den här uppsatsen innebär detta främst 
fysisk tillgänglighet i den fysiska biblioteksmiljön, till skillnad från exempelvis virtuell 
tillgänglighet till bibliotekets elektroniska tjänster. Tillgänglighetsaspekten innefattar 
även hur den fysiska biblioteksmiljön görs inbjudande för användarna, då en inbjudande 
miljö också är en tillgänglig miljö, och hur den främjar demokrati genom att vara 
tillgänglig för alla och är inbjudande för demokratiska aktiviteter såsom diskussioner. 
 
Den fjärde aspekten är utveckling, vilket innebär hur biblioteken förhåller sig till 
förändringar både i biblioteksverksamheten och i omvärlden, och hur de utvecklar sig 
och håller sig moderna. Den tekniska utvecklingen med IT i spetsen är en viktig del av 
denna aspekt, men det är möjligt att den fysiska biblioteksmiljön kan uttrycka 
biblioteksverksamhetens utveckling och upplevas som modern på andra sätt. 
 
Detta är alltså fyra aspekter som kan tänkas uttryckas i fysiska biblioteksmiljöer. Hur 
aspekterna faktiskt uttrycks är något som uppsatsens huvudundersökning tar reda på, 
genom att se hur de upplevs i några fysiska biblioteksmiljöer och vilka uttrycksmedel 
som bidrar till dessa upplevelser. 
 
5 Huvudundersökning: Aspekterna i biblioteksmiljön 
 
5.1 Metod 
Huvudundersökningens syfte är att ta reda på om de aspekter som identifierats i 
folkbiblioteks styrdokument i förundersökningen också går att observera i fysiska 
biblioteksmiljöer, och i så fall hur. För att kunna uppfylla detta syfte väljs tre 
folkbibliotek att undersöka ut, var och ett i olika kommuner, genom läsning av olika 
kommuners biblioteksrelaterade styrdokument. Därefter görs observationer i de utvalda 
bibliotekens fysiska biblioteksmiljöer för att komma fram till hur aspekterna upplevs i 
dessa, och vilka objekt och uttrycksmedel som bidrar till upplevelserna. Därmed består 
huvudundersökningens metod av två delar; metoden för att välja och läsa 
styrdokumenten, och metoden för att observera biblioteksmiljöerna. 
 
5.1.1 Styrdokumenten 
I förundersökningen lästes ett antal styrdokument från olika folkbibliotek för att 
identifiera vilka aspekter som har med den fysiska biblioteksmiljön att göra och vilka av 
dessa som är vanligast förekommande i styrdokument. Målet i huvudundersökningen är 
i stället att gå igenom styrdokument för folkbibliotek i olika kommuner för att hitta tre 
bibliotek vars fysiska miljöer kan vara lämpliga att observera. De styrdokument som 
läses i huvudundersökningen behöver därför inte nödvändigtvis komma från samma 
bibliotek eller kommuner som de i förundersökningen, även fast de i båda fallen ligger i 
Skåne, av anledningen som förklarades i förundersökningens metod. Av rent praktiska 
skäl börjar genomgången med styrdokument från kommuner som ligger nära där jag 
bor, och ”arbetar sig utåt” till kringliggande kommuner tills tre lämpliga bibliotek har 
funnits. Valet av bibliotek styrs också till en viss del av en vilja att hitta bibliotek av 
olika storlekar, för att få mer variation i resultatet av undersökandet av de fysiska 
biblioteksmiljöerna. Det är därför biblioteken inte är fullständigt desamma som de i 
förundersökningen, då Lunds, Malmös och Helsingborgs stadsbibliotek är jämförelsevis 
lika stora. Styrdokumenten som läses för varje bibliotek ligger som påpekats i 
avgränsningsdelen på en högst kommunal nivå. De har i huvudsak hittats genom att leta 
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på kommunernas och de specifika bibliotekens hemsidor, med undantag i ett fall som 
förklaras närmare i resultatredovisningen. 
 
Ett bibliotek ses som lämpligt att få sin fysiska biblioteksmiljö undersökt om samtliga 
av de tidigare identifierade aspekterna omnämns i dess styrdokument, eftersom det i så 
fall är troligt att dessa aspekter övervägts i bibliotekets verksamhetsidé och möjligtvis 
också i utformandet av biblioteksmiljön. Det behöver dock inte tvunget finnas tecken på 
att aspekternas relation till den fysiska biblioteksmiljön övervägts i styrdokumenten. 
Det är fullt möjligt att en aspekt kan uttryckas med andra medel, till exempel genom 
aktiviteter på biblioteket och dylikt. Men även om styrdokumenten inte specifikt lägger 
fokus på att uttrycka en aspekt genom biblioteksmiljön är det ändå möjligt att den går 
att observera i miljön. Det är alltså inte viktigt att styrdokumenten omnämner just 
biblioteksmiljön som ett uttrycksmedel för alla aspekterna, bara att alla aspekterna 
omnämns i styrdokumenten på något sätt. 
 
Vid läsandet av varje styrdokument antecknas allt som det dokumentet säger om de 
olika aspekterna, hur de definieras och diskuteras och hur dokumentet vill att de ska 
framhävas och uttryckas i biblioteksverksamheten. Anteckningarna sammanställs sedan 
för varje kommun för att få en överblick över deras tankar om aspekternas relation till 
deras folkbibliotek. Dessa överblickar beskrivs i resultatredovisningen nedan för att ge 
en motivation till varför de utvalda bibliotekens fysiska miljöer anses som lämpliga att 
undersökta. 
 
5.1.2 Biblioteksmiljöerna 
I samtliga fall gäller de styrdokument som lästs igenom för alla folkbibliotek i en 
kommun, men av praktiska skäl är de bibliotek vars fysiska miljöer undersöks alla 
stadsbibliotek, det vill säga kommunernas ”huvudbibliotek”, snarare än filialbibliotek. 
Dessa är rent logistiskt de lättaste biblioteken att resa till och besöka då de alla är 
centralt belägna i större städer, men valet av dem kan också motiveras eftersom det är 
möjligt att det är där som mest fokus har lagts på att följa styrdokumentens förslag och 
uppmaningar så noggrant som möjligt. Biblioteken besöks dagtid under deras vanliga 
öppettider för allmänheten. 
 
Varje bibliotek besöks ett flertal gånger, och vid varje besök ligger fokus på hur den 
fysiska biblioteksmiljön uttrycker en viss aspekt, då detta gör det lättare att vara mer 
utförlig gällande varje aspekt än om samtliga aspekter undersöktes i miljön samtidigt. 
Vid det första besöket på ett bibliotek delas bibliotekslokalen in i mindre delar, främst 
utifrån om det finns olika rum i byggnaden, men det är också möjligt att dela in lokaler 
som inte har separata rum med väggar i mindre ”avdelningar”. Denna indelning av 
rummet kommer att beskrivas i detalj för varje bibliotek i resultatredovisningen. Här 
kan sägas att de delar av bibliotekens lokaler som undersöks är de som är tillgängliga 
för allmänheten, det vill säga inte kontor och andra rum som är till för enbart 
personalen, eftersom det som ska undersökas är hur bibliotekets miljö upplevs av en 
vanlig biblioteksbesökare. Under besöken undviker jag för det mesta att prata med 
personalen, då undersökningen går ut på att observera miljön, inte att fråga personalen 
om deras åsikter om miljön. Ibland kan det dock vara nödvändigt att ställa någon 
praktisk fråga till personalen, till exempel för att få reda på vilka rum som är tillgängliga 
för allmänheten eller om rum faktiskt är delar av bibliotekslokalen. 
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När biblioteket har delats upp studeras varje del utifrån den teori som har beskrivits 
tidigare i uppsatsen, nämligen genom att titta på vilka av de bestämda objekten 
(inredning, möbler, dekorationer, skyltning och artificiell belysning) som uttrycker 
aspekten och vilka av de bestämda uttrycksmedlen (utseende, färg, material, ljus, 
placering) som objekten använder sig av för att uttrycka aspekten. Alla objekt och 
uttrycksmedel som har med aspekten att göra skrivs ner som kortfattade anteckningar, 
och det görs också liknande anteckningar om vad det övergripande helhetsintrycket av 
aspekten i biblioteksmiljön är och vilka av de funna objekten som bidrar till detta 
helhetsintryck. Denna undersökning utgår inte nödvändigtvis från vad som har sagts om 
aspekterna i det undersökta bibliotekets styrdokument, speciellt då det är möjligt att 
ingenting om en aspekts relation till den fysiska biblioteksmiljön har sagts i dessa. 
 
När en aspekt undersökts i alla biblioteken sammanställs och sorteras alla anteckningar 
om den, med målet att hitta vilka objekt och uttrycksmedel relaterade till aspekten som 
är gemensamma för samtliga undersökta biblioteksmiljöer, men även för att se om något 
objekt eller uttrycksmedel bara förekommer i en eller två av de tre undersökta 
biblioteken. Dessa sorterade samanställningar för varje aspekt är undersökningens 
slutgiltiga resultat som kommer att presenteras i resultatredovisningen.  
 
5.2 Resultat 
De tre bibliotek som valts ut för huvudundersökningen är stadsbiblioteken i 
Helsingborg, Åstorp och Klippan. Helsingborgs stadsbibliotek är det biblioteket som 
förekommer i både förundersökningen och huvudundersökningen, av skäl som tidigare 
har förklarats. Den första delen av resultatredovisningen består av beskrivningar av 
bibliotekens styrdokument för att visa varför just dessa bibliotek valts ut för 
huvudundersökningen, och beskrivningar av hur bibliotekens lokaler är utformade för 
att ge en bild av vilka delar i dem som undersökts. Den andra delen av 
resultatredovisningen är en beskrivning av observationerna i de fysiska 
biblioteksmiljöerna. Varje observerad aspekt redovisas här för sig, med beskrivningar 
av vilka upplevelser, objekt och uttrycksmedel som är gemensamma för alla tre 
undersöka biblioteksmiljöerna och vad som eventuellt är speciellt för bara en eller två 
av dem. 
  
5.2.1 Helsingborgs stadsbibliotek 
 
5.2.1.1 Styrdokument 
Till skillnad från de andra två biblioteken som ingår i huvudundersökningen hade 
Helsingborgs stadsbibliotek inga styrdokument tillgängliga via sin hemsida, och inte 
heller via Helsingborgs kommuns hemsida. Därför kontaktades en av bibliotekets 
verksamhetsansvariga via telefon, och denne skickade därefter över ett antal 
styrdokument via e-post. Utöver en Biblioteksplan för Helsingborgs Stad inkluderade 
dessa dokument en kort sammanfattning av Uppdrag för Helsingborgs bibliotek och ett 
längre dokument som är Handlingsplan till biblioteksplanen 2009-2010, som har till 
uppgift att konkretisera arbetet med Biblioteksplanens mål (Handlingsplan till 
biblioteksplanen 2009, s. 2). Som komplement till dessa dokument har jag vid ett besök 
på stadsbiblioteket hittat en broschyr med titeln Vi lovar, i vilken Helsingborgs olika 
förvaltningar ger olika specifika löften till medborgarna. Dessa löften inkluderar ett som 
har med stadens folkbibliotek att göra (Jonsson 2011, s. 13), och därmed ansåg jag att 
broschyren var ett relevant dokument för huvudundersökningen, då det beskriver 
åtminstone en del av folkbibliotekens verksamhetsidé. Sammantaget ger de insamlade 
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styrdokumenten en överblick av verksamhetsidén för kommunens folkbibliotek, en 
verksamhetsidé som innefattar samtliga aspekter som identifierats i förundersökningen. 
 
Ett återkommande tema som omnämns i relation till alla aspekterna är vikten av 
samarbete och samverkan för att kunna framhäva och utveckla aspekterna i 
biblioteksverksamheten. I biblioteksplanen och i uppdragsbeskrivningen ges många 
förslag på hur kommunens folkbibliotek kan samarbeta med andra aktörer i kommunen, 
och i handlingsplanen beskrivs fyra olika ”delprojekt” som alla på något vis har med 
samverkan med andra aktörer att göra (Handlingsplan till biblioteksplanen 2009). 
 
Kulturaspekten ägnas en relativt liten del av styrdokumenten jämfört med de andra 
aspekterna, och omnämns i huvudsak som en del av de andra aspekterna. I början av 
biblioteksplanen står det att ”våra bibliotek är en outsinlig ström av bildning och kultur” 
(Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 2), men vad gäller kulturen ges det inte 
många specifika exempel på hur biblioteken ska framhäva den. Det skrivs i 
biblioteksplanen att barnbibliotek kan ses som ”en spindel i ett lokalt barnkulturnät” 
(ibid., s. 4), och senare står det att stadsbiblioteket ska utvecklas till ett ”skönlitterärt 
centrum” (ibid., s. 8), men i båda fallen gess inga specifika riktlinjer. Mest specifik är 
handlingsplanen, som har ett delprojekt med titeln ”kultur i närområdet”, men det 
projektet har enligt handlingsplanen enbart det generella målet att under 2009 ”vara 
igång med aktiv kulturverksamhet i olika områden” och att denna aktivitet ska uttrycka 
”samspelet mellan lokala kulturintressenter och kulturinstitutionerna” (Handlingsplan 
till biblioteksplanen 2009, s. 4). Ingenstans i styrdokumenten omnämns det om den 
fysiska biblioteksmiljön ska användas på något vis för att uttrycka kulturaspekten. 
 
Styrdokumenten är mer specifika och utförliga när det gäller aspekten utbildning och 
lärande. Biblioteken ska vara en ”outsinlig ström av bildning och kultur” 
(Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 2), och speciellt i biblioteksplanen står 
det mycket om hur folkbiblioteken ska vara stimulerande, inspirerande och 
uppmuntrande vad gäller lärande. Den del av lärandet som folkbiblioteken är mest 
viktiga för är enligt styrdokumentet läsning, biblioteken ska ”främja folkbildningen” 
genom att ”stimulera till läsning och bidra till läsförståelse” (ibid., s. 3). Här går 
kulturaspekten in i utbildningsaspekten, då skönlitteratur anses vara ett sätt att öka 
läsintresset. Det är därför biblioteket ska utvecklas till det tidigare nämnda skönlitterära 
centrumet. Konceptet med samverkan omnämns ofta i samband med 
utbildningsaspekten, biblioteken föreslås samarbeta med alla typer av skolor från 
förskolor till vuxenutbildning. Detta gäller speciellt då samarbeten med skolbibliotek, 
då det enligt biblioteksplanen finns ”mer som förenar folkbibliotek och skolbibliotek” 
än som skiljer dem åt (Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 6). I 
handlingsplanen går ett av delprojekten ut på att erbjuda ”samverkansavtal” till alla 
kommunala förskolor och grundskolor, och även till stadens friskolor (Handlingsplan 
till biblioteksplanen 2009, s. 3). Intressant är också biblioteksplanens diskussion om det 
vore möjligt att placera delar av stadens vuxenutbildning direkt i bibliotekslokalerna 
(Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 7-8). 
 
När det gäller tillgänglighetsaspekten utgår styrdokumenten från förändringar i 
omvärlden och hur folkbiblioteken måste anpassa sig till dessa förändringar, vilket 
sammanlänkar tillgänglighetsaspekten med utvecklingsaspekten. 
Omvärldsförändringarna innebär att biblioteken får nya roller (Biblioteksplan för 
Helsingborgs stad 2006, s. 3), både genom den service den ger till användarna och dess 
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roll som en mötesplats. Det sistnämnda har definitivt med den fysiska biblioteksmiljön 
att göra, det står i alla styrdokumenten om att biblioteket ska vara en attraktiv, 
välkomnande och kravlös offentlig mötesplats, en naturlig mötesplats som kan vara 
stimulerande och ”stärka människors välbefinnande” (ibid., s 5). Bibliotekets service 
utgår enligt styrdokumenten från att möta besökarnas behov, främst då deras behov av 
media och information. Besökarna innefattar alla Helsingborgare, styrdokumenten 
understryker på flera ställen vikten av att biblioteket är tillgängligt för alla, men det 
finns vissa ”målgrupper” som det sätts en speciell fokus på. Bland dessa är barn och 
unga en av de viktigaste, då främst utifrån utbildningsaspekten som nämnts ovan. 
Biblioteket ska vara en trygg och stimulerande miljö för barn och ungdomar, både för 
att de ska kunna ta del av information och kultur, men också för att de ska uppmuntras 
till egen kreativitet (ibid., s 4). En annan målgrupp som omnämns är invandrare, som 
ska få information relevanta språk, och biblioteksplanen menar att målmedveten 
utveckling av folkbiblioteken kan bidra till ökad integration i Helsingborg. 
Funktionshindrade är en målgrupp som främst omnämns utifrån deras relation till den 
fysiska miljön, det skrivs i styrdokumenten om hur biblioteken ska vara 
handikappsanpassade, men också om att man ska följa med i utvecklingen vad gäller 
tekniska hjälpmedel som kan underlätta för funktionshindrade att ta del av bibliotekens 
medier (ibid., s 5). Äldre människor som målgrupp överlappar till en viss del de 
funktionshindrade, då det skrivs om deras behov av fysiska rörlighet, men 
biblioteksplanen tar också upp folkbibliotekens roll för äldre när det gäller deras 
intellektuella stimulans och deras behov av trygghet och social samvaro (ibid.). Att alla 
dessa målgrupper har tillgänglighet till bibliotek är enligt styrdokumenten en viktig del 
av folkbibliotekens demokratiska roll, en roll som också ska framhävas genom 
folkbiblioteken ska vara arenor för ”kreativitet och för öppna samtal” (ibid.) och 
stimulera till debatt (Uppdrag för Helsingborgs bibliotek 2009, s. 1). Vikten av IT för 
demokrati framhävs också, speciellt i ”Vi lovar”-broschyren i vilken Helsingborgs 
kulturförvaltning lovar att ”besökarna på Helsingborgs samtliga stationära folkbibliotek 
garanteras tillgång till internet-uppkopplade datorer”, vilket bland annat motiveras med 
att internet möjliggör att alla kan delta i den demokratiska debatten (Jonsson 2011, s. 
13). I styrdokumenten innebär demokratibegreppet också att biblioteksanvändarna ska 
kunna vara med och påverka folkbibliotekens tjänster på olika sätt, genom att de 
biblioteksansvariga lyssnar till deras åsikter och önskemål, vilka bland annat kan delges 
just genom elektroniska tjänster (Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 9). 
 
I styrdokumenten står det mycket om hur folkbiblioteken måste bevaka och hänga med i 
omvärldsutvecklingen, och det är grunden för hur utvecklingsaspekten omnämns och 
behandlas. Biblioteksplanen understryker vikten av att blicka mot framtiden och att 
biblioteksverksamheten måste utvecklas för att kunna möta framtida krav (ibid., 
passim). Denna utveckling ska enligt styrdokumenten främst bestå av strukturella 
förändringar. Uppdragsbeskrivningen innefattar bedrivandet av ”långsiktigt strukturellt 
förändringsarbete” (Uppdrag för Helsingborgs bibliotek 2009, s. 1), och en del av detta 
arbete specificeras i ett av delprojekten i handlingsplanen vars mål är att ”presentera en 
strukturplanen [sic] för områdesbibliotekens lokalmässiga integrering och 
verksamhetsmässiga inriktning” (Handlingsplan till biblioteksplanen 2009, s. 3). Det 
strukturella arbetet har mycket att göra med tidigare nämnda tankar om samarbeten med 
andra instanser, men handlar också till en stor del om decentralisering av 
biblioteksverksamheten, och att bibliotekstjänster ska kunna erbjudas på andra ställen 
än i bibliotekslokalerna. Det senare innefattar då inte bara via internet utan förslag ges 
också på ”mobila stationer” som kan finnas på olika offentliga platser såsom 
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stormarknader (Biblioteksplan för Helsingborgs stad 2006, s. 8). Utvecklingen av 
biblioteksverksamheten kan också komma att kräva rekrytering av bibliotekspersonal 
med specialkunskaper, och kompetensutveckling av den redan existerande 
bibliotekspersonalen (ibid., s. 9-10). Vikten av tekniken i utvecklingsarbetet är också ett 
återkommande tema i styrdokumenten. Konceptet med det ”virtuella biblioteket” tas 
upp och vikt läggs vid hur folkbibliotekens hemsidor ska utformas för att kunna fungera 
bra och vara tillgänglig för användarna, och här kommer det tidigare nämnda konceptet 
om användarnas inflytande in igen, då de ska kunna påverka även de virtuella tjänsterna 
som biblioteket tillhandahåller. Samverkan anses också vara viktigt för bibliotekens 
tekniska utveckling, ett av delprojekten i handlingsplanen handlar om att utveckla 
elektroniska tjänster med andra aktörer, bland annat en gemensam biblioteksdatabas för 
flera kommuner (Handlingsplan till biblioteksplanen 2009, s. 3-4). 
Utvecklingsaspektens fokus på teknik går som sagt också samman med 
tillgänglighetsaspekten, då det skrivs om att biblioteket måste göra teknik tillgänglig, 
hjälpa de som har bristande teknikkunskaper och använda moderna tekniska hjälpmedel 
för exempelvis funktionshindrade. 
 
5.2.1.2 Biblioteksmiljön 
Helsingborgs stadsbibliotek är centralt beläget i staden. Biblioteksbyggnaden är byggd 
för att vara just detta, det rör sig alltså inte om en lokal med något tidigare ändamål som 
biblioteket flyttat in i. Byggnaden består av två våningar, samt en källare med 
bokmagasin som är delvis öppna för allmänheten. Bottenplanet är uppbyggt av ett antal 
rum som tillsammans kan sägas bilda en cirkel, och i mitten av denna cirkel är ett café 
beläget. 
 
Ett av rummen på bottenplanet är entrén med lånedisk, utlånings- och 
återlämningsapparater, boktråg i vilka majoriteten av bibliotekets tecknade serier finns, 
samt hyllor och tråg för musikskivor, DVD-filmer och TV-spel. Går man till höger 
kommer man till bibliotekets barnavdelning, går man rakt fram når man det rum där det 
mesta av skönlitteraturen på svenska finns. Från skönlitteraturavdelningen kan man 
genom att gå till höger nå en avdelning med faktalitteratur i olika ämnen såsom 
naturkunskap och historia, och detta rum ansluter också till barnavdelningen för att 
bilda tidigare nämnda cirkel. Skönlitteraturavdelningen ansluter även till ett mindre 
sidorum med böcker om musik, film och teater. Man kan nå caféet i mitten av 
biblioteket från alla de avdelningar som omsluter det. Det finns två trappor, en i entrén 
och en i skönlitteraturavdelningen, som leder till ovanvåningen. Trappan i 
skönlitteraturavdelningen går också nedåt till källaren med den öppna delen av 
bokmagasinet. 
 
Bibliotekets ovanvåning bildar inte en cirkel på samma sätt som bottenvåningen. 
Trappan från entrén leder upp till ett rum med faktalitteratur, och därifrån kan man gå 
rakt framåt till ett rum med balkong som överblickar skönlitteraturavdelningen på 
nedervåningen, ett rum där också den andra tidigare nämnda trappan finns. I detta rum 
finns också skönlitteratur, men i huvudsak på andra språk än svenska. Det enda sättet 
för en besökare att lämna detta rum, annat än genom att gå ner för trappan, är genom att 
gå tillbaka till rummet med faktalitteratur. Därifrån kan man också gå till höger, från 
trappan sett, till ett annat rum som också i huvudsak består av en balkong. Denna 
balkong blickar ner till caféet på nedervåningen, och här finns utöver faktalitteratur 
också diverse tidskrifter. 
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5.2.2 Åstorps stadsbibliotek 
 
5.2.2.1 Styrdokument 
Det enda för uppsatsen relevanta styrdokument rörande Åstorps stadsbibliotek som 
kunde återfinnas var Åstorps kommuns biblioteksplan 2009-2014, som hittades på 
kommunens hemsida. Denna biblioteksplan är dock både längre vad gäller sidantal och 
mer detaljerad och specifik än Helsingborgs biblioteksplan, möjligtvis på bekostnad av 
ett mindre fokus på övergripande och generella visioner om verksamheten i stort. 
Helsingborgs stadsbibliotek har ett separat styrdokument som är dess handlingsplan, 
Åstorp kan sägas ha sin handlingsplan ”inbyggd” i biblioteksplanen. Så även fast det 
finns färre styrdokument för Åstorps stadsbibliotek kan man ändå från dess 
biblioteksplan få samma överblick över deras verksamhetsidé som man får utifrån 
Helsingborgs olika styrdokument, och denna verksamhetsidé innehåller samtliga av de i 
förundersökningen identifierade aspekterna. 
 
Rent allmänt kan sägas att biblioteksplanen lägger speciell vikt vid utvecklingsaspekten, 
och denna går på olika sätt in i de andra aspekterna. Ett antal ”utvecklingsområden” 
läggs fram, och dessa har att göra med olika andra aspekter och påverkar hur dessa 
beskrivs (Åstorps kommuns biblioteksplan 2009, s. 10). 
 
Kulturaspekten är ett av biblioteksplanens utvecklingsområden, och den huvudsakliga 
inriktningen för denna utveckling är att kommuninnevånarna ska erbjudas 
”kulturupplevelser” av olika slag (ibid., s. 14). Barn och ungdomar fokuseras det 
speciellt på, bland annat ska elever på kommunens skolor erbjudas en kulturupplevelse 
årligen (ibid.), och man vill öka barns intresse för kultur, speciellt litteratur med hjälp av 
diverse läsaktiviteter och andra aktiviteter som har med litteratur att göra såsom bokprat 
och högläsning (ibid., passim). En annan typ av kulturupplevelse som föreslås är 
konstutställningar av olika slag, med krav på att minst sex olika konstnärer har 
utställningar på folkbiblioteket varje år, och utöver detta ska det förekomma en 
”skolutställning” varje år och en ”amatörutställning” vartannat år. Kulturbegreppet 
innefattar enligt biblioteksplanen också ”hembygdens historia” och dess kulturarv, som 
folkbiblioteken ska förmedla och utveckla kunskap om genom att de lokalhistoriska 
samlingarna utvecklas och marknadsförs (ibid., s. 14). Personer med funktionshinder 
ägnas också speciell uppmärksamhet, då dessa ska kunna ”delta i Åstorps kulturliv på 
lika villkor som andra invånare” (ibid., s. 19). Därför finns det i biblioteksplanen förslag 
på samarbete mellan bibliotekspersonal och personal inom vård och omsorg, och att 
vård- och omsorgspersonal ska utbildas i att ”arbeta med kulturperspektiv” (ibid., s 20). 
 
Aspekten utbildning och lärande har stor vikt i biblioteksplanen då det är Åstorps 
bildningsförvaltning som har ansvar för biblioteksverksamheten i kommunen (ibid., s 
7), och då stadsbibliotekets filialbibliotek är anslutna till eller ligger nära stadens skolor 
ligger ansvaret för dessa på olika rektorer (ibid., s. 17). Därmed är banden mellan 
folkbibliotek och skolbibliotek starka i kommunen, och samverkan mellan 
folkbiblioteken och alla typer av skolor i kommunen, från förskolan till 
vuxenutbildningen, betonas i biblioteksplanen (ibid.). Folkbiblioteken ska hjälpa 
skolorna (ibid., s. 18) och tillfredställa deras behov av biblioteksverksamhet (ibid., s. 5). 
Biblioteken ska speciellt samarbeta med skolorna vad gäller tidigare nämnda 
läsfrämjande aktiviteter, och angående utvecklandet av elevernas 
informationskompetens (ibid., passim). Lärandeaspekten behandlas också i 
utvecklingsområdet ”livslångt lärande”, då biblioteksplanen menar att folkbiblioteken 
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ska vara ”en central resurs för livslångt lärande” (ibid., s. 12). Detta innebär bland annat 
fokus på samarbete med universitet, högskolor och vuxenutbildning (ibid.), och en 
utveckling av bibliotekens informationsservice, som ska bli ”behovs- och 
individanpassat” (ibid.). Här går lärandeaspekten in i tillgänglighetsaspekten då stor vikt 
läggs vid att informationen som biblioteken tillhandahåller ska vara tillgänglig, speciellt 
via elektroniska tjänster (ibid., s. 12-13). 
 
Tillgänglighetsaspekten, som namnges som sådan i biblioteksplanen (ibid., s. 23), 
diskuteras i huvudsak utifrån vilka behov som bibliotekets användare har och vilken typ 
av service de behöver, och hur biblioteksverksamheten kan tillfredställa dessa behov 
genom att utveckla sin service. Det största övergripande behovet är 
informationsbehovet, som folkbiblioteken ska tillfredställa genom fri tillgång till 
information av olika slag och ett varierat och brett utbud av olika medier (ibid., passim). 
Denna fria tillgång till information och media beskrivs i biblioteksplanen som en viktig 
del av utvecklingen av folkbibliotekens roll för demokrati och yttrandefrihet (ibid., s. 7). 
Andra sätt att tillfredställa biblioteksanvändarnas övergripande behov är genom att 
utöka och förbättra bibliotekens service, genom ”mer skräddarsydda och individuella 
tjänster” (ibid., s. 6) som ska ha besökarnas intresse i fokus (ibid., s. 10) och genom 
personal som ska vara bättre utbildad i service och kunskapshantering (ibid., s. 22). I 
detta sammanhang kan också samarbete med andra kommuner vara av intresse enligt 
biblioteksplanen, då det kan innebära att medborgarna får ”bättre och enklare tillgång 
till bibliotekstjänster” (ibid., s. 15). Biblioteksmiljön omnämns också som viktig, den 
ska vara en ”berikande mötesplats, lätt att orientera sig i, attraktiv med bekväma 
sittplatser och möjligheter till studier i lugn och ro” (ibid., s. 10). Bibliotekets 
demokratiska roll ska även den framhävas genom att biblioteket ska ”tillgängligt och 
attraktivt för alla medborgare i kommunen oavsett ålder, kön, utbildning eller etnisk 
bakgrund” (ibid.). Det föreslås även att man ska marknadsföra biblioteket till ”grupper 
som normalt inte besöker biblioteket” (ibid., s. 11). Bland de olika specifika 
målgrupperna för biblioteksverksamheten lyfts speciellt barn och ungdomar, 
funktionshindrade och lokala företagare fram. Biblioteksplanen beskriver vilka 
aktiviteter de har som riktar sig till barn och ungdomar i nuläget (ibid., s. 8), för att 
senare gå in på hur de ska utveckla och prioritera biblioteksverksamheten mot barn och 
ungdomar (ibid., s. 13-14), bland annat genom heltidsanställning av barnbibliotekarie, 
uppsökande verksamhet till barn, en barnvänlig ingång till bibliotekets hemsida, och de 
tidigare nämnda samarbetena med kommunens alla typer av skolor, inklusive förskolor. 
Även vad gäller funktionshindrade beskriver biblioteksplanen vilken service de ger till 
dessa i nuläget, inklusive Boken kommer-verksamhet och diverse tekniska hjälpmedel 
för att funktionshindrade ska kunna ta del av bibliotekets medieutbud (ibid., s. 9). 
Utvecklandet av denna service har i huvudsak att göra med samarbete med hemtjänsten 
och vård och omsorg (ibid., s. 19), men också med andra aktörer såsom 
handikappsorganisationer, pensionärsföreningar och socialpsykiatrin, och också genom 
utbildning av bibliotekspersonal om olika funktionshinder och inköp av mer tekniska 
hjälpmedel (ibid., s. 20-21). Lokala företagare, slutligen, ska speciellt beaktas i 
utvecklingen av biblioteksservicen genom informationsmöten och fortbildning av 
personalen för att möta deras behov, med ambitionen att ”förtroendet hos företagarna 
för kommunens service ökar” (ibid., s. 22). 
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Utvecklingsaspekten är som sagt till stor del invävd i de andra aspekterna. Fokusen på 
utveckling har enligt biblioteksplanen att göra med förändringarna i omvärlden som 
biblioteksverksamheten måste anpassa sig efter, både allmänna förändringar i 
exempelvis levnadsvanor, medievanor och den ökade kommersialiseringen och 
segregeringen i samhället, men också den för Åstorps kommun specifika förändringen 
som kommer av en stark inflyttning (ibid., s. 6). Detta ställer nya krav på 
folkbiblioteken och dess service, som ska bemötas såsom beskrivits ovan, och 
utvärderas med ”framåtblickande med fokus på kommande utvecklingsmöjligheter” 
(ibid., s. 23). Tanken är att genom att biblioteket utvecklas så kan det också hjälpa till 
att uppfylla kommunens utvecklingstankar i stort (ibid., passim). När det gäller teknisk 
utveckling av folkbiblioteken ligger fokus främst på bibliotekens hemsidor och 
biblioteksdatasystem, med omnämnande av ”det virtuella biblioteket”. Denna tekniska 
utveckling verkar enligt biblioteksplanen dock främst ha att göra med 
utbildningsaspekten (ibid., s. 12-13). Intressant nog omnämns biblioteksmiljön specifikt 
som ett sätt på vilket folkbibliotekens utveckling kan ses, då biblioteksplanen hävdar att 
kommunens biblioteksrum ”inte följer traditionsenlig mall” eftersom de ”placerat 
bokhyllor på ett okonventionellt sätt” (ibid., s. 7). 
 
5.2.2.2 Biblioteksmiljön 
Åstorps stadsbibliotek är det minsta av de tre bibliotek som ingår i 
huvudundersökningen. Till skillnad från Helsingborgs stadsbibliotek är det inte lika 
uppenbart huruvida byggnaden som huserar Åstorpsbiblioteket är byggd för ändamålet. 
Själva bibliotekslokalen verkar inte uppta hela byggnaden, och det enda stora fyrkantiga 
rum som är den del av biblioteket som är tillgängligt för allmänheten verkar inte vara 
anpassat specifikt för ett bibliotek, utan skulle kunna användas för andra typer av 
verksamheter beroende på inredningen. 
 
Byggnaden består av en våning, och den allmänna bibliotekslokalen huserar i ett stort 
rum i vilket mindre avdelningar bildas av bokhyllor och annan möblering. Bibliotekets 
entré ligger i en hörna av rummet. Går man rakt fram från entrén kommer man till 
lånedisken, går man i stället till vänster når man i stället ett utrymme med tidningar och 
ett ”utställningsrum” som skiljts av med hjälp av bokhyllor. Resten av lokalen, 
bibliotekets ”huvudlokal”, upptas i huvudsak av bokhyllor, med barnavdelningen 
placerad längst bak, längst ifrån entrén. 
 
5.2.3 Klippans stadsbibliotek 
 
5.2.3.1 Styrdokument 
Likt Åstorps stadsbibliotek återfanns det enbart ett styrdokument för Klippans 
stadsbibliotek som ansågs vara relevant för uppsatsen, nämligen en Biblioteksplan för 
Klippans kommun, 2008 (de Fine Licht 2008), och denna återfanns också likt Åstorps på 
kommunens hemsida. Av de tre biblioteksplaner som använts i huvudundersökningen är 
Klippans den kortaste, men liksom Åstorps biblioteksplan är den mer detaljerad och 
specifik än Helsingborgs, och den har också en handlingsplan ”inbyggd” i 
biblioteksplanen. 
 
Biblioteksplanen beskriver hur biblioteksverksamheten i kommunen är för tillfället, för 
att därefter gå in på ett antal områden som är ”extra viktiga att fokusera på” (de Fine 
Licht 2008, s. 4). Till skillnad från styrdokumenten för de andra två kommunerna i 
huvudundersökningen beskriver Klippans biblioteksplan inte bara vad folkbiblioteken 
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gör ”rätt” utan diskuterar på flera ställen i dokumentet brister i biblioteksverksamheten 
och hur dessa brister bör åtgärdas. Intressant är också att biblioteksplanen har ett antal 
bilagor i form av de dokument som har haft inflytande på planen, vilka inkluderar 
biblioteksmanifest från Unesco, den svenska bibliotekslagen, och diverse dokument från 
kommunens Kultur- och fritidsnämnd. 
 
Kulturaspekten finns uppenbarligen med i biblioteksplanen då det är Kultur- och 
fritidsnämnden som har ansvar för kommunens folkbibliotek. De dokument från denna 
nämnd som är bifogade omnämner kultur, men arbetet med biblioteksplanen grundar sig 
också på bland annat Unescos folkbiblioteksmanifest som nämner vikten av att 
folkbibliotek främjar kultur (ibid., s. 1). Biblioteksplanen tar främst upp kulturaspekten 
utifrån de medier som finns på folkbiblioteken, med enbart ett mindre omnämnande om 
”kulturarrangemang” (ibid., s. 5). Böcker, musik och filmer kan användas för 
lustläsning, avkoppling och förströelse, i motsatts till när de används för utbildning 
(ibid., s. 2). Det faktum att huvudbiblioteket är anslutet till en konsthall omnämns men 
diskuteras inte i någon djupare detalj annat än att ”biblioteket i mer än en bemärkelse 
upplevs som ett kulturcentrum” (ibid.). Enligt Kultur- och fritidsnämnden ska barn- och 
ungdomskultur prioriteras i kommunen, vilket i biblioteksplanen även i detta fall tolkas 
som att få barn och ungdomar intresserade av att läsa och skriva (ibid., s. 4). 
 
Även biblioteksplanens syn på aspekten utbildning och lärande utgår från bifogade 
dokument, inklusive de från Kultur- och fritidsnämnden och Unescos 
folkbiblioteksmanifest, men i det här fallet också Unescos skolbiblioteksmanifest (ibid., 
s. 1). Samarbetet mellan folkbiblioteken och kommunens skolor ägnas mycket 
uppmärksamhet, speciellt då huvudbiblioteket är integrerat med ett gymnasiebibliotek 
(ibid., s. 2). Beskrivningen av skolbiblioteksverksamheten innehåller mycket som 
biblioteksplanen menar kan förbättras, speciellt anses det behövas anställas fler 
skolbibliotekarier med bättre kompetens (ibid.). Ett av områdena som biblioteksplanen 
anser att det behövs fokuseras på är barn och ungdomar, och detta har då främst att göra 
med deras utbildning, inklusive tidigare nämnda försök att öka deras intresse för att läsa 
och skriva (ibid., s. 4). Förslag på åtgärder i biblioteksplanens handlingsplan vad gäller 
skolorna inkluderar också utökning av samarbete mellan folk- och skolbibliotek genom 
samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen 
(ibid., passim), och skapandet av ett gemensamt skolbiblioteksdatasystem och en 
skolbibliotekscentral (ibid., s. 4). Biblioteksplanen tar även upp ”det livslånga lärandet” 
och kommuninvånarnas möjligheter att vidareutbilda sig, då detta är något ”vilket hela 
samhället tjänar på” (ibid., s. 3). De som vidareutbildar sig har ”ett stort behov av hjälp” 
som biblioteket kan hjälpa till med, och därför menar biblioteksplanen att det behövs en 
tydlig strategi för att möta detta behov (ibid., s. 5). Behovet av informationssökning för 
alla typer av studerande, speciellt via digitala tjänster, omnämns också. De ska få hjälp 
med detta av bibliotekspersonalen som därför måste kompetensutvecklas för att ”ligga i 
framkanten” i området (ibid.). 
 
Bland de områden som biblioteksplanen anser det vara extra viktigt att fokusera på har 
ett rubriken ”tillgänglighet”, vilket tyder på att tillgänglighetsaspekten definitivt 
övervägs i styrdokumentet, både under just denna rubrik och på andra ställen i texten. I 
början av biblioteksplanen står det att ”kraven på tillgänglighet ökar” (ibid., s. 1) och att 
biblioteksplanen måste ta i beaktande alla typer av biblioteksbehov, inklusive de som 
kommer från ”omsorg, vård och näringsliv” (ibid.). Senare specificeras det vad som är 
kraven för ett välfungerande folkbibliotek, vilket inkluderar generösa öppettider, bra 
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bokbestånd och möjligheter till informationssökning, samt god service från välutbildad 
personal (ibid., s. 3). Just personalen läggs det stor vikt vid på flera ställen i 
biblioteksplanen. Det förekommer krav på att planera och tänka igenom vilka typer av 
kompetenser som bibliotekspersonalen behöver och att anställa ny personal därefter 
(ibid., s. 5), inklusive en bibliotekarie som ska ha ansvara för tillgänglighetsaspekten i 
stort (ibid., s. 4). Samtidigt behöver den nuvarande personalen kompetensutveckling 
inom olika områden, både för att de ska kunna ge bra service och för att de själva ska 
”känna glädje och stolthet över sitt arbete” (ibid., s. 5). Konceptet med ”24-
timmarsbiblioteket” tas också upp, med tanken att biblioteket via digitala tjänster ska 
vara tillgängligt dygnet runt (ibid.). Tillgängligheten ska också förbättras genom 
samarbete mellan olika förvaltningar i kommunen, inklusive den tidigare nämnda Barn- 
och utbildningsförvaltningen men även socialförvaltningen (ibid., passim), och genom 
samarbete med andra kommuner i Skåne vilket är av ”största vikt för fortbildning, 
samköp, låntagarservice etc etc [sic]” (ibid., s. 6). Bra biblioteksservice ses som viktigt 
eftersom det bidrar till att göra både biblioteket och kommunen i stort attraktiv (ibid., s. 
3), och det tas även upp andra sätt på vilka biblioteket kan bli mer attraktivt och locka 
till sig användare, bland annat hur bibliotekens tjänster marknadsförs (ibid., s. 5). Den 
fysiska biblioteksmiljön anses vara en viktig del av att göra biblioteken attraktiva, den 
ska bidra till att alla medborgare ser biblioteket som ”samhällets vardagsrum” (ibid., s. 
4). Dock omnämns även vikten av att nå ut till människor genom att bedriva 
biblioteksverksamhet utanför bibliotekslokalerna, bland annat genom att låna ut böcker 
på café (ibid., s. 2). Demokratibegreppet diskuteras inte i någon större utsträckning i 
biblioteksplanen, annat än att folkbiblioteken ska ”fungera som fria samlingsplatser” 
(ibid., s. 3) och att de ska vara tillgängliga för alla ”oavsett ålder, bakgrund, utbildning, 
fysiskt eller psykiskt funktionshinder” (ibid.) för att alla ska få ”likvärdiga 
förutsättningar för ett jämlikt deltagande i samhället” (ibid.). Det påpekas också att 
dessa demokratiska behov ökar i betydelse när människor får ”allt mer skiftande 
bakgrund och erfarenheter” (ibid.). Att biblioteket ska vara tillgängligt för alla innebär 
också fokus på ”grupper med särskilda behov” (ibid., s. 4). Det betyder i första hand 
låntagare med läshinder och funktionshinder, som för närvarande får stöd med hjälp av 
olika typer av medier såsom digitala böcker, storstilsböcker och lättlästa böcker (ibid., s. 
2), och servicen till dessa ska utvecklas bland annat med hjälp av den tidigare nämnda 
bibliotekarien med ansvar för tillgänglighet (ibid., s. 4). De speciella medierna är också 
viktiga för äldre människor som nyttjar biblioteket på olika sätt då dessa har användning 
av böcker med stor stil (ibid.), liksom invandrare som har användning för lättlästa 
böcker och böcker på andra språk än svenska (ibid., passim). En annan viktig målgrupp 
för biblioteket är som tidigare nämnts barn och ungdomar, vars tillgänglighetsbehov ska 
tillfredställas genom anställandet av en barnbibliotekarie (ibid., s. 4). 
 
Utvecklingsaspekten uttrycks främst i biblioteksplanen som en fokus på framtiden och 
diskussion om hur biblioteksverksamheten ska förbereda sig för och möta olika 
omvärldsförändringar som räknas upp, inklusive ”etablerandet av det mångkulturella 
samhället”, ”längre liv och bättre hälsa upp i åren”, ”ökad flexibilitet i tid och rum när 
det gäller arbete och studier”, ”ökad konkurrens om fritiden” och ”ökande tillgång till 
information” (ibid., s. 3). På annan plats i dokumentet omnämns också det faktum att 
många biblioteksmedarbetare kommer att gå i pension de närmsta åren som en viktig 
förändring (ibid., s. 5). De områden som biblioteksplanen anser det extra viktigt att 
fokusera på beskrivs utifrån hur de ser ut nu och hur de ska bemötas i framtiden (ibid., 
s. 4). Den tekniska utvecklingen ses som viktig inom flera områden i 
biblioteksverksamheten, speciellt då i form av internetuppkopplade datorer som 
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används av olika biblioteksbrukare för olika ändamål (ibid., s. 5), även om det 
diskuteras i lika stor detalj som i de andra bibliotekens styrdokument. Även här 
diskuteras kraven på personalen och deras kompetens, i det här fallet att de måste 
utbildas om ”de modernaste tekniska lösningarna inom olika områden” (ibid.). 
 
5.2.3.2 Biblioteksmiljön 
Lokalen som huserar Klippans stadsbibliotek är en del av stadens största 
gymnasieskola, Åbyskolan. Stadsbiblioteket är därmed också ett integrerat 
gymnasiebibliotek. Bibliotekslokalen består av en markvåning samt ett litet källararkiv. 
I mitten av huvudvåningen finns ett rum med glasväggar, och resten av biblioteket är till 
stor del utformat ”runt” detta mittrum. Ytan kring det centrala rummet med glasväggar 
kan sägas vara ett enda stort rum med bokhyllor överallt förutom till höger om det 
centrala rummet sett från entrén, då utrymmet där är för litet för att få plats med hyllor. 
Från huvudentrén kan man gå rakt fram förbi några bokhyllor för att nå låne- och 
informationsdisken, går man därifrån till höger kommer man antingen till en annan 
entré som ansluter bibliotekslokalen till skolan, eller till barnavdelningen som har ett 
rum avskiljt från resten av lokalen. Går man härifrån längre in i lokalen, mot dess bakre 
del, passerar man en rund trappa, till höger om mittrummet, som leder ner till 
källararkivet. Går man i stället till vänster från huvudentrén kommer man till ett rum 
som tycks vara avdelat från biblioteket, men när jag frågade personalen sa de att det var 
en del av biblioteket. Detta rum är ett konstmuseum med ett bord i mitten och några 
stolar vid väggarna som sin enda möblering, och ett flertal målningar upphängda på 
väggarna. 
 
5.2.4 Upplevelser av aspekterna i biblioteksmiljöerna 
 
5.2.4.1 Kultur 
Det övergripande intrycket av kultur i de fysiska biblioteksmiljöerna påverkades till en 
viss del av ljus och till en stor del av färg. En ljus del av miljön upplevdes som aningen 
mer kulturell än en mörk del, men desto viktigare var vilka färger som fanns. Om 
väggar och föremål hade starka kontrasterande färger upplevdes miljön som mindre 
allvarlig, och därmed som mer lämplig för kulturella ändamål. 
 
Med några undantag bidrog inte möbleringen till upplevelsen av kultur i någon större 
grad. Saker som soffor, stolar och bord upplevdes inte som relaterade till kultur i sig, 
men som nämnts ovan kunde färgen på dem bidra till helhetsintrycket av kultur, 
speciellt vad gällde möbleringen på bibliotekens barnavdelningar. Det fanns dock visa 
specifika möbler som kunde associeras till kulturaspekten, nämligen en liten scen i 
caféet i Helsingborgs stadsbibliotek som förde tankarna till teater, musikföreställningar 
och andra kulturella aktiviteter, en soffa och en lampa i Åstorps stadsbiblioteks 
huvudlokal som såg gammaldags ut och därmed antogs finnas i lokalen på grund av 
estetiska och kulturella skäl, samt några bokhyllor i Klippans stadsbiblioteks 
barnavdelning som hade annorlunda former, inklusive en som var formad för att 
föreställa ett hus, och därför återigen troddes ha en estetisk tanke bakom sig. 
 
Estetikens vikt för upplevelsen av kultur i biblioteksmiljön gjorde sig speciellt gällande 
i samband med de föremål som kunde klassas som dekoration. Helsingborgs 
stadsbibliotek upplevdes i huvudsak som aningen mindre kulturellt än de andra två 
biblioteken på grund av att det inte fanns lika mycket dekorationer utspridda i dess 
lokal. Många av anteckningarna rörande besöket på detta bibliotek för att titta på 
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kulturaspekten var i form av kommentarer som ”inte mycket dekoration”, vilket också 
förekom, om än i mindre mängd, vid besöket på Klippans stadsbibliotek. När det gällde 
Klippan gjordes dock antagandet att avsaknaden av dekorativa föremål på vissa ställen, 
främst i området runtomkring mittrummet, berodde på att det inte fanns så mycket 
utrymme för sådana, varken på väggarna som i huvudsak täcktes över av bokhyllor, 
mellan dessa tätt stående bokhyllor, eller i dem där böckerna stod tätt packade. Denna 
förklaring passade dock inte för Helsingborgs stadsbibliotek då det där fanns fler öppna 
ytor, exponerade väggar och mer utrymme på bokhyllorna. 
 
Bland de dekorationer som bidrog till upplevelsen av kultur var den vanligaste och mest 
uppenbara typen målningar och andra bilder av olika slag. Bildernas motiv eller om de 
var fotografier, oljemålningar eller någonting annat var i sig inte av någon större 
betydelse för kulturintrycket, det viktigaste var om det fanns bilder upphängda på 
väggarna över huvud taget, och om det fanns fler bilder i en del av lokalen, som i 
barnavdelningen i Åstorps stadsbibliotek, upplevdes denna del som mer kulturell. Så det 
målade porträttet av författaren Harry Martinson som var upphängt i närheten av 
skönlitteraturen på huvudvåningen av Helsingborgs stadsbibliotek var i stort sett lika 
viktigt som det förstorade svartvita fotografiet av motorcyklister som fanns i närheten 
av entrén till Klippans stadsbibliotek. En skillnad mellan dessa två exempel var dock att 
det fanns en liten skylt uppsatt bredvid porträttet av Martinson som beskrev både 
författaren och personen som målat porträttet av honom, vilket gav intrycket av att mer 
vikt och kulturellt intresse lagts vid denna bild än vid den andra som tycktes ha ett rent 
dekorativt ändamål. 
 
Andra vanligt förekommande dekorationer som upplevdes ha att göra med bibliotekens 
estetiska karaktär inkluderade glasskåp i vilka det fanns dekorativa föremål, samt 
blommor och andra växter som dock enbart verkade återfinnas på Åstorps och Klippans 
stadsbibliotek. Helsingborgs stadsbibliotek tycktes ha ytterst få växter, vilket bidrog till 
det tidigare nämnda intrycket av att dess lokaler var mindre dekorerade än de två andra 
bibliotekens. 
 
De olika biblioteksmiljöerna hade också flera dekorationer som var unika för just dessa. 
I Helsingborgs stadsbibliotek fanns det på väggarna i rummet på ovanvåningen med 
balkongen som blickar ner på skönlitteraturavdelningen upphängt två stora tygbonader, 
som dock var den enda dekorationen i just det rummet. Nere i caféet fanns det också en 
fontän som dock inte var i bruk vid besökstillfället, men som var uppenbart dekorativ 
även när den inte var igång. Bland hyllorna i huvudlokalen på Åstorps stadsbibliotek 
stod många små föremål uppställda, och dessa verkade till stora delar ha att göra med 
vilka ämnen som böckerna på hyllorna tillhörde. Så på en hylla med böcker om 
matlagning stod det en matvåg och glasburkar, på en hylla om husdjur och jakt fanns 
det små tygdjur, och på hyllan om hem och trädgård stod det små pappersdockskåp. En 
hylla med science fiction- och fantasyböcker var speciellt dekorerad med svarta och 
silvriga tyger och med en stor guldfärgad och hornförsedd dödskalle. På vissa pelare i 
huvudlokalen hade det också målats blommor. Intressant på Åstorps folkbibliotek var 
också det faktum att dess datorer hade skärmsläckare som visade blommor, 
naturmiljöer, skepp och andra motiv som skulle kunna förekomma på bilder upphängda 
på väggarna. Klippans folkbibliotek hade även det tygdjur här och var i lokalen, i 
glasskåpen vid entrén och i barnavdelningen. Det bibliotekets hylla för japanska serier 
(manga) stod ut då den var tapetserad med seriesidor. Då samtliga besök på biblioteken 
gjordes runt jultid fanns det också i alla lokaler juldekorationer av olika slag, inklusive 
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julkrubbor och julgranar. Julgranen på Klippans bibliotek stod ut speciellt då 
dekorationerna på den var i form av små barnböcker som hängts upp i snören på 
grenarna. 
 
Alla tre biblioteken hade utställningar av olika slag, och dessa bidrog alla till 
kulturupplevelsen. Likt bilderna som nämndes tidigare var förekomsten av utställningar, 
oavsett deras ämnen, i sig en sak som gav intryck av kultur i biblioteksmiljön, men de 
utställningar som fanns hade i samtliga fall ämnen som kunde associeras till kultur. 
Porträttet av Harry Martinson i Helsingborgs stadsbibliotek kunde i sig ses som en liten 
utställning då den hade tidigare nämnda skylt och även hörlurar i vilka man kunde höra 
information om författaren. Det fanns dock även en större utställning i närheten av 
entrén till biblioteket, med målningar av konstnären Carl Köhler upphängda och 
tillhörande böcker som handlade om honom upplagda på bord. Vid trappan i 
skönlitteraturavdelningen fanns också en speciell temahylla med böcker som hade med 
ett visst ämne att göra, vid besökstillfället rörde böckerna jul på olika sätt. Åstorps 
bibliotek har som tidigare beskrivits ett ”utställningsrum” avskiljt från huvudlokalen 
med hjälp av bokhyllor, där det vid besökstillfället pågick en utställning av färgglada 
skulpturer, av vilka några var upphängda i taket, gjorda av Michel och Irmtraud 
Paillard. Detta utställningsrum upplevdes dock till en viss del som en avdelning separat 
från biblioteket då det var märkbart avskiljt från resten av miljön och då det inte fanns 
några som helst böcker eller andra saker associerade med biblioteket i det. I bibliotekets 
huvudlokal fanns det också små bord utspridda med böcker om olika små teman, 
inklusive ett som presenterade en lokal författare, Elsa Grave. Klippans folkbibliotek 
har som också tidigare beskrivits ett utställningsrum, en ”konsthall” där det vid 
besökstillfället ställdes ut målningar av konstnärerna Eva och Helen Rex. Denna 
konsthall är definitivt avskiljd från resten av biblioteksmiljön då den är ett helt separat 
rum, och jag var inte helt säker på om det faktiskt var en del av biblioteket förrän jag 
frågade en bibliotekarie. Därmed var den i och för sig en del av biblioteksmiljön som 
definitivt uttryckte kulturaspekten, men den bidrog inte lika mycket till helhetsintrycket 
på grund av sin avskildhet, och likt utställningsrummet i Åstorps stadsbibliotek fanns 
här inga andra föremål än målningarna samt ett bord och några stolar, ingenting som 
kunde associeras med en biblioteksmiljö specifikt. 
 
Det fysiska medium som fanns i alla biblioteksmiljöerna och som mest påverkade 
upplevelsen av kulturaspekten var skönlitteraturen, både i form av vanliga böcker och 
som ljudböcker. Nära associerat med detta var också seriemediet. Vissa typer av 
faktalitteratur visade sig dock också vara viktiga, nämligen de vars ämne rörde just olika 
typer av kultur såsom musik, film och teater, och även biografier om konstnärer, 
författare och andra kulturpersoner. Andra typer av facklitteratur som inte hade med 
kultur att göra påverkade också upplevelsen av kulturaspekten med sin närvaro eller 
frånvaro. Barnavdelningen på Helsingborgs stadsbibliotek upplevdes exempelvis som 
mer kulturell då hyllorna på den i huvudsak var fyllda med skönlitteratur medan 
faktaböcker för barn hade samlats i en del som var ansluten till, men låg utanför, den 
huvudsakliga barnavdelningen, och snarare var en del av facklitteraturavdelningen för 
vuxna. Ett annat viktigt media som hade med kulturaspekten att göra var broschyrer och 
andra trycksaker uppsatta på anslagstavlor med information om kulturaktiviteter i 
städerna eller kommunerna där biblioteken ligger. 
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Mediernas placering i bibliotekslokalen bidrog också till upplevelsen av kulturaspekten. 
I Helsingborgs stadsbibliotek var serier, musikskivor, filmer och TV-spel alla 
ihopsamlade i en del nära bibliotekets entré, vilket kunde tolkas både som att dessa 
medier skulle framhävas, men också som att de skulle skiljas från resten av bibliotekets 
samlingar. Detsamma gällde för broschyrerna och de andra trycksakerna om kultur som 
hade samlats i en hörna som förvisso vara nära entrén, men som också vara något 
undanskymd. Just mediet musikinspelningar fanns dock på två ställen i 
Helsingborgsbiblioteket, både i tidigare nämnda avdelning vid entrén och i ett rum 
längre in tillsammans med faktalitteratur om kultur. Skillnaden verkar vara att de 
inspelningar som var placerade i rummet tillsammans med böckerna var av opera, 
klassisk musik och jazz, vilket gav intrycket av att just dessa musikformer hade en 
speciell kulturell status och därför måste åtskiljas från andra. I Åstorps stadsbibliotek 
var skönlitteraturen placerad nära entrén, men den var inte lika synlig som 
facklitteraturen och det var inte lika naturligt att röra sig mot den. Andra medier som 
film, skivor och ljudböcker var aningen lättare att hitta och nå fram till. På Klippans 
stadsbibliotek stod all skönlitteratur uppställd närmast entrén medan facklitteraturen var 
placerad längst bak, bakom mittrummet. Den facklitteratur som rörde kulturella ämnen 
hade sin plats ungefär i mitten mellan de två andra typerna av litteratur, så därmed låg 
den närmare entrén än övrig facklitteratur. I bibliotekets barnavdelning var 
skönlitteraturen placerad i mitten av rummet medan faktalitteratur fanns på hyllor längs 
väggarna, vilket kunde tolkas som att kulturen var mer ”central” för barnen. 
 
De kulturrelaterade mediernas uppställning på hyllorna var i sig också viktigt för 
upplevelsen av aspekten. På Helsingborgs stadsbibliotek var skönlitteraturen i huvudsak 
tätt hopbuntad på hyllorna med ryggarna utåt, medan faktalitteraturen om kulturella 
medier ofta hade vissa böcker med framsidan framåtvända, så att just de böckerna 
framhävdes före de andra. På Åstorps stadsbibliotek var böckerna i huvudsak också 
hopbuntade, men vissa stora fotoböcker framvändes och framhävdes därmed, vilket 
bidrog till upplevelsen av kultur i biblioteksmiljön. På Klippans stadsbibliotek var 
ljudböckerna inte uppsatta på hyllorna utan staplade i högar på ett bord, då det vid 
besökstillfället pågick någon form av underhållsarbete av hyllorna. Var man inte 
medveten om omständigheterna kunde dock denna placering av ljudböckerna ge 
intrycket av att de inte sågs som viktiga nog för någon seriös uppställning. 
 
5.2.4.2 Utbildning och lärande 
Helhetsintrycket av aspekten utbildning och lärande i den fysiska biblioteksmiljön hade 
i huvudsak att göra med huruvida miljön var inbjudande för och underlättade studier. 
Ljuset i biblioteksmiljöerna hade en viss betydelse för detta, så tycktes exempelvis 
rummet på ovanvåningen av Helsingborgs stadsbibliotek som blickade ut över caféet 
nedanför vara mer lämpad för studier än andra rum då det var ljusare på grund av sina 
takfönster. Helhetsintrycket av den här aspekten berodde dock till största del på 
objekten i biblioteksmiljön.  
 
Dekorativa föremål sågs till en viss del vara viktiga för utbildningsaspekten, då det 
tycktes som att de både kunde göra miljön mer inbjudande att studera i men också 
kunde tänkas distrahera från studiearbetet. Vissa typer av dekorativa föremål upplevdes 
som mer associerade med utbildningsaspekten. I Helsingborgs stadsbiblioteks källare 
fanns det rum utmärkta som ”studieplatser”, och dessa hade inga dekorationer alls 
förutom en plansch föreställande Nobelpristagare i litteratur och en liten tygbonad. Just 
planschen upplevdes som studierelaterad då den var informativ, vilket också var fallet 
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med den världskarta som täckte ett bord i barnavdelningen på Åstorps stadsbibliotek. 
Vid besöket i utställningsrummet på Klippans stadsbibliotek övervägdes det om detta 
skulle kunna vara en bra studiemiljö om där funnits bord och stolar, då de många 
målningarna på väggarna kunde vara stimulerande. Nära entrén och på barnavdelningen 
i Klippans stadsbibliotek fanns det schackbräden uppställda och pussel utlagda på bord, 
och då dessa tycktes vara intellektuella tidsfördriv upplevdes de som passande 
dekorationer i miljöer där utbildning och lärande bedrevs. 
 
Ett viktigt sätt på vilket biblioteksmiljöerna upplevdes som stödjande för studier var 
genom hur de underlättade informationssökning på olika sätt. De objekt i miljön som 
hjälpte en att hitta media och information upplevdes som associerade till utbildning och 
lärande. Mest uppenbart var datorerna, de ställen i miljöerna där det fanns många 
datorer upplevdes vara till för utbildning och lärande då datorerna kunde användas för 
att söka i bibliotekens kataloger men även till informationssökning via internet. I 
Helsingborgs stadsbibliotek fanns det datorer för sökning i bibliotekskatalogen 
utspridda i nästan alla delar av biblioteksbyggnaden, medan datorer som även kunde 
användas för internetändamål var samlade på vissa ställen, nämligen i närheten av 
trappan i skönlitteraturavdelningen på nedervåningen, i ett avskiljt rum som precis som 
de i källaren var utmärkt som ”studieplatser” i nedervåningens facklitteraturavdelning, 
på barnavdelningen samt i rummet på ovanvåningen som man kommer till genom att gå 
upp för trappan nära entrén. Det fanns dock även bord med uttag för att koppla in 
medhavda datorer i de två andra rummen på ovanvåningen och i studieplatsrummen i 
källaren. I Åstorps stadsbibliotek var sökdatorerna samlade på ett ställe i huvudlokalen, 
nära lånedisken. Här fanns också en speciell datoriserad karta som det gick att trycka på 
med hjälp av en pekskärm för att se var olika ämnen var placerade i bibliotekslokalen, 
vilket upplevdes som en typ av hjälpmedel för informationssökning. I Klippans 
folkbibliotek var datorerna placerade i bakre delen av lokalen där även facklitteraturen 
fanns, vilket gav intrycket av att datorerna var avsedda för studier och 
informationssökning och inte för nöje. 
 
En annan typ av föremål som upplevdes som viktig för informationssökning, och 
därmed också för utbildning och lärande, var låne- och informationsdiskar. I 
Helsingborgs stadsbibliotek fanns det en stor disk avsedd för lån och information nära 
entrén, men också ett flertal mindre informationsdiska utspridda i olika delar av lokalen 
på båda våningarna. Åstorps stadsbibliotek hade en lånedisk nära entrén och en 
informationsdisk bredvid den, något längre in i lokalen. På Klippans stadsbibliotek 
fanns det enbart en låne- och informationsdisk nära entrén. 
 
Precis som skönlitteraturen och andra medier var viktig för upplevelsen av 
kulturaspekten var facklitteraturen viktig för utbildningsaspekten. Där medier för 
underhållning inkluderade annat än böcker, såsom video- och ljudinspelningar, bestod 
medierna för utbildning och lärande nästan enbart av böcker på alla tre av de besökta 
biblioteken. Placeringen av dessa böcker i bibliotekslokalen påverkade upplevelsen av 
deras vikt i biblioteksverksamheten. I alla tre bibliotek var skönlitteraturen och andra 
kulturella medier placerade närmare ingången än facklitteraturen, vilket gav intrycket av 
att bibliotekens kulturella roll prioriterades framför dess utbildningsmässiga roll. Som 
sagts tidigare påverkade också placeringen av faktaböcker för barn intrycket av 
utbildningens vikt för yngre biblioteksbesökare. I Helsingborgs stadsbibliotek var 
faktaböckerna placerade utanför den egentliga barnavdelningen, i anslutning till 
facklitteraturen för vuxna. På Åstorps stadsbibliotek var inte barnavdelningen avskiljd 
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med väggar utan var en del av huvudlokalen placerad längst ifrån entrén. Här utgjorde 
hyllorna med barnfaktaböcker gränsen mellan barnavdelningen och resten av 
biblioteket. I barnavdelningen på Klippans stadsbibliotek var faktalitteraturen placerad 
på hyllorna längs väggarna. I alla tre biblioteken verkade det därför som att 
skönlitteratur och underhållning var viktigast för barn medan fakta sågs som mer 
”vuxet”. 
 
Tillgången på platser där det gick att sitta, läsa, skriva och prata sågs som viktigt för 
utbildning och lärande. I serieavdelningen nära ingången och i skönlitteraturavdelningen 
på Helsingborgs stadsbibliotek fanns det stolar, soffor och bord utplacerade, men då de 
var placerade just i dessa avdelningar upplevdes de mer avsedda att användas för att läsa 
skönlitteratur och serier snarare än för studier. I avdelningen för facklitteratur på 
nedervåningen fanns det ont om sittplatser och bara några bord man kunde stå upp vid, 
vilket upplevdes som märkligt med tanke på facklitteraturen i rummet. Det fanns som 
tidigare nämnts speciella ”studieplatser” i biblioteket. Den som var ansluten till 
facklitteraturavdelningen på nedervåningen tycktes vara mer tänkt för datoranvändning 
än bokläsning, men i studieplatserna i källaren fanns det bord med stolar utplacerade, 
dock såg det ut som att det skulle kunna få plats betydligt fler bord än vad som fanns 
där. På bibliotekets ovanvåning fanns det i huvudsak som tidigare nämnts bord där man 
kunde koppla in datorer, men även några stycken runda bord som tycktes vara lämpliga 
för att sitta flera stycken runt och diskutera och arbeta. Vid borden med möjlighet till att 
koppla in datorer fanns det dock även små lampor att tända, vilket tydde på att de även 
kunde användas till att läsa böcker vid. I Åstorps stadsbibliotek fanns bord och stolar 
utspridda i hela huvudlokalen, och de upplevdes inte som ämnade för ett visst ändamål 
utan för både studier och skönlitteraturläsning. I Klippans stadsbibliotek fanns det 
läsplatser på tre ställen i den huvudsakliga biblioteksmiljön, nära entrén, i det centrala 
rummet och längst in, längs ifrån entrén. Medierna nära entrén var skönlitteratur och 
serier, och likt på Helsingborgs stadsbibliotek tycktes därför borden och stolarna som 
var placerade där vara avsedda för läsandet av just skönlitteraturen och serierna. I det 
centrala rummet fanns det stolar att sitta i men inga bord annat än ett stort i mitten på 
vilket det låg utgallrade böcker till försäljning, vilket indikerade att rummet var till för 
att läsa, men inte för att skriva i. Borden och stolarna längst bak i bibliotekslokalen var 
nära facklitteraturen och de allmänt tillgängliga datorerna, och tycktes därför vara 
avsedda för studieändamål. 
 
En del av utbildningsaspekten som tagits upp i samtliga biblioteks styrdokument är att 
biblioteken ska arbeta för att öka läsintresset hos människor. I den fysiska 
biblioteksmiljön upplevdes detta genom ovan nämnda läsplatser men även genom 
förekomsten av böcker över huvud taget, oavsett om det var skönlitteratur eller 
facklitteratur. Speciellt i Åstorps stadsbibliotek var flera av de utspridda läsplatserna 
omgivna av bokhyllor vilket i sig tycktes uppmuntra till läsande, och på dess 
barnavdelning satt planscher som handlade om läsning i allmänhet eller specifika 
böcker uppsatta. 
 
5.2.4.3 Tillgänglighet 
Helhetsintrycket av tillgänglighetsaspekten i bibliotekens fysiska biblioteksmiljöer 
berodde mest på hur inbjudande de upplevdes. Här var färg och ljus viktiga 
uttrycksmedel för en allmänt inbjudande känsla. Utrymmet nära entréerna på 
Helsingborgs och Klippans stadsbibliotek hade båda i huvudsak bruna och gråa färger 
och var inte lika ljusa och upplysta som på Åstorps bibliotek, där färgglada dekorationer 
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och utställningsföremål i närheten av entrén tillsammans med lampor som lyste upp 
hela den synliga lokalen i samma ljus bidrog till upplevelsen av att det var mer 
inbjudande än de andra två biblioteken. De delar av Helsingborgs och Klippans 
stadsbiblioteks miljöer som på liknande sätt var upplysta av lampor upplevdes på 
samma sätt som mer inbjudande när man väl kommit förbi området kring entréerna. 
 
Arrangemanget och markerandet av olika rum och avdelningar i biblioteken med hjälp 
av inredning och andra föremål var en annan sak som hade stort inflytande på 
tillgänglighetsaspekten. I Åstorps stadsbibliotek var hela den allmänt tillgängliga 
bibliotekslokalen som tidigare sagts inhyst i ett enda stort rum, men genom placeringen 
av hyllor och möbler kunde det bildas rum i rummet, speciellt när det gällde att skilja av 
barnavdelningen längst bak i lokalen genom att göra bokhyllorna med barnlitteratur till 
”väggar”, dock ändå så att avdelningen gick naturligt över i resten av rummet. Som 
beskrevs för utbildning och lärande-aspekten var faktalitteraturen för barn placerad i 
närheten av den för vuxna, och i detta område fanns också skönlitteratur riktad till 
ungdomar i tonåren, med en skylt som markerade att det rörde sig om ”gränslandet för 
unga vuxna”. En upplevd nackdel med bokhyllorna i Åstorps stadsbibliotek var att 
rummen som de bildade var ganska små och därmed upplevdes som trånga mindre 
inbjudande. I Helsingborgs stadsbibliotek avskiljdes de olika delarna av biblioteket i 
huvudsak genom att vara placerade i olika rum och med hjälp av väggar, vilket gjorde 
att de inte lika naturligt upplevdes vara del av en och samma lokal som i Åstorps 
stadsbibliotek. I dessa rum kunde dock arrangemanget av inredning bidra till 
upplevelsen av tillgänglighet, speciellt i skönlitteraturavdelningen och 
faktalitteraturavdelningen på nedervåningen där bokhyllorna i huvudsak var uppställda 
nära väggarna och därmed lämnade stora öppna ytor i mitten av rummen som upplevdes 
som inbjudande. På bibliotekets ovanvåning fanns det en hörna som var avsedd för 
faktalitteratur för äldre ungdomar som dock upplevdes annorlunda av liknande skäl, då 
den kändes tom och mindre inbjudande eftersom där bara fanns ett fåtal böcker 
placerade på små ställ uppsatta på väggarna. Klippans stadsbibliotek var något av ett 
mellanting av de två andra. Här var majoriteten av biblioteksmiljön inhyst i ett stort rum 
som delades in med hjälp av inredning som på Åstorps stadsbibliotek, men det fanns 
också vissa delar som var placerade i avskiljda rum som på Helsingborgs stadsbibliotek, 
nämligen konsthallen och barnavdelningen. Upplevelsen om stark osäkerhet huruvida 
konsthallen var en del av biblioteket har beskrivits ovan under rubriken för 
kulturaspekten, denna upplevelse var dock inte lika stark när det gällde barnavdelningen 
då detta rum var närmare resten av bibliotekslokalen och innehöll saker som 
associerades till biblioteksmiljön, i huvudsak böcker. Det verkade också ha gjorts ett 
försök i Klippans stadsbibliotek till en övergång mellan barnavdelningen och resten av 
biblioteket i stil med Åstorps stadsbibliotek, då tråg med serier var placerade mot 
väggarna utanför barnavdelningsrummet, men detta upplevdes inte vara en lika naturlig 
övergång som i Åstorp. En annan upplevd onaturlig övergång var den trappa som ledde 
ner till bibliotekets källararkiv. Den smala runda trappan var placerad på ett sätt som 
medförde osäkerhet om den ledde till ett område som var tillåtet att besökas för 
allmänheten, speciellt då det inte gick att se ner vartåt den ledde, men denna upplevelse 
verkar ha försökts ändras genom placeringen av skyltar, möbler och dekorativa föremål 
i närheten av trappan för att det skulle se lite mer inbjudande ut. 
 
En del av tillgänglighetsaspekten är demokrati, och i biblioteksmiljön fanns det vissa 
föremål som upplevdes ha med detta att göra, speciellt de som associerades till 
kommunikation. De sittplatser och bord som tycktes fungera som ställen där det gick att 
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sitta flera stycken och diskutera upplevdes som ett viktigt sätt på vilket den fysiska 
biblioteksmiljön kunde underlätta till demokrati genom att användarna kunde 
kommunicera med varandra. Helsingborgs och Klippans stadsbibliotek hade också 
förslagslådor som upplevdes som ett sätt för användarna att kommunicera med själva 
biblioteket och ge sina åsikter om verksamheten. När det gällde dessa lådor hade färgen 
en viss betydelse då förslagslådan uppsatt på en vägg nära skönlitteraturavdelningen på 
nedervåningen i Helsingborgs stadsbibliotek var gjord av grå metall helt utan någon 
påmålad färg, och därmed tycktes som en aning avskräckande jämfört med den målade 
trälådan som stod uppställd på låne- och informationsdisken i Klippans stadsbibliotek. 
 
En typ av föremål som upplevdes som viktiga för tillgängligheten var bibliotekens 
skyltning. Skyltar som förklarade vad saker och delar av biblioteket var till för, som 
visade var saker och delar fanns i lokalen och som gav information om 
biblioteksverksamheten upplevdes som mycket viktiga för biblioteksmiljöns 
tillgänglighet. De flesta av skyltarna pekade ut saker och delar i lokalen och deras 
ändamål, såsom skyltar vid diskarna som indikerade vad man kunde göra och få hjälp 
med där (”lån”, ”återlämning” och ”information” som det exempelvis stod vid diskarna 
i Åstorps stadsbibliotek), skyltar som gav passande namn till rum (”utbildningsrum” i 
Helsingborgs stadsbibliotek, ”Blomgrens arkiv” som namn på källaren i Klippans 
stadsbibliotek) eller skyltar som beskrev vad delar av lokalen eller föremål i den var 
tänkta att användas till (en del datorer i Helsingborgs stadsbibliotek beskrevs som 
”bibliotekskatalog”, i Klippans stadsbibliotek fanns det en skylt med den något 
uppfodrande texten ”här läser vi tidskrifter”). Viktiga var också skyltarna som visade 
vilka ämnen som fanns på bokhyllorna, och att dessa skyltar var placerade på eller nära 
hyllorna så att det lätt gick att se dem. De skyltar som gav information om 
biblioteksverksamheten var i huvudsak de där bibliotekets öppettider fanns uppskrivna, 
men hit kan kanske också räknas nummerskylten nära entrén till Helsingborgs 
stadsbibliotek som visade vem av de som tagit en nummerlapp som betjänades härnäst. 
En speciell typ av skylt var kartor över biblioteket, som det fanns i Helsingborgs och 
Åstorps stadsbibliotek. I Helsingborgs stadsbibliotek fanns det en karta på varje våning 
av byggnaden, varav den på nedervåningen, placerad nära entrén, dessutom var upplyst, 
vilket bidrog till upplevelsen av tillgänglighet i sig. På Åstorps stadsbibliotek fanns det 
som tidigare nämnts en elektronisk karta i form av en pekskärm på vilken det gick att få 
fram var olika ämnen fanns i bibliotekslokalen, vilket upplevdes som väldigt positivt för 
tillgängligheten. Avsaknaden av någon som helst karta på Klippans stadsbibliotek 
gjorde att det upplevdes som aningen mindre tillgängligt, men i gengäld var inte lokalen 
överlag speciellt stor eller svårnavigerad, så det upplevda behovet av en karta var inte så 
stort. 
 
Skyltarnas placering och deras utformning var i sig också viktig. På Helsingborgs 
stadsbibliotek var många av ”skyltarna” helt enkelt text skriven på bord eller väggar, 
vilket gjorde att de upplevdes som en mer naturlig del av miljön än vad separata skyltar 
gjorde. Placeringen av kartan nära entrén upplevdes som passande då det troligtvis var 
först vid inträdandet i biblioteksbyggnaden som orienteringsbehovet var störst. Stora 
skyltar med stor text upplevdes också som mer passande för tillgänglighetsaspekten då 
de var lättare att läsa och hitta i miljön. En av anledningarna till att källararkivet i 
Klippans stadsbibliotek upplevdes som svårtillgängligt var på grund av att skylten som 
beskrev det var liten och svår att se om man inte gick nära trappan. 
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De viktigaste möblerna som bidrog till upplevelsen av tillgänglighetsaspekten i 
biblioteksmiljön var stolar och bord, då dessa sågs som viktiga för användandet av 
biblioteket till en av dess vanligaste uppgifter, nämligen läsning. Att kunna sitta ner i 
bekväma stolar upplevdes i sig också som något som var inbjudande och välkomnande. 
I Helsingborgs stadsbibliotek fanns det soffor, stolar och bord i alla delar av 
bibliotekslokalen, även om det verkade finnas färre sittplatser i 
facklitteraturavdelningen på nedervåningen. Åstorps stadsbibliotek hade stolar och bord 
utspridda i hela sin huvudlokal, medan de flesta sittplatserna i Klippans stadsbibliotek 
var placerade längst in i lokalen, längst ifrån entrén, vilket gjorde den biblioteksmiljön 
något mindre inbjudande när man kom in i den för första gången. Stolarnas utformning 
upplevdes inte som väldigt viktig för tillgänglighetsaspekten annat än att de kändes 
bekväma, men det sågs dock som viktigt att stolarna på barnavdelningarna var 
anpassade för barn, det vill säga att de var låga. På alla tre bibliotekens barnavdelningar 
var också sofforna färgglada, vilket upplevdes som inbjudande. 
 
En sak som bidrog till upplevelsen av tillgänglighetsaspekten var tillgängligheten till 
personal. Låne- och informationsdiskars placering var viktigt för detta, i Åstorps och 
Klippans stadsbibliotek var dessa diskar synliga eller lätta att nå från nästan alla delar av 
bibliotekslokalerna, medan Helsingborgs stadsbibliotek på grund av sin storlek hade 
informationsbord utplacerade på flera ställen i lokalen förutom den huvudsakliga låne- 
och informationsdisken. Att diskarna var synliga behövde dock i sig inte vara så viktigt 
som att biblioteksmiljöerna var arrangerade så att personalen i sig syntes. När det gick 
att se bibliotekspersonal gav det upplevelsen av att det fanns möjlighet till hjälp vilket 
var positivt för tillgänglighetsaspekten, men det gav också en viss trygghet som gjorde 
biblioteksmiljön inbjudande. I Åstorps stadsbibliotek fanns det på ett ställe i 
huvudlokalen en spegelglob uppsatt i taket, denna gjorde att man kände sig sedd av 
personalen vilket både bidrog till tidigare nämnda trygghetskänsla, men som kanske 
också kunde ge en negativ känsla av att man var övervakad. 
 
Alla de typer av dekorationer som har nämnts när det gäller kulturaspekten och 
utbildning- och lärandeaspekten är också viktiga för tillgänglighetsaspekten i den mån 
att de gör biblioteksmiljöerna inbjudande. Barnavdelningarna på alla tre biblioteken 
upplevdes som extra dekorerade och därmed också som extra inbjudande. Avsaknad av 
dekoration kunde som nämnts vad gäller utbildningsaspekten förvisso göra att ett rum 
eller annan del av biblioteket upplevdes som lämpligt för studier, men det gjorde också 
att rummet eller delen i fråga inte upplevdes som allmänt inbjudande. 
 
Andra föremål som påverkade upplevelsen av tillgänglighetsaspekten inkluderar 
datorerna för informationssökning, bokhyllor som upplevdes som mer inbjudande när 
de var små och runda (till exempel i skönlitteraturavdelningen på Helsingborgs 
stadsbibliotek) i motsats till stora och långa, samt brädspel och pussel (vilket det fanns i 
Helsingborgs och Klippans stadsbibliotek) som bidrog till intrycket av biblioteksmiljön 
som en plats med andra ändamål än läsning. De tidigare omnämnda utställningarna på 
de tre biblioteken bidrog också till upplevelsen av tillgänglighet och inbjudande då de 
gav intrycket av att kunna locka till sig personer som inte var intresserade av böcker 
men av andra typer av kulturella upplevelser. 
 
När tillgänglighetsaspekten diskuteras i bibliotekens styrdokument tas ofta olika 
specifika grupper av biblioteksanvändare med speciella behov upp, såsom invandrare, 
funktionsnedsatta och barn. I den fysiska biblioteksmiljön upplevdes prioriteringen av 
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dessa grupper främst utifrån vilka medier som fanns i biblioteket och hur dessa medier 
var placerade och arrangerade. I Helsingborgs stadsbibliotek kan nämnas anslagstavlan 
med broschyrer och andra trycksaker för olika typer av aktiviteter och föreningar, en 
anslagstavla som upplevdes som undanstoppad och svårtillgänglig trots sin placering 
nära entrén, och därmed upplevdes det som att de aktiviteter och föreningar som 
framhävdes på anslagstavlan inte sågs som väldigt viktiga av de verksamhetsansvariga. 
På skönlitteraturavdelningen fanns det bokhyllor med lättlästa böcker, storstilsböcker 
och ljudböcker, men dessa hyllor var instoppade i en hörna för sig, i närheten av hyllor 
med fantasy- och science fiction-böcker vilka i sig brukar upplevas som mindre seriös 
litteratur. Att böckerna för personer med speciella läsbehov var placerade just där gav 
därför upplevelsen av att de inte sågs som lika seriösa eller viktiga som vanlig 
skönlitteratur, utan var en speciell mindre seriös genre likt fantasy och science fiction. 
Samtidigt kunde dock det faktum att dessa speciella böcker faktiskt var en del av 
skönlitteraturavdelningen, om än en undanstoppad del, i sig upplevas som att de togs på 
större allvar än på Åstorps stadsbibliotek där de var placerade i en avskiljd avdelning för 
sig. På Åstorps stadsbibliotek var dock böcker på andra språk än svenska placerade 
relativt nära entrén, vilket upplevdes som att personer med behov av sådana böcker 
prioriterades speciellt, medan denna typ av böcker på Helsingborgs stadsbibliotek 
upptog ett rum på ovanvåningen, direkt ovanför skönlitteraturavdelningen, vilket i och 
för sig återigen kunde ses som att de ansågs vara en del av den vanliga skönlitteraturen, 
om än en speciell del. Vid besöket på Klippans stadsbibliotek tycktes det först som att 
det inte fanns några utländskspråkiga böcker över huvud taget, det var först efter en mer 
noggrann genomsökning av bibliotekslokalen som en hylla med sådana böcker 
återfanns i närheten av skönlitteraturen. Att denna hylla var liten och undanskymd 
troddes vara anledningar till att den var svår att hitta, och därmed bidrog den till 
upplevelsen av mindre prioritering av de som hade behov av den typen av litteratur. På 
alla tre biblioteken fanns det även litteratur på andra språk än svenska lätt tillgängligt på 
barnavdelningarna, vilket upplevdes som en viktig del av prioriteringen av grupper med 
behov av sådana böcker. 
 
Många av medierna för speciella behov, grupper och ändamål hade sina egna hyllor. På 
Helsingborgs och Klippans stadsbibliotek fanns det speciella ”EU-hyllor” med just 
information om EU, placerade i närheten av annan samhällsinformation (i Helsingborgs 
stadsbibliotek på ovanvåningen, i Klippans längst bak i lokalen), vilket bidrog till 
upplevelsen av demokrati i den fysiska biblioteksmiljön. Barnavdelningen på 
Helsingborgs stadsbibliotek hade en ”föräldrahylla” vilken upplevdes vara passande 
placerad där den var. Alla tre barnavdelningar hade ”äppelhyllor” med böcker för barn 
med funktionsnedsättningar, vilka likt böckerna på utländska språk upplevdes indikera 
prioritering av just denna grupp. I Klippans stadsbibliotek fanns det hyllor med 
nyinkomna böcker nära entrén, vilket i och för sig inte var för en speciell typ av 
biblioteksanvändare, men som bidrog till den inbjudande upplevelsen. 
 
Böckernas arrangemang på hyllorna var viktigt för tillgänglighetsaspekten av flera skäl. 
I Helsingborgs stadsbibliotek var serierna placerade i boktråg vilket i sig inte upplevdes 
som något problem, men i dessa tråg verkade serieböckerna vara väldigt oorganiserade 
och blandade huller om buller. Det fanns förvisso små skyltar i trågen som till en viss 
del delade in serierna efter genrer (”äventyr”, ”action”, ”spänning”, ”humor”, 
”klassiker” och så vidare), men det var vanligt att en serie från en viss genre återfanns i 
delen för en annan, eller att det var oklart i vilken av de skyltade genrerna som en viss 
serie passade i. Detta förvirrande arrangemang bidrog till upplevelsen av att serierna 



 43

inte sågs som lika viktiga som den bättre organiserade skönlitteraturen och 
facklitteraturen. I skön- och facklitteraturavdelningarna fanns placeringen av vissa 
böcker med framsidorna utåt på hyllorna som en sak som gjorde hyllorna och därmed 
biblioteksmiljön mer inbjudande, jämfört där böckerna var tätt packade och enbart 
bokryggar syntes. Böckernas färger och former kunde också bidra till den inbjudande 
upplevelsen, en hylla med många olika färgglada böcker i olika storlekar upplevdes som 
mer lockande än en med samma eller ett fåtal färger, men i gengäld såg de också ut att 
vara mindre välorganiserade när det fanns många olikt utformade böcker. Att den 
utländskspråkiga litteraturen på barnavdelningen på Helsingborgs stadsbibliotek var 
placerad i tråg av samma sort som serierna upplevdes som att denna typ av litteratur inte 
sågs som riktigt lika viktig som den svenskspråkiga, även fast serierna på 
barnavdelningen faktiskt var bättre organiserade än de serier som fanns när bibliotekets 
entré. Som tidigare nämnts var talböckerna på Klippans stadsbibliotek vid 
besökstillfället upplagda i högar på ett bord, och detta gjorde att de upplevdes som 
svårtillgängliga då det var svårt att leta igenom dem. 
 
5.2.4.4 Utveckling 
Det övergripande intrycket av utvecklingsaspekten hade mest att göra med vad i de 
fysiska biblioteksmiljöerna som bidrog till att de upplevdes som nya och moderna, eller 
gamla och omoderna. Rent arkitektoniskt upplevdes insidorna av alla tre 
biblioteksbyggnaderna som gamla och traditionella, och det var främst inredningen i 
dem som på olika sätt motverkade denna upplevelse, men även ljuset hade en viktig 
roll. En upplyst del av miljön upplevdes som mer modern än en mörk, så det faktum att 
hela Åstorps stadsbibliotek var ordentligt upplyst gav intrycket av att det var modernt, 
medan ljuset längst bak i Klippans stadsbibliotek, tillsammans med datorerna där, 
gjorde att den delen av biblioteket kändes som mer modern än andra. 
 
Som nämnts tidigare kan arrangemanget av inredningen i den fysiska miljön skapa stora 
fria ytor eller motsatt bidra till en upplevelse av miljön är liten och trång. Detta hade 
också ett visst inflytande på om biblioteksmiljön upplevdes som modern eller gammal. 
Öppna ytor upplevdes som moderna och trånga utrymmen kändes gammaldags. Så 
skönlitteraturavdelningen på nedervåningen av Helsingborgs stadsbibliotek kändes 
modern då hyllorna var uppställda längs väggarna och lämnade gott om utrymme i 
rummet, medan bokhyllorna som bildade korridorer och små rum på Åstorps 
stadsbibliotek upplevdes som mindre modernt, och Klippans stadsbibliotek upplevdes 
någonstans däremellan då hyllorna förvisso upptog mycket av utrymmet, men det fanns 
ändå gott om utrymme mellan dem. Mittrummet på Klippans stadsbibliotek upplevdes 
som speciellt modernt då det hade gott om utrymme och bara lite möblering längs 
väggarna, samt ett bord i mitten. 
 
Ett annat sätt på vilket vissa delar av den fysiska biblioteksmiljön upplevdes som en del 
av utvecklingen var om just dessa tycktes vara nyare än andra delar. I beskrivningen av 
upplevelsen av tillgänglighetsaspekten har nämnts att vissa delar av biblioteksmiljöerna 
inte tycktes vara naturliga delar av resten, utan mer separata rum eller avdelningar, 
medan det upplevdes som positivt för tillgängligheten när delarna övergick naturligt i 
varandra och tycktes vara del av samma miljö. När det gäller utvecklingsaspekten var 
upplevelsen nästan den omvända. De delar som stack ut från miljön upplevdes som att 
de nyligen lagts till, och därmed var mer moderna än resten. Så Konsthallen på 
Klippans stadsbibliotek gav intrycket av att vara en nyare tillbyggnad till den redan 
existerande lokalen, liksom barnavdelningen som med sina avskiljande väggar och 
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annorlunda färggladare inredning upplevdes som ett försök till nya grepp och 
modernisering. 
 
När det gällde färger på väggarna upplevdes speciellt ljusare nyanser och vitt som mer 
modernt. På Helsingborgs och Åstorps stadsbibliotek var många av väggarna vitmålade, 
och Åstorps och Klippans stadsbibliotek hade vita tak, vilket bidrog till upplevelsen av 
modernitet. Den beiga färgen på Klippans väggar upplevdes som jämförelsevis mindre 
modern, trots att det ändå var en ljus nyans. 
 
Helhetsintrycket av modernitet påverkades också till en viss del av huruvida 
biblioteksmiljöerna upplevdes vara städade. Smutsiga och dammiga föremål och delar 
av lokalerna upplevdes som äldre och därmed mindre moderna, vilket också gjordes 
extra synligt om miljön var upplyst. Speciellt i Åstorps upplysta miljö skulle ostädade 
områden ha kunnat leda till ett gammaldags intryck, men då det tycktes vara rent i hela 
lokalen var upplevelsen i stället av en modern miljö tack vare just kombinationen av 
ljus och städning. Associerat till städning och renhet var även slitaget. Många bokhyllor 
och andra möbler hade små repor och sprickor, vilket bidrog till upplevelsen av att de 
var gamla och omoderna, även om de fortfarande var fullt funktionsdugliga. 
 
Olika typer av föremål i biblioteksmiljön bidrog till upplevelsen av 
utvecklingsaspekten. Skyltar och kartor upplevdes som moderna beroende på hur de var 
utformade. Vid besöket i Helsingborgs stadsbibliotek upplevdes nödutgångsskyltarna 
som mer moderna än många andra av skyltarna i lokalen då de var gjorda av 
genomskinlig plast och hade små lampor som lyste upp dem, och även den upplysta 
kartskylten på nedervåningen upplevdes som speciellt modern just på grund av sin 
upplysning. Pekskärmskartan på Åstorps stadsbibliotek upplevdes som mycket modern 
jämfört med kartorna på de andra biblioteken på grund av att den var elektronisk och 
datoriserad. 
 
Ljuset var som tidigare sagts en bidragande faktor för upplevelsen av modernitet, men 
det var även lamporna i sig beroende på deras utformning och placering. På 
Helsingborgs stadsbibliotek fanns det i rummet på ovanvåningen som blickade ner i 
caféet spotlights uppsatta här och där, och i taket hängde det lysande plastslingor i olika 
färger. Båda dessa typer av upplysningar upplevdes som speciellt moderna, men det 
gjorde också flera andra typer av lampor på de tre biblioteken beroende på sina former 
och på tidigare nämnda slitage, renhet och färg. 
 
Bokhyllorna upplevdes som moderna eller omoderna beroende material, färger och 
slitage. Hyllor av trä upplevdes som mindre moderna än hyllor av plast eller metall, och 
målade hyllor, speciellt vita, upplevdes som mer moderna än omålade. Detta innebar 
ofta att vissa hyllor stack ut som speciellt moderna i miljöerna, då majoriteten av 
bokhyllorna på alla tre biblioteken var omålade trähyllor, möjligen med vissa delar av 
plast. I Helsingborgs stadsbibliotek upplevdes metallhyllorna i källaren som mer 
moderna än trähyllorna i skönlitteraturavdelningen direkt ovanför, och på ovanvåningen 
fanns det några vita hyllor av metall som stack ut som speciellt moderna. I Åstorps 
stadsbibliotek var majoriteten av hyllorna nästan exakt likadana, i omålat trä. Det fanns 
dock en metallhylla nära entrén som stack ut då den verkade vara den enda av sitt slag i 
biblioteket. Nära entrén till Klippans stadsbibliotek fanns det en del speciella träställ för 
ny litteratur, och då dessa såg oslitna ut gav de intrycket av att vara nyinköpta och 
därmed moderna. 
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Bord och stolar, vilket också innefattade låne- och informationsdiskar, upplevdes som 
moderna eller omoderna av samma anledningar som bokhyllorna. I Helsingborgs 
stadsbibliotek fanns det många träbord och stolar som hade repor och klotter på sig, 
vilket bidrog till upplevelsen av avsaknad av modernitet. Ett undantag var stolarna av 
plast som fanns i utbildningsrummet på nedervåningen som upplevdes som moderna, 
speciellt då de var placerade i ett rum med många datorer. I mittrummet på Klippans 
stadsbibliotek utmärkte sig bordet i mitten eftersom det såg äldre och slitnare ut än den 
övriga möbleringen i rummet. Vissa möbler på de tre biblioteken upplevdes dock 
varken som moderna eller omoderna, snarare som ”nutida”. Oslitna stolar och soffor 
som inte utmärkte sig på något sätt vad gällde material eller färg tycktes vara rent 
naturliga inslag i biblioteksmiljöerna och upplevdes som ett tecken på att dess 
verksamhetsidéer kanske inte blickade framåt, men i alla fall höll sig i nutiden. Denna 
upplevelse var starkast vad gällde borden och stolarna på Åstorps stadsbibliotek som 
inte utmärkte sig på något annat sätt. 
 
Vissa av dekorationerna i biblioteksmiljöerna upplevdes också som mer eller mindre 
moderna, speciellt om det var föremål med andra egenskaper som också upplevdes som 
dekorativa. Tygbonaderna upphängda på väggarna på ovanvåningen av Helsingborgs 
stadsbibliotek upplevdes som en gammaldags typ av dekoration, medan en del av 
soptunnorna hade speciella runda former som tycktes indikera att de skulle vara lite 
dekorativa, och därmed var moderna. Spegelkupolen uppsatt i taket på Åstorps 
stadsbibliotek sågs på samma sätt som en ett modernt föremål med dekorativa 
egenskaper, även om det hade ett annat huvudsakligt ändamål. 
 
Tekniken, och speciellt då datorerna, var väldigt viktiga för upplevelsen av 
utvecklingsaspekten. Förekomsten av datorer i biblioteksmiljön över huvud taget sågs 
som ett tecken på att fokus lagts på att utveckla biblioteket, men deras utseende spelade 
också roll. I Helsingborgs stadsbibliotek hade alla datorer platta skärmar vilket 
upplevdes som extra modernt, medan det på Åstorps och Klippans stadsbibliotek fanns 
några datorer med äldre, tjocka skärmar. Möjligheten på Helsingborgs stadsbibliotek att 
koppla in medhavda datorer ökade också upplevelsen av modernitet och framåtanda. 
Datorernas avsedda ändamål var också viktiga. I Helsingborgs stadsbibliotek fanns det 
ett flertal datorer som enbart var avsedda för att söka i bibliotekets katalog. Detta 
begränsade användningsområde gjorde att de upplevdes som mindre moderna än de 
datorer som kunde användas till att surfa på internet eller utföra flera andra 
arbetsuppgifter. I Klippans stadsbibliotek fanns det på barnavdelningen en dator med 
joystick som tycktes vara avsedd för att spela på, det vill säga den upplevdes som 
avsedd för att användas för en modern typ av media, även om den vid besökstillfället 
inte var påslagen. 
 
Andra tekniska föremål utöver datorer inkluderade låneautomater, av vilka det fanns 
flera på Helsingborgs stadsbibliotek i form av bord som man kunde dra böckerna över 
får att få dem skannade och utlånade, med en plattskärm tillkopplad där det gick att 
mata in personuppgifter och se vilka böcker som hade lånats. På de andra två 
biblioteken var det enbart möjligt att låna böcker och andra medier med hjälp av 
personalen, och därmed upplevdes de som mindre moderna. Övriga tekniska föremål 
som noterades inkluderade kopiatorer, kassapparater och scanrar, som likt möblerna alla 
upplevdes som mer eller mindre moderna beroende på slitage, men också beroende på 
storlek. I caféet på Helsingborgs stadsbibliotek fanns det en kassapparat som var mindre 
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än en annan kassapparat vid bordet för fjärrlån och reservationer nära 
skönlitteraturavdelningen, och som därmed upplevdes som mer modern än den större. 
 
Majoriteten av bibliotekens fysiska samlingar som var framsatta i lokalen bestod av 
böcker, och därmed var det förekomsten och placeringen av andra medier som sågs som 
speciellt viktigt för upplevelsen av utvecklingsaspekten. På Helsingborgs stadsbibliotek 
var de flesta av medierna utöver böckerna placerade nära entrén tillsammans med 
serierna, där fanns filmer, musikinspelningar och TV-spel i speciella hyllor. Att de var 
placerade nära entrén upplevdes som att de ansågs viktiga att framhäva, även om deras 
avskildhet från den huvudsakliga biblioteksmiljön där böckerna var placerade också 
upplevdes som att de inte ansågs som en del av bibliotekets huvudsakliga samlingar. På 
Åstorps stadsbibliotek upplevdes inte medierna utöver böckerna framhävas på något 
speciellt vis, och på Klippans stadsbibliotek tycktes det inte finnas många exemplar av 
sådana medier. Speciellt konstigt upplevdes barnavdelningen på Klippans stadsbibliotek 
då det där fanns en dator avsedd för datorspel och en TV med inkopplad Playstation 3, 
men där det inte verkade finnas några faktiska spel att spela på dessa framlagda, vilket 
gav ett både modernt och omodernt intryck. Böcker kunde dock också bidra till 
upplevelsen av modernitet, till exempel på Klippans stadsbibliotek där nya och mindre 
slitna böcker framhävdes på bokhyllorna. 
 
Mediernas placering på hyllorna påverkade också intrycket av utvecklingsaspekten, 
speciellt när det gällde medierna annat än böckerna, eftersom arrangemanget av dessa 
upplevdes tyda på vilket prioritet de hade för biblioteksverksamheten. På Helsingborgs 
stadsbibliotek var TV-spel uppställda på en liten hylla, men där fanns inte många spel, 
och de hade ingen indelning annat än efter vilken maskin de kunde spelas på. 
Ljudböckerna på skönlitteraturavdelningen upplevdes som bättre uppställda jämfört 
med TV-spelen då de var arrangerade efter författare precis som de vanliga böckerna. 
På barnavdelningen i Klippans stadsbibliotek noterades det att det fanns en stor 
blandning av nyare och äldre böcker på hyllorna, vilket upplevdes som att fokus låg på 
båda dessa typer av böcker. 
 
En sista viktig sak för upplevelsen av utvecklingsaspekten i de fysiska 
biblioteksmiljöerna var hur de uttryckte sina andra, modernare roller utöver 
förmedlingen av information. De tidigare nämnda utställningarna som fanns på alla tre 
biblioteken upplevdes som en utvecklad syn på bibliotekens roll för kulturen. På 
Helsingborgs stadsbibliotek upplevdes caféet i mitten också tyda på en utveckling av 
bibliotekets sociala roll, även om det inte helt naturligt upplevdes som en del av själva 
biblioteket. Snarare tycktes det vara en verksamhet som råkade dela lokal med 
biblioteket, vilket dock i sig kunde ses som modernt. 
 
5.3 Sammanfattning av resultatet 
Här följer en sammanfattning av de viktigaste teman som framkom för varje aspekt i 
huvudundersökningens resultat. 
 
5.3.1 Kultur 
Upplevelsen av kulturaspekten i de fysiska biblioteksmiljöerna hade till en stor del att 
göra med estetiken. Saker som ljus, färg och dekorationer som på olika sätt gjorde 
biblioteket estetiskt tilltalande upplevdes av mig som relaterat till kultur, då kultur till 
en stor del handlar om estetik. En biblioteksmiljö där det upplevdes att de 
verksamhetsansvariga övervägt det estetiska upplevdes därför också som en kulturell 
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miljö. Viktigt, kanske till och med viktigare, för kulturaspekten var de kulturrelaterade 
medierna, vilket inte bara innefattar litteratur utan även serier, ljudböcker, 
musikinspelningar, film och TV-spel. Hur dessa medier var placerade i lokalen och hur 
de var arrangerade på hyllorna var viktigt för upplevelsen av hur kultur, både i stort och 
specifika delar av den, framhävdes eller undangömdes i den fysiska biblioteksmiljön. 
De utställningar av konst som förekom på alla tre biblioteken var också bidragande till 
upplevelsen av kulturaspekten, speciellt då de indikerade att bibliotekets kulturella roll 
inte enbart sträcker sig till dess samlingar på hyllorna. 
 
5.3.2 Utbildning och lärande 
Aspekten utbildning och lärande upplevdes främst i den fysiska biblioteksmiljön utifrån 
huruvida den tycktes vara inbjudande och uppmuntrande för studier. Detta innefattade 
saker som olika typer av dekorationer som troddes kunde distrahera från eller stimulera 
till lärande, placeringen av studiemedier i miljöerna som kunde framhäva eller gömma 
bibliotekets utbildningsmöjligheter, och saker som bidrog till läsintresse i allmänhet, 
som ju enligt styrdokumenten är en sådan viktig del av bibliotekets roll för utbildning. 
Uppmuntrande för studier var dock även om den fysiska biblioteksmiljön faktiskt gjorde 
det möjligt att studera, genom att underlätta informationssökning och ha möjligheter att 
sitta ner vid bord för att läsa, skriva, och på andra sätt arbeta med studier. Det upplevdes 
som speciellt bra om sittplatserna var märkbart avsedda för studiearbete kontra 
nöjesläsning och andra ändamål. 
 
5.3.3 Tillgänglighet 
Viktigt för tillgänglighetsaspekten var om den fysiska biblioteksmiljön upplevdes som 
allmänt inbjudande och välkomnande, vilket den kunde göra med uttrycksmedlen färg 
och ljus, och med föremål i miljön såsom dekorationer och möbler som i sig var 
inbjudande. Det kunde innefatta stolar och soffor som var bekväma och estetiskt 
tilltalande, men även saker som bokhyllor kunde vara inbjudande genom sin form, så att 
om de var runda eller hade avrundade kanter upplevdes de som mer inbjudande än om 
de var fyrkantiga med ”vassa” kanter. Saker som brädspel och konstutställningar kunde 
också göra att biblioteksmiljön upplevdes som inbjudande även för de som inte ville 
använda den för de traditionella ändamålen. Andra saker kunde också göra biblioteket 
inbjudande för speciella grupper, vilket ju enligt styrdokumenten är en del av 
bibliotekets demokratiska roll. Viktigt för det var medier för personer med speciella 
behov, vars förekomst och placering i den fysiska miljön bidrog till upplevelsen av hur 
grupperna med behoven prioriterades.  
 
Lika viktigt för tillgänglighetsaspekten som att miljön var inbjudande var att den på 
olika sätt var hjälpande, att delar av den och saker i den hade funktioner för 
tillgängligheten. Så hur rum byggdes upp med hjälp av bokhyllor eller hur de inreddes 
för att indikera vad de hade för ändamål kunde bidra till tillgängligheten eftersom det 
kunde hjälpa användarna att hitta den delen av biblioteket som de letade efter. 
Skyltningen kunde också hjälpa användare att hitta, både till delar av lokalen (speciellt 
då med hjälp av kartor) och till hyllor eller delar av rum där specifika ämnen, medier 
eller funktioner de var ute efter fanns. Låne- och informationsdiskar och andra saker i 
miljön som hade med personalen att göra kunde även de vara till hjälp för att 
användarna skulle få den service de behövde. Stolar och bord var inte bara inbjudande 
utan hade också funktionen att vara till hjälp för de som ville ha någonstans att sitta ner 
för att läsa eller ägna sig åt andra aktiviteter som krävde bord, och då var deras 
placering i lokalen av speciell vikt för att de skulle kunna hittas och användas. 
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Bibliotekets demokratiska funktion, som är den del av tillgänglighetsaspekten, kunde 
också uppfyllas av möbler som bord och stolar som kunde användas till samtal och 
diskussioner, och av föremål som förslagslådor som gjorde det möjligt för användarna 
att kommunicera med de ansvariga för biblioteket. Förekomsten av datorer underlättade 
tillgängligheten genom att göra det möjligt att relativt enkelt söka efter information, och 
samma uppgift kunde böckernas och de andra fysiska mediernas placering i lokalerna 
och arrangemang på hyllorna uppfylla, om de var placerade och stod uppställda på ett 
sätt som gjorde det lätt att hitta bland dem. Om en viss typ av fysisk media, exempelvis 
serier, inte var placerad och uppställd på ett tillgängligt sätt, upplevdes det som att det 
mediet inte sågs som lika viktigt som de andra.  
 
5.3.4 Utveckling 
När det gällde utvecklingsaspekten märktes den främst genom hur den fysiska 
biblioteksmiljön uttryckte biblioteksverksamhetens relation till nutiden och framtiden. 
Relationen till nutiden hade att göra med om biblioteksmiljön upplevdes som modern 
och nutida, genom sitt ljus, färg, material och kanske framförallt genom städning och 
slitage. Detta inverkade både på miljön i stort och på föremål i den, så att en osliten 
upplyst bokhylla i vit plast upplevdes som mer modern än en sliten mörk bokhylla i 
brunt trä. Viktigt för moderniteten var också stora öppna ytor, som upplevdes som 
moderna, och delar av biblioteken som upplevdes som tillbyggda och därmed som nyare 
och modernare än andra delar.  
 
Relationen till framtiden hade att göra med de saker i biblioteket som upplevdes vara en 
del av dess faktiska utveckling och anpassning till nya behov. Tekniken, med datorerna 
i spetsen, var speciellt viktigt för detta, och intressant nog behövde inte förekomsten av 
datorer i sig vara nog för att de skulle bidra till upplevelsen av utveckling, då äldre 
datorer med exempelvis tjocka skärmar upplevdes som nutida eller till och med dåtida, 
medan nyare datorer med platta skärmar verkade vara närmare framtiden. Detsamma 
gällde för annan teknisk utrustning som låneautomater, kopiatorer och kassapparater, 
som också kunde upplevas som gamla eller nya beroende på sin utformning. De fysiska 
medierna på hyllorna bidrog till utvecklingsaspekten främst genom sina typer, då andra 
medier än böcker upplevdes som mer moderna och dess placering i lokalen och 
arrangemang på hyllorna indikerade vilken vikt som lades vi dem och därmed vilket 
intresse biblioteket hade för att utveckla verksamheten för att inbegripa dessa moderna 
medier. Andra saker i och delar av biblioteksmiljön hade också att göra med 
utvecklingen av biblioteksverksamheten utöver dess traditionella roll som 
informationsförsörjare, såsom utställningarna och caféet. 
 
6 Analys av undersökningarna 
I den här delen av uppsatsen analyseras resultaten från förundersökningen och 
huvudundersökningen tillsammans, för att se hur uppsatsens två frågeställningar har 
besvarats, och även för att titta på hur uppsatsens och undersökningarnas upplägg och 
utformning i sig har fungerat och om de skulle kunna utformas på något annat sätt. De 
två frågeställningarna är: 
 
Vilka aspekter av ett folkbiblioteks verksamhetsidé, så som den tar sig uttryck i 
bibliotekets viktigaste styrdokument, är möjliga att undersöka i den fysiska 
biblioteksmiljön? 
 
På vilka sätt kan dessa aspekter observeras i den fysiska biblioteksmiljön? 
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Analysen görs först utifrån den andra frågeställningen, alltså främst utifrån 
huvudundersökningens resultat av observationerna i biblioteken, för att komma fram till 
slutsatser om hur de utvalda aspekterna uttrycks i fysiska biblioteksmiljöer och hur de 
därmed kan observeras och undersökas. Därefter analyseras aspekterna i sig, alltså 
svaret på den första frågeställningen, för att se vad de innebär och hur de är relaterade 
till varandra. Till sist kommer analysen av uppsatsens och undersökningarnas 
utformande. 
 
6.1 De fysiska biblioteksmiljöerna 
Här analyseras resultatet från huvudundersökningen, med målet att komma fram till 
några övergripande slutsatser om upplevelserna som kom från de objekt och 
uttrycksmedel som undersöktes. 
 
6.1.1 Vilka objekt och uttrycksmedel som förekom 
Samtliga av de objekt (möbler, dekorationer, skyltning, artificiell belysning) och 
uttrycksmedel (utseende, färg, material, placering, ljus) som bestämdes skulle 
undersökas utifrån teorin fanns också ha att göra med en eller flera av aspekterna. 
Utöver dessa upptäcktes under observationerna i de fysiska biblioteksmiljöerna några 
andra objekt som inte riktigt kunde passas in i de redan bestämda kategorierna. Detta 
innefattade utställningar, som var något mer än enbart inredning och dekoration, datorer 
och annan teknik, som till en viss del skulle kunna sägas vara möbler men inte riktigt, 
och framförallt de fysiska medierna, vilket var ett unikt föremål för just 
biblioteksmiljöer som genom sin placering i lokalen och sitt arrangemang på hyllorna 
var väldigt viktigt för samtliga aspekter. Ett uttrycksmedel utöver de som kom från 
teorin hittades också, nämligen renhet och slitage som var viktigt för 
utvecklingsaspekten. Trots att dessa objekt och detta uttrycksmedel alltså inte 
omnämndes i den teori jag använde mig av upplevdes de ändå som så pass viktiga för 
fysiska biblioteksmiljöer att de ändå blev en del av undersökningen. Intressant var även 
att trots att uppsatsen avgränsat sig till att inte titta på biblioteksbyggnadernas arkitektur 
så kunde vissa delar av inredningen ändå användas till arkitektoniska ändamål, så att det 
gick att bygga och placera rum i lokalen med bokhyllor som väggar och få fram stora 
tomma ytor genom att helt enkelt flytta undan möbler och placera dem längs väggarna i 
stället. 
 
6.1.2 Objekt och uttrycksmedel för aspekterna 
De flesta av objekten och uttrycksmedlen hade som sagt någonting att göra med alla 
aspekterna. Vissa av objekten påverkade dock inte upplevelsen av en viss aspekt, så 
dekorationer bidrog inte till upplevelsen av utveckling, de olika typerna av medier var 
inte viktigt för utbildningsaspekten, vilket inte heller utställningarna var, och när det 
gällde upplevelsen av kulturaspekten upplevdes stolar, bord och datorer inte som 
märkbart bidragande. Några av objekten och uttrycksmedlen verkade enbart ha att göra 
med en eller två av aspekterna. Bokhyllornas utformning var bara av intresse vid 
undersökningen av tillgänglighetsaspekten och utvecklingsaspekten och detsamma 
gällde för hur inredningen användes för att bilda och bygga upp rum (stora tomma ytor 
upplevdes ju som moderna). Objektens material tycktes vara mest viktigt för 
utvecklingsaspekten och upplevdes inte som speciellt viktigt när det gällde någon av de 
andra aspekterna. Även slitage och städning övervägdes enbart när det gällde 
utvecklingsaspekten, och även om datorer var viktiga för så gott som alla aspekterna så 
var övrig teknisk utrustning bara av intresse när det gällde utvecklingen. Vissa specifika 
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föremål som låne- och informationsdiskar, brädspel och förslagslådor var enbart viktiga 
för upplevelsen av tillgänglighetsaspekten. 
 
De objekt som var viktiga för upplevelsen av alla eller åtminstone några av aspekterna 
var dock ofta av betydelse av olika och ibland rent motsatta anledningar. Så till exempel 
kunde vissa typer av dekorationer bidra positivt till kulturaspekten men upplevas som 
distraherande och negativa för utbildning och lärande, och rum som på grund av sin 
inredning var märkbart annorlunda och avskiljda från andra rum var förvirrande och 
därmed negativa för tillgängligheten, men upplevdes samtidigt som nytillkomna och 
moderna, vilket var positivt för utvecklingsaspekten. 
 
6.1.3 Upplevelser relaterade till styrdokumenten 
Det var svårt att hitta saker eller få upplevelser i de fysiska biblioteksmiljöerna som 
hade direkt att göra specifika formuleringar i de undersökta bibliotekens styrdokument. 
Detta hade till en viss del att göra med att styrdokumenten överlag inte hade många 
väldigt specifika formuleringar om verksamheten, och speciellt inte sådana som hade 
med den fysiska biblioteksmiljön att göra. Det kan dock även bero på att den här 
uppsatsens huvudundersökning har som mål att se hur aspekterna uttrycks i miljöerna 
över huvud taget, snarare än att se om delar av specifika biblioteks styrdokument 
uttrycks i just det bibliotekets fysiska miljö. Så det är möjligt att en annan 
undersökning, med den här uppsatsens slutsatser som grund, kan titta på om 
uttryckssätten och objekten för en viss aspekt används på något speciellt sätt för att 
uttrycka en viss formulering i ett visst biblioteks styrdokument i dess fysiska miljö. Det 
som gick att se i den här uppsatsens undersökning var att om objekten och 
uttrycksmedlen för en aspekt förekom och användes i den fysiska biblioteksmiljön 
indikerade det att de verksamhetsansvariga hade övervägt denna aspekt och troligtvis 
ansåg att den var viktig på något sätt. Hur de övervägt aspekten och hur de ansåg att den 
var viktig, och om det stämde med vad som sades om aspekten i bibliotekets 
styrdokument, undersöktes dock inte närmare. 
 
6.1.4 Slutsatser om upplevelserna 
Det är fullt möjligt att jag i min undersökning inte har hittat alla de objekt och 
uttrycksmedel som har med aspekterna att göra, eller alla sätt på vilka de kan användas 
för att framhäva aspekterna. Jag tror dock att jag har identifierat åtminstone några av de 
viktigaste och vanligaste, som kan utvecklas och kompletteras av andra undersökningar 
i framtiden. Lika möjligt är att mina upplevelser av objekten och uttrycksmedlen inte 
kan generaliseras i sig. Mina upplevelser av exempelvis en viss färg eller ett visst ljus 
som kulturellt, stimulerande för utbildning eller inbjudande på ett sätt som är bra för 
tillgängligheten, eller en viss möbel som mer modern än en annan, är högst personliga, 
och en annan person skulle uppleva andra ljus och andra möbler på andra sätt. Det som 
jag tror kan generaliseras är dock de mer övergripande slutsatserna om vad i den fysiska 
biblioteksmiljön som är viktigt för de olika aspekterna. Att kulturaspekten i 
biblioteksmiljön har att göra med estetik, kulturrelaterade medier och utställningar, tror 
jag är upplevelser som fler än jag kan ha, även om åsikterna kan skilja sig om just vad 
som bidrar till estetiken, vilka medier som är kulturrelaterade och hur de bör arrangeras 
för att framhäva kulturen, eller vilken typ av målningar eller skulpturer som är mest 
passande för en kulturell utställning. På samma sätt tror jag att andra än jag kan hålla 
med om att utbildning och lärande i biblioteksmiljön har att göra med huruvida den är 
inbjudande och uppmuntrande till studier bland annat genom hur den möjliggör 
studiearbete, att tillgänglighetsaspekten beror på hur biblioteksmiljön görs allmänt 
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inbjudande och fungerande för användarnas behov, och att utvecklingsaspekten upplevs 
i biblioteksmiljön om denna tycks vara nutida och framtida. Detaljerna kring dessa 
antaganden kan diskuteras, men jag tror att antagandena i sig ändå är riktiga för alla 
folkbibliotek och för de flesta av deras besökare. Denna slutsats innebär förresten också 
att de uttalanden jag gör i huvudundersökningens resultatredovisning om huruvida ett 
visst bibliotek i undersökningen uttrycker en viss aspekt på ett ”bra” eller ”dåligt” sätt 
bör ses som personliga upplevelser, och inte som en välgrundad allmän kritik. Det är i 
stället bara exempel på hur en enskild individ kan uppleva de viktiga delarna av 
aspekterna i den fysiska biblioteksmiljön. 
 
Slutsatserna i den här uppsatsen om på vilka sätt som de olika aspekterna uttrycks i den 
fysiska biblioteksmiljön kan förhoppningsvis vara till hjälp för framtida studier av 
fysiska biblioteksmiljöer. Ska det exempelvis tittas på vad den fysiska miljön på ett 
visst bibliotek säger om dess inställning till kultur kan utgångspunkten vara att 
undersöka miljöns estetik, hur de kulturrelaterade medierna är placerade och 
arrangerade i det, och vad det finns för utställningar. Eller så går det att undersöka om 
ett bibliotek vars ansvariga lägger stor vikt vid utveckling har en fysisk miljö som är 
nutida och framtida. Sådana undersökningar behöver inte ha samma metoder som de i 
den här uppsatsen, det skulle kanske i stället gå att intervjua användarna för att se hur de 
upplever estetiken, eller jämföra graden av upplevd utveckling på ett antal olika 
bibliotek. Möjligheterna är, förhoppningsvis, många. 
 
6.2 Aspekterna 
Liksom när det gäller objekten och uttrycksmedlen, kan det sägas att jag säkerligen inte 
har funnit alla de aspekter av ett folkbiblioteks verksamhetsidé som är möjliga att 
undersöka i den fysiska biblioteksmiljön, antagligen inte ens alla de som tar sig uttryck i 
bibliotekens styrdokument. Jag tror dock ändå att kultur, utbildning och lärande, 
tillgänglighet och utveckling är fyra stora och viktiga aspekter i de flesta svenska (och 
kanske även utländska) folkbiblioteks verksamhetsidéer, och att de omnämns på något 
sätt i de flesta styrdokumenten för svenska folkbibliotek. Detta antagande grundar jag 
främst på Dorte Skot-Hansens teori om hur bibliotekets verksamhet kan delas in, den 
tidigare forskning om fysiska biblioteksmiljöer som jag tagit del av, och på resultatet 
från förundersökningen, men också till en viss del på min personliga erfarenhet av 
biblioteksarbete och upplevelser av diskussioner och debatter som förts kring bibliotek. 
 
Resultatet av huvudundersökningen tyder också på att de fyra aspekterna, så som de 
definierats utifrån den tidigare forskningen och förundersökningen, också kan 
observeras på olika sätt i fysiska biblioteksmiljöer. Miljöerna som undersöktes hade 
föremål som hade med kultur att göra och kunde stimulera och inspirera till kulturella 
aktiviteter. De kunde också vara stimulerande för utbildning och lärande. Den fysiska 
tillgängligheten syntes uppenbart i miljöerna, och dessa var även inbjudande och hade 
saker i sig som kunde underlätta och främja demokratiska aktiviteter. Det fanns också 
saker i miljöerna som uttryckte utvecklingsaspekten och kunde ge intryck av huruvida 
biblioteken var moderna eller inte, bland annat teknisk utrustning med datorer i spetsen. 
 
Den viktigaste slutsatsen jag dragit om aspekterna är att de på olika sätt är relaterade till 
och går in i varandra, vilket stämmer med Skot-Hansens diskussion om hur delarna av 
en modell över biblioteksverksamheten kan överlappa. Detta syntes redan i den tidigare 
forskningen, där många av undersökningarna som rörde skolbibliotek och hur deras 
fysiska miljöer kunde underlätta för studier tog upp tillgängligheten som viktig för 
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studieändamål, och att biblioteken skulle vara inbjudande för studenter på olika vis. I de 
styrdokument som lästes i förundersökningen nämndes kultur och utbildning ofta i 
samma mening, och bibliotekets roll för att öka på läsintresset hos människor hade både 
kulturella och utbildande ändamål. Biblioteket och den fysiska biblioteksmiljön skulle 
enligt styrdokumenten också på olika sätt vara stimulerande och inspirerande för både 
kulturella aktiviteter och lärande. Det inspirerande och stimulerande kunde också ses 
som ett sätt på vilket biblioteket skulle vara inbjudande, vilket knöt ihop kultur och 
utbildning med tillgängligheten. Det gjorde också demokratidelen av 
tillgänglighetsaspekten då kulturen och utbildningen i flera av de lästa styrdokumenten 
sades vara till för alla typer av människor, oavsett bakgrund. Nya grupper med nya 
bakgrunder och nya biblioteksbehov sades ha dykt upp på grund av 
omvärldsutvecklingen, vilket innebar att tillgänglighetsaspekten också gick in i 
utvecklingsaspekten. Mycket av den utveckling som förordades i styrdokumenten hade 
att göra med just tillgängligheten, ju tillgängligare ett bibliotek var desto modernare 
ansågs det också vara. Andra utvecklingsområden som omnämndes inkluderade kultur 
och utbildning, så även dessa aspekter gick in i varandra. 
 
I huvudundersökningarna flätades de olika aspekterna ihop ytterligare, bland annat 
eftersom de, som nämndes i förra delen av analysen, hade många uttrycksmedel och 
objekt i den fysiska biblioteksmiljön gemensamma. Så de dekorationer som bidrog till 
estetiken och därmed till upplevelsen av kulturaspekten var också viktiga för att 
biblioteket skulle vara inbjudande och därmed vara tillgängligt, medan de i vissa fall 
också kunde vara antingen stimulerande eller distraherande för utbildning och lärande. 
Viktigt för både kulturaspekten och tillgänglighetsaspekten var också utställningarna, då 
dessa kunde vara både inbjudande och bidra till kulturellt engagemang. Tillgången och 
placeringen av kulturrelaterade medier och utbildningsrelaterade medier stod i relation 
till varandra, så att en kunde framhävas medan den andra då riskerade att bli 
undangömd. Mediernas förekomst och placering överlag, oavsett deras ämne, kunde 
också påverka upplevelsen av tillgänglighetsaspekten, speciellt om det rörde sig av 
medier riktade till grupper med speciella behov, såsom talböcker. Bibliotekets roll för 
kultur i andra former än böcker berodde även på vilka andra typer av medier de hade, 
såsom filmer, musikinspelningar och TV-spel, och förekomsten av sådana medier kunde 
också bidra till upplevelsen av utvecklingsaspekten. Teknisk utrustning, speciellt 
datorer, var också viktiga för utvecklingsaspekten, men deras funktioner för 
informationssökning gjorde dem samtidigt till ett sätt på vilket biblioteksmiljön kunde 
bidra till både utbildning och den allmänna tillgängligheten. 
 
Slutsatsen om att aspekterna är så nära sammanbundna och påverkas av varandra 
innebär att om man ska undersöka en av dem kan det bli ofrånkomligt att man också 
måste ta med en eller flera av de andra. För de som är ansvariga för fysiska 
biblioteksmiljöer kan det också vara viktigt att tänka på, då det innebär att om de 
försöker framhäva en av aspekterna i miljön kan det påverka hur de andra aspekterna 
upplevs, både positivt och negativt. Med rätt planering går det kanske att få ut stora 
resultat av små förändringar i biblioteksmiljön. 
 
6.3 Uppsatsens och undersökningarnas utformande 
Det finns många andra sätt på vilka den här uppsatsen kunde ha utformats, avgränsats 
och utvecklats om det funnits tid, utrymme och resurser. Som jag sagt innan är det 
mycket möjligt att jag inte funnit alla tänkbara aspekter eller sätt på vilka aspekterna 
uttrycks i den fysiska biblioteksmiljön. Mer insamlad tidigare forskning och 
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styrdokument från fler bibliotek till förundersökningen, eller en annan avgränsning av 
vilken typ av styrdokument som samlades in (så att jag kanske även tittade på 
styrdokument som ligger på nationell eller internationell nivå), kunde innebära att fler 
aspekter hittades. En annan teoretisk infallsvinkel kunde innebära andra sätt att läsa de 
insamlade dokumenten och andra sätt att definiera aspekterna på. Jag har påpekat att de 
funna aspekterna på olika sätt går in i varandra, men kanske skulle det vara möjligt att 
identifiera andra typer av aspekter som är mer separata. 
 
Aspekterna kunde också ha undersökts på andra sätt än i den fysiska biblioteksmiljön. 
Exempelvis kunde jag ha tittat på hur de uttrycks genom aktiviteter eller i bibliotekens 
mediesamlingar, och då inte enbart de fysiska. Begreppet ”den fysiska biblioteksmiljön” 
kunde också innefatta andra saker, till exempel vissa arkitektoniska delar som fönster 
eller dörrar, eller så hade biblioteksarkitekturen i sig kunna ha kompletterat inredningen 
som något att undersöka. Hade fler bibliotek besökts och blivit del av 
huvudundersökningen kunde kanske fler upplevelser, objekt och uttrycksmedel komma 
fram. Det är också möjligt att jag kunde göra flera besök på samma bibliotek för samma 
aspekt, i stället för som nu ett besök på varje bibliotek för varje aspekt. Detta hade varit 
speciellt intressant om jag skrivit uppsatsen tillsammans med någon annan, så att vi 
båda kunde göra separata besök och sedan sammanställa våra resultat. Valet av 
bibliotek hade också kunnat avgränsas på andra sätt. Det är mycket möjligt att 
exempelvis dedikerade skolbibliotek, företagsbibliotek eller sjukhusbibliotek har andra 
aspekter, uttrycksmedel och objekt att undersöka, och detsamma kan också vara möjligt 
när det gäller bibliotek i andra länder än Sverige. 
 
Jag upplevde också att undersökandet av de fysiska biblioteksmiljöerna kunde behöva 
kompletteras med andra undersökningar. Till exempel trodde jag att det fanns mycket 
som de verksamhetsansvariga skulle kunna säga om utformningen av biblioteksmiljön 
om de blev intervjuade. De kunde berätta hur de såg på aspekterna och hur de ansåg att 
de bäst kunde uttryckas, och om det fanns anledningar till att de inte kunde använda sig 
av alla uttrycksmedel och objekt som de ville. Saker som biblioteksbyggnadens storlek, 
tillgången till pengar, uppmaningar från överordnade och annat kan mycket väl vara 
begränsande faktorer för hur den fysiska biblioteksmiljön utformas. 
 
Intressant var att jag i läsandet av styrdokumenten fick många idéer och uppslag till helt 
andra undersökningar än den jag höll på med, undersökningar som inte hade med 
fysiska biblioteksmiljöer att göra. Jag kan säga att om det är svårt att komma på ett 
uppsatsämne kan det vara värt att läsa några biblioteks styrdokument, då där finns 
många diskussioner och tankar om biblioteksverksamheten att inspireras av. 
 
Som tidigare sagts hoppas jag att min uppsats kan vara användbar för framtida 
undersökningar av den fysiska biblioteksmiljön, och kanske även för bibliotekspersonal 
som har ansvar för att utforma eller utvärdera sådana miljöer. Dessa kan kanske få några 
punkter att tänka på när de planerar förändringar och skapandet av nya fysiska 
biblioteksmiljöer av olika slag, eller när de ska utvärdera bibliotekets verksamhet. 
Framtida undersökningar som liknar min kan kanske också identifiera fler aspekter, 
uttrycksmedel och objekt som jag inte hittade. 
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Sammanfattning 
Den personliga bakgrunden till den här uppsatsen är arbete på bibliotek där den fysiska 
biblioteksmiljön genomgick omarrangering, vilket ledde till uppsatsämnet att titta på 
hur biblioteks verksamhetsidéer, så som de uttrycks i biblioteks styrdokument, tar sig 
uttryck i fysiska biblioteksmiljöer. Detta är ett relevant ämne i en tid då den fysiska 
biblioteksmiljöns roll genomgår förändringar på grund av digitalisering, och uppsatsens 
resultat kan vara till hjälp för andra undersökningar av fysiska biblioteksmiljöer, men 
även för de som är ansvariga för att utforma fysiska biblioteksmiljöer. Begreppet 
”fysisk biblioteksmiljö” innebär i den här uppsatsen allting som finns på insidan av en 
biblioteksbyggnad, men utesluter dess arkitektur. Fokus ligger därför främst på 
inredning, möblering, fysiska medier på hyllorna och andra sådana saker som kan 
påverkas och förändras av de ansvariga på ett enklare sätt än exempelvis väggar, trappor 
och fönster. Begreppet ”styrdokument” innebär i den här uppsatsen alla dokument som 
på något vis uttrycker bibliotekets verksamhetsidé, alltså vad de verksamhetsansvariga 
har för tankar, idéer, planer och mål för hur biblioteket ska utformas, drivas och 
användas. Uppsatsens två frågeställningar är: 
 
Vilka aspekter av ett folkbiblioteks verksamhetsidé, så som den tar sig uttryck i 
bibliotekets viktigaste styrdokument, är möjliga att undersöka i den fysiska 
biblioteksmiljön? 
 
På vilka sätt kan dessa aspekter observeras i den fysiska biblioteksmiljön? 
 
Uppsatsens syfte är alltså inte att i förväg veta vad som går att observera i den fysiska 
biblioteksmiljön och utifrån det bedöma en viss aspekt i ett visst bibliotek. Syftet är att 
ta reda på vad som är observerbart i miljön, och kanske komma med några idéer om hur 
en undersökning av en fysisk biblioteksmiljö kan utformas. Uppsatsen avgränsar sig till 
att undersöka svenska folkbibliotek, då dessa bedöms ha passande styrdokument och 
fysiska miljöer, och urvalet av styrdokument avgränsas till de som ligger på en högst 
kommunal nivå, då det anses troligt att det är dessa som främst påverkar 
biblioteksverksamheten. 
 
Uppsatsens undersökning är uppdelad i två delar, en ”förundersökning” och en 
”huvudundersökning”. I förundersökningen läses ett antal styrdokument från olika 
svenska folkbibliotek (Helsingborgs, Malmös och Lunds stadsbibliotek) igenom, och 
genom analys av dessa, tillsammans med insamlad teori och tidigare forskning om 
fysiska biblioteksmiljöer, identifieras ett antal aspekter som är vanligt förekommande i 
styrdokumenten och som är möjliga att observera i fysiska biblioteksmiljöer. I 
huvudundersökningen väljs tre svenska folkbibliotek ut (Helsingborgs, Åstorps och 
Klippans stadsbibliotek) utifrån huruvida de tidigare identifierade aspekterna omnämns 
i deras styrdokument. Dessa biblioteks fysiska miljöer besöks och observeras, utifrån 
teori om att olika föremål och uttrycksmedel i den fysiska miljön kan ge en besökare 
upplevelser av verksamhetsidéer. Alla saker som bidrar till upplevelsen av de olika 
aspekterna i de besökta biblioteksmiljöerna antecknas och sammanställs för att komma 
fram till vilka som är de vanligaste föremålen och uttrycksmedlen för varje aspekt. 
 
De fyra aspekter som identifieras i förundersökningen är kultur, utbildning och 
lärande, tillgänglighet, och utveckling. Kulturaspekten upplevs i de fysiska 
biblioteksmiljöerna i huvudundersökningen främst genom saker som påverkar miljöns 
estetik (dekorationer, färger, ljus), placeringen och arrangemanget av fysiska medier 
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som är relaterade till kultur, samt utställningar av konst som förekom på alla tre besökta 
bibliotek. Upplevelsen av aspekten utbildning och lärande hade att göra med vad i 
biblioteksmiljön som var inbjudande och uppmuntrande för studier, vilket inkluderade 
stimulerande eller distraherande dekorationer, placeringen av fysiska studiemedier, och 
föremål som underlättade studiearbetet genom att göra det möjligt att söka information 
och att sitta ner för att arbeta. Det som påverkade upplevelsen av tillgänglighetsaspekten 
var främst saker som gjorde biblioteket mer eller mindre inbjudande (dekorationer, 
bekväma och attraktiva möbler), och föremål som hade funktionen att hjälpa 
användaren på olika sätt (vägledande skyltar, låne- och informationsdiskar, sittplatser 
för läsning, datorer för informationssökning, korrekt uppställda fysiska medier). 
Tillgänglighetsaspekten innefattade även bibliotekens demokratiska roll, främst genom 
att de skulle vara inbjudande och användbara för olika typer av människor med olika 
typer av behov (exempelvis funktionsnedsatta och barn), och genom möjlighet för 
användarna att kommunicera med de verksamhetsansvariga. Utvecklingsaspekten 
påverkades av huruvida den fysiska biblioteksmiljön upplevdes som modern och 
framtida, genom att ha moderna färger och material, vara ren och städad, ha modern 
teknik och moderna fysiska medier, och uttrycka moderna roller för 
biblioteksverksamheten utöver informationsförsörjning. 
 
En slutsats som kom av analysen av resultatet från både förundersökningen och 
huvudundersökningen var att de fyra aspekterna på olika sätt gick in i och 
kompletterade varandra. Så ett tillgängligt bibliotek upplevdes som ett modernt 
bibliotek, och ett kulturellt och bildande bibliotek upplevdes som tillgängligt. En annan 
slutsats var att mina specifika upplevelser av vad i den fysiska biblioteksmiljön som var 
bra eller dåligt för en viss aspekt kanske inte kan generaliseras, men att de övergripande 
dragen, exempelvis att kulturen påverkas av estetiken, att utbildningen påverkas av 
stimulering, att tillgänglighet påverkas av inbjudande och funktion, och att utveckling 
påverkas av upplevelsen av modernitet, kunde vara gemensamma för fler personer än 
mig, även om åsikterna om vad som är estetiskt, stimulerande, inbjudande och modernt 
skiljer sig. Till sist diskuteras uppsatsen och undersökningarnas utformning, och ett 
flertal alternativa sätt som de skulle kunna ha utformats på läggs fram om tid och 
möjlighet fanns, till exempel genom mindre snäva eller annorlunda avgränsningar av 
begreppen ”biblioteksmiljö” och ”styrdokument”, mer material för annorlunda eller mer 
nyanserade identifierade aspekter, och behovet av att komplettera undersökandet av den 
fysiska biblioteksmiljön med exempelvis intervjuer med de verksamhetsansvariga för 
att få en bild av deras tankar bakom miljöernas utformning. 
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