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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to investigate how a public 

library should sign and organize their resources to make 
them as accessible as possible to the users of the library. 

 
Our theory, Paul Arthur’s and Romedi Passini’s wayfinding 
theory, is about how people search through information 
loaded environments. 

 
Our empirical material consists mainly of three parts: an 
inventory of the resources and guiding at Hammarö 
bibliotek, eight interviews with visitors at Hammarö 
bibliotek and observations of how visitors use and interact 
with the library, its resources and guiding. With this material 
we got an image of the staff’s plans about the organization 
and guiding in the library, what the visitors thought about the 
library’s organization and guiding and how they used and 
interacted with the library. 

 
When analysing the empirical material with the wayfinding 
theory we found out that the library users searched through 
Hammarö bibliotek like its resources were hierarchically 
structured. On the whole the public library’s resources were 
structured hierarchically, but for various reasons the 
structure were not consistent. 

 
Our conclusions were that Hammarö bibliotek should 
organize their resources more consistent and make the 
organization mainly known for the users of the library in the 
entrance. The users also need to be led to the parts of the 
library that differ from the hierarchic structure. This is 
possible through a consistent and consequent signage 
system, which we discuss in this thesis. 
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1 Inledning 
 
Som biblioteksbesökare möts man av en stor mängd information. Påbud, förbud, 
evenemangstips, boktips, tidskrifter och ett svårbegripligt klassifikationssystem är några 
exempel på information som slåss om besökarens uppmärksamhet. Samtidigt går 
bibliotekens resurs- och tjänsteutveckling framåt. Utlåning av e-böcker, datorspel och e-
musik är exempel på resurser som vi tror att biblioteksanvändare inte känner till att 
många bibliotek tillhandahåller. Resurserna är väl utvecklade och användarvänliga, men 
hur bra förmedlar biblioteken dem? Förmedling och beskrivning av bibliotekets tjänster 
och resurser hamnar ofta på deras webbplats, men då alla biblioteksanvändare inte 
besöker denna bör informationen också finnas att tillgå i bibliotekslokalen för att nå ut 
till alla. Hur kan biblioteket förmedla nya resurser bland de redan befintliga i en lokal 
där det dessutom ska vara lätt att orientera sig? 
 
 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
I oktober 2005 sände vi ett e-mail till tio folkbibliotek i Sverige med en förfrågan om 
det fanns ett intresse för att, i form av en magisteruppsats, få något undersökt på deras 
bibliotek. Hammarö bibliotek visade sitt intresse och föreslog ett möte. Vi träffade två 
anställda i början av december för att diskutera fram ett ämne som både de och vi hade 
intresse för. Det framkom då två primära problem de ansåg sig ha. Det första var att 
besökarna har svårt för att förstå SAB-systemet, något de bland annat hade märkt 
genom att de får många frågor om facklitteraturen. Vad de ville ha ut av en 
undersökning på detta område var förslag på hur böckerna skulle tillgängliggöras bättre 
för besökarna på biblioteket. Det andra problemet var att biblioteket har svårt att nå ut 
med skriftlig information till besökarna i bibliotekslokalen, vilket framkommit då 
personalen märkt att besökarna inte är medvetna om den information som finns uppsatt i 
bibliotekslokalen. I och med att det är mycket information som behöver nå ut till 
biblioteksanvändarna uttryckte personalen en önskan om att få förslag på hur  
förmedlandet av denna skulle kunna förbättras. Eftersom det är två delvis åtskilda 
problem som skulle göra en undersökning alldeles för omfattande försökte vi efter 
mötet att på något sätt kombinera och avgränsa dem. 
 
Vi fann en möjlighet att lyfta de två väldigt praktiska problemen bibliotekspersonalen 
såg till en gemensam fråga som innehöll fler dimensioner än dessa. I det problem som 
bibliotekspersonalen såg med besökarnas förståelse, eller snarare oförståelse, av SAB-
systemet fann vi en möjlighet att undersöka hur biblioteket skulle kunna vägleda 
besökarna på ett bättre sätt för att underlätta användningen av klassifikationssystemet. I 
den här omformuleringen av problemet såg vi en plats för en bredare syn på vägledning 
i biblioteket. Hur kan man i bibliotekslokalen orientera användarna till bibliotekets alla 
resurser1? Med uttrycket orientera användarna till bibliotekets alla resurser menar vi 
förutom att förmedla bibliotekets resurser också till exempel vägledning i SAB-

                                                 
1 En resurs är enligt oss en informationsbärare, ett fysiskt uttryck för information. Bibliotekets resurser 
utgör de medium varigenom bibliotekets information kan tillgängliggöras för besökarna. Enligt 
nationalencyklopedin är en resurs en ”tillgång som är känd och åtkomlig” (Nationalencyklopedin, 2006a). 
Eftersom bibliotekets alla resurser innehåller all bibliotekets information som är menad att 
tillgängliggöras för besökarna tycker vi att termen är den bäst använda för bibliotekets 
informationsuttryck. 
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systemet för att i förlängningen förmedla de resurser som är organiserade enligt det. 
Huvudobjektet för undersökningen är alltså Hammarö biblioteks resursförmedling2. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att klarlägga hur resursförmedlingen i vårt fall, Hammarö 
biblioteks lokaler, skulle kunna förbättras. Då denna förmedling vänder sig till 
besökarna på Hammarö bibliotek är utgångspunkten i uppsatsen deras upplevelser och 
användning av det fysiska systemet för resursförmedlingen.  För att få en bra bild av 
undersökningsobjektet, Hammarö bib liotek, har vi dessutom studerat bibliotekets 
resursförmedling som den tedde sig i bibliotekslokalen vid tiden för undersökningen. 
 
Syftet är alltså att undersöka hur resursförmedlingen i Hammarö biblioteks lokaler 
skulle kunna förbättras. Den huvudsakliga frågan som utreds är formulerad enligt 
följande: 
 

• Hur bör det fysiska systemet för resursförmedling i Hammarö biblioteks lokaler 
vara designat för att orientera besökarna till de olika resurserna? 

 
Vi är medvetna om problematiken som ligger i användandet av ordet ”bör” i 
frågeställningen, att det inte finns någon exakt lösning på den frågan. Hur det bör se ut 
ska vi resonera oss fram till främst utifrån en teori för hur människor använder 
informationsstrukturer. Resonemanget utifrån denna teori ska tillämpas på följande 
frågeställningar: 
 

- Hur är Hammarö biblioteks offentliga lokal utformad och hur är resurserna 
organiserade? Vilka tankar finns bakom lokalen och organisationen? 

 
- Vad tycker biblioteksbesökarna om Hammarö biblioteks lokal och 

resursförmedling, samt hur ser de på sin användning av den? 
 

- Hur använder biblioteksbesökarna Hammarö biblioteks lokaler och 
resursförmedling? 

 
Utgångspunkten finns i hur det fysiska systemet för resursförmedling i Hammarö 
biblioteks lokaler såg ut och användes vid insamlingen av det empiriska materialet. 
Materialet har samlats in genom en inventering av bibliotekslokalen samt intervjuer 
med och observationer av besökare. Analysen är gjord utifrån en teori om wayfinding3 
som vi valt att utgå från när vi undersöker hur det bör se ut. I kapitlet Slutsatser och 
slutdiskussion som följer efter analys och diskussionskapitlet diskuteras teorin och 
empirin utifrån frågeställningen. 
 

                                                 
2 Resursförmedling syftar till företeelsen att nå ut med information om resurser. Resursinformation, en 
term som återkommer senare i uppsatsen, är den term vi använder för den information som beskriver 
resurser, resursplacering och resursanvändning. 
3 Wayfindingteorin finns utförligt beskriven i kapitel 3 (s. 13). Vi väljer att inte översätta termen till 
svenska då vi inte finner någon svensk term som motsvarar wayfinding på ett bra sätt. Detta gäller 
samtliga termer vi valt att inte översätta. 
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Att vi har ett användarperspektiv framgår i frågeställningen då vi utgår från 
biblioteksbesökarnas åsikter om och användning av resursförmedlingen. Eftersom vi 
vill hitta realistiska lösningar och idéer för Hammarö bibliotek har vi också valt att ha 
ett biblioteksperspektiv såtillvida att vi diskuterar utifrån bibliotekets förutsättningar 
och personalens tankar bakom organisationen. 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att inte gå närmare in på barn- och ungdomsavdelningen eftersom 
resursinformation riktad till avdelningens målgrupp har andra riktlinjer än de vi har 
studerat. Vi är av den åsikten att barnavdelningen bör ha en helt annan design än de 
övriga delarna av biblioteket då detta kan göra att den blir barnens egen del av 
biblioteket. Att vi även väljer bort ungdomsavdelningen beror på att denna till viss del 
sitter ihop med barnavdelningen på Hammarö bibliotek. Detta gör att den bör ha samma 
riktlinjer som barnavdelningen, eller eventuellt få en egen design. Trots denna 
avgränsning är det möjligt att grunddrag i resultatet kan vara applicerbara vid 
utformning av ett resursförmedlingssystem på barn- och ungdomsavdelningen. 
 
I teorin diskuteras förutom hur man hittar i en informationsstruktur också upp hur man 
hittar till den. Detta är något vi väljer att lämna därhän med tanke på uppsatsens 
omfång. Vi lägger heller inte någon större vikt vid förmedling av bibliotekets tjänster 
utanför bibliotekslokalen då detta faller utanför syftet att undersöka hur 
resursförmedlingen i Hammarö biblioteks lokaler skulle kunna förbättras. 
 
Vi har avgränsat oss från större arkitektoniska förändringar då detta inte är förenligt 
med de resursmässiga förutsättningar vi utgår från. Vi är snarare ute efter att hitta 
lösningar med de begränsningar och möjligheter den befintliga lokalen har. 
 
Vi valde att avgränsa undersökningen såtillvida att vi endast intervjuade personer som 
besöker biblioteket självständigt. Alltså valde vi att inte intervjua eller studera besökare 
som inte direkt påverkas av eventuella förändringar i skyltning och resursförmedling på 
biblioteket. Vi har inte heller tagit fasta på lokalens tillgänglighet för funktionsnedsatta 
med speciella behov för biblioteksanvändning. 
 
 
1.4 Disposition 
 
I kapitel två berörs tidigare forskning som är av betydelse för uppsatsen. Den tidigare 
forskningen är indelad i två delkapitel där det första delkapitlet är till för att placera in 
uppsatsen i ett vetenskapligt sammanhang. Här redogörs för näraliggande forskning i de 
discipliner i vilka vi anser att uppsatsen hör hemma. Det andra delkapitlet innehåller 
forskning som ligger i närheten av undersökningen. Denna forskning har använts för att 
ge oss nya perspektiv i analysen och diskussionen.  
 
Den tidigare forskningen mynnar ut i ett teorikapitel där det redogörs för den teori som 
är grunden för analysen och diskussionen längre fram i uppsatsen. Det är, grovt sett, 
framförallt fyra begrepp som är viktiga att förstå i detta kapitel: beslutsplaner/-diagram, 
kognitiva kartor, organisation och länkning samt skyltning. 
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I det fjärde kapitlet, Metod, förklaras hur insamlingen av det empiriska materialet har 
gått till och varför just detta insamlingssätt är valt. Där förs också en diskussion om 
sekretess och etik för insamlingsmetoderna. Kapitlet avslutas med ett för uppsatsen 
centralt kapitel, en beskrivning av hur analysen har gått till.  
 
I kapitel fem redovisas det empiriska materialet. Kapitlet inleds med en 
miljöbeskrivning av Hammarö bibliotek. Detta följs upp av en presentation av resultatet 
från intervjuerna och observationerna. 
 
I det sjätte kapitlet, Analys och diskussion, analyseras det empiriska materialet utifrån 
den teori som redogjorts för i teorikapitlet. Resultatet diskuteras också utifrån den 
tidigare forskning som presenterats i kapitel 2.2. 
 
Kapitel sju, Slutsatser och slutdiskussion, inleds med en presentation av slutsatserna 
utifrån frågeställningarna. I kapitlet diskuteras också bland annat teori och 
generaliserbarhet i undersökningens resultat. Sist finns förslag och tips till vidare 
forskning inom området. 
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 
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2 Den vetenskapliga kontexten och tidigare forskning 
 
I kapitel 2.1 beskrivs den vetenskapliga kontext uppsatsen hör hemma i. I det följande 
delkapitlet presenteras tidigare forskning som används i analys- och 
diskussionskapitlen. 
 
 
2.1 Den vetenskapliga kontexten 
 
Vi har inte hittat några tidigare studier med samma syfte som denna. Det finns inte 
heller någon given vetenskaplig kontext att placera uppsatsen i. Därför är det på sin 
plats med en genomgång av näraliggande forskning som vi anser att uppsatsen har sina 
rötter i. Vi redogör i detta kapitel för var uppsatsen hör hemma i den vetenskapliga 
kontexten. Detta för att läsaren ska få en uppfattning om ur vilken diskurs vi har hämtat 
inspiration och teoretisk grund. Det hjälper också läsaren att förstå varför och hur olika 
termer används samt vilka begrepp som är nycklar för att förstå uppsatsen. 
 
Robert Jacobson, från designstudion Worldesign Inc., har i antologin Information 
design (1999a) gjort ett försök att sammanställa artiklar av forskningsområdet 
informationsdesigns mest framträdande teoretiker och låtit dem ge sin bild av vad det är 
samt vad disciplinen bör studera. De sexton författare som har skrivit varsin artikel i 
antologin presenterar sina forskningsområden och hur deras forskning förhåller sig till 
disciplinen – eller begreppet – informationsdesign. Det finns ingen gemensam åsikt om 
vad informationsdesign är mellan forskarna. Bokens redaktör Jacobson ser 
informationsdesign som disciplinen för att på bästa sätt nyttja människans interaktiva 
natur för att skapa mening och höja förståelsen i ett kommunicerande sammanhang 
(1999b, s. 2). Han anser att målet för disciplinen är att systematiskt arrangera och 
använda kommunikationskanaler och symboler för att höja förståelsen för de inblandade 
i en specifik konversation eller diskurs (1999b, s. 4). Robert E. Horn, från Information 
Mapping Inc., anser att informationsdesign kan beskrivas som ”… the art and science of 
preparing information so that it can be used by human beings with efficiency and 
effectiveness” (1999, s. 15). Jef Raskin, skapare av Apple’s Macintosh, förkastar i sin 
tur termen informationsdesign, eftersom det inte går att designa något så flyktigt och 
abstrakt som information. Däremot anser han att man kan designa representationen av 
informationen, alltså sättet att framföra den. (1999, s. 342f)  
 
Utifrån dessa definitioner är det tydligt att vår uppsats har en klar koppling till 
disciplinen informationsdesign. Vi vill skapa en biblioteksmiljö med vilken människor 
interagerar för att förstå den. I denna biblioteksmiljö är symboler och systematiska 
arrangemang viktiga för skapandet av en effektiv miljö för informationsåterfinning. 
 
Trots att uppsatsen tydligt har en grund inom informationsdesign är det svårt att 
definiera var inom disciplinen den har rötterna. Rune Pettersson, professor i 
informationsdesign, menar att ämnet är flervetenskapligt. Det berör hela 
informationsprocessen, alltså både utformning och användning av information. Han 
benämner den teoretiska delen som infologi och den praktiska delen som infografi. 
(Pettersson 1998, s. 13) Utifrån denna beskrivning av informationsdesign tycker vi att 
det i uppsatsen förekommer informationsdesign i flera olika former då både infologi och 
infografi är av yttersta vikt. 
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Det är inte heller hela sanningen att säga att det är inom disciplinen informationsdesign 
uppsatsen hör hemma. Den wayfindingteori som används i uppsatsen är enligt Richard 
Saul Wurman, konsult med lång erfarenhet av design- och informationsrelaterade 
ämnen, en teori för att hjälpa människor att hitta i en informationsarkitektur, skriver 
Jacobson (1999b, s. 13). Forskningsområdet informationsarkitektur har sina starkaste 
rötter i strukturerande av internetbaserade miljöer, men vi anser att wayfindingteorin 
visar att det finns en stark koppling mellan virtuella och fysiska miljöer. För denna  
uppsats är informationsarkitektur är en passande term för det som undersöks. Ändå vill 
vi inte definiera uppsatsen med denna term, då vi tror att en definition med termen och 
disciplinen informationsarkitektur snarare förleder än vägleder uppsatsens läsare.  
 
I skapandet av universella teorier för informationsdesign är det, enligt Jacobson, inte 
många som har lyckats. Han anser att det har gjorts för få studier för att kunna ge några 
generaliserbara resultat för disciplinen. (1999b, s. 3) Han skriver dessutom att 
disciplinen är så kontextbaserad att det är så gott som omöjligt att vetenskapligt kunna 
förutsäga vilka system som fungerar för vilka omgivningar (1999b, s. 5). Jacobson anser 
att den teori som är bäst tillämpbar på informationsdesign i olika kontexter och 
diskurser är wayfindingteorin. Wayfindingteorin har ingående studerats av bland andra 
designern Paul Arthur och arkitekten Romedi Passini, vilka presenteras senare i 
uppsatsen. Den går ut på att studera hur människor använder kunskap för att uppnå ett 
mål. För att avklara ett sådant mål måste personen avklara delmål, som även de kräver 
kunskap. Vid dessa delmål behöver personen ofta information för att kunna lösa dem på 
ett bra sätt. Om man lyckas identifiera dessa delmål kan man då identifiera var det finns 
behov av viss information. Jacobson skriver att Wurman har påpekat att utgångspunkten 
för wayfinding är densamma som inom den moderna arkitekturen, där målet är att 
hjälpa folk att hitta i en byggd miljö. I wayfinding är målet att hjälpa folk att hitta i en 
informationsmiljö. Därför tycker han inte att wayfinding är en teori för 
informationsdesign, snarare för informationsarkitektur, en disciplin som oftast kopplas 
till struktur av information på internet (Jacobson 1999b, s. 13). Visst går wayfinding att 
använda för att teoretisera internetmiljöer, men den är också av högsta intresse för 
informationsstruktur i fysiska miljöer. Faktum är att det är en av få teorier som gör 
denna koppling möjlig och legitimerar informationsdesign som en sammanhållen 
disciplin. 
 
Vi anser att uppsatsens position i forskningsfältet biblioteks- och informationsvetenskap 
är tydlig men komplex. Vi har ett biblioteksperspektiv då uppsatsen kretsar kring ett 
biblioteks förutsättningar. Teorin och mycket av den tidigare forskning vi diskuterar i 
uppsatsen har dock ett informationsperspektiv då utgångspunkten är 
informationsförmedling i olika sammanhang. I det empiriska materialet, liksom i 
diskussionerna, utgår vi från biblioteksanvändarna då det är biblioteksbesökarnas 
åsikter och användning av Hammarö bibliotek som står i fokus. Vi förankrar alltså en 
informationsteoretisk grund i en biblioteksmiljö och analyserar detta utifrån ett 
användarperspektiv. Det är i synnerhet detta användarperspektiv vi vill ta fasta på när vi 
definierar uppsatsen i den biblioteks- och informationsvetenskapliga kontexten då vi 
och teorin utgår från att det är besökarnas användning av biblioteket som ska vara 
grunden för hur dess resurser bör tillgängliggöras.  
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2.2 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras forskning som vi anser är intressant att diskutera gentemot de 
diskussioner som förs utifrån resultaten i uppsatsens analys- och diskussionskapitel 
(kap. 6 och 7). Det ger en möjlighet att hitta nya infallsvinklar och perspektiv på de 
resultat vi kommit fram till i uppsatsen. 
 
Peder Hård af Segerstad, sociolog vid Uppsala universitet, har skrivit en bok vid namn 
Information och kommunikation: en bok om människans förmåga att tänka, tala och 
förstå (1983). Denna bok har även kommit ut i en ny reviderad utgåva 2002, då under 
titeln Kommunikation och information: en bok om människans förmåga att tänka, tala 
och förstå. I den senare boken har en större tonvikt lagts vid kommunikation än i den 
tidigare, något som märks inte minst i titeln där kommunikation har fått ta över första 
platsen i titeln. Båda upplagorna tar upp grundläggande aspekter av kommunikation 
som inte är applicerbara i den här uppsatsen, men det finns ett kapitel i båda böckerna 
som har ett resonemang som är av intresse för oss. I upplagan från 1983 tar Hård af 
Segerstad upp tre beteenden som han menar att människan måste använda sig av för att 
anpassa sig till sin omgivning: ”att samla information, att planera samspelet mellan sig 
själv och omgivningen och att kontrollera utfallet av sina egna handlingar” (1983, s. 
75). Dessa tre beteenden har fallit bort i den senare utgåvan där han lämnar ett större 
utrymme åt kommunikation. Han har ändå kvar delarna om planering och kontroll. Det 
förekommer en figur av planeringsprocessen i båda utgåvorna som beskriver samverkan 
mellan minnesfunktion och kunskapsform (Hård af Segerstad 2002, s. 57 ; Hård af 
Segerstad 1983, s. 70). Denna process går kortfattat ut på att fakta bearbetas för att i 
slutändan leda till ett beslut. Relevanta frågor hjälper till att nå fram till beslutet. 
 
Jennifer Rowley, professor vid School of Management and Social Sciences på Edge Hill 
University College, och John Farrow, före detta lärare på the Department of Information 
and Communications vid Manchester Metropolitan University, har tillsammans skrivit 
boken Organizing knowledge : an introduction to managing access to information där 
framförallt en del av boken är intressant för uppsatsen. Deras utgångspunkt för 
organisation av resurserna i bibliotek är att de bör organiseras så att de så bra som 
möjligt stämmer överens med besökarnas sökmönster (Rowley & Farrow 2000, s. 336). 
De presenterar bland annat på vilka grunder många bibliotek delar in sina resurser. De 
skriver att tre klassiska indelningskriterier är fysisk form (physical form), till exempel 
mediatyper, användningsområde (nature of use), till exempel olika låneregler, och 
svårighetsgrad (readership level), till exempel att skilja mellan barn- och 
vuxenlittertatur. De skriver att dessa indelningskriterier nästan alltid används parallellt i 
bibliotek. (Rowley & Farrow 2000, s. 338) 
 
Rowley och Farrow diskuterar också vad guidning i bibliotek bör innehålla. Förutom 
specifikt individuella guidningskrav för miljön bör den framförallt innehålla (Rowley & 
Farrow 2000, s. 338f): 
 

• instruktioner för uppställningen och användandet av samlingen 
• tydlig markering i katalogen på vilket hyllsignum en resurs finns 
• tydlig vägledning från katalogen mot önskat hyllsignum 
• tydlig skyltning i bibliotekslokalen 
• nödvändig skyltning på bokryggar och hyllor 

 



 10 

Dessa punkter är intressanta för oss att använda i slutdiskussionen. Där kan vi se om 
våra tankar på hur Hammarö bibliotek bör organisera sina resurser utifrån Arthur och 
Passini innefattar de punkter Rowley och Farrow ställer upp för en bra guidning på ett 
bibliotek. 
 
Den bok som bäst fokuserar på beteendepsykologi i olika biblioteksmiljöer är arkitekten 
Aaron Cohens och behavioristen Elaine Cohens Designing and space planning for 
libraries: a behavioral guide (1979). Trots att boken är gammal och utgår från 
amerikanska förhållanden anser vi att den är användbar för analysen och diskussionen 
tack vare dess fokus på just beteendet hos biblioteksbesökare. Cohen och Cohen vill 
med sin bok hjälpa alla som på något sätt sysslar med bibliotekslokalens utformning, 
oavsett lokalstorlek eller vilken fas man ligger på i designandet av biblioteket. De anser 
att fokus för biblioteksutformningen bör ligga på det estetiska, funktionella och 
beteendemässiga. Det sistnämnda faller ofta bort i planeringen av biblioteksbyggnader, 
enligt författarna. 
 
Det kapitel som framförallt är av intresse i denna uppsats handlar om att planera och 
arrangera bibliotekslokaler (Cohen & Cohen 1979, s. 61-93). De börjar med att 
redogöra för olika former på bibliotekslokaler, vilket inte är relevant i vårt fall då vi 
arbetar med en redan befintlig bibliotekslokal och den formen på lokal inte finns 
representerad hos Cohen och Cohen. Vi har identifierat följande delar av kapitlet som 
intressanta: 
 

• Det första steg som är relevant i vårt fall är att identifiera det vi väljer att kalla 
knytpunkten (the central square) i bibliotekslokalen. Det är härifrån all aktivitet 
utgår. Denna punkt bör innehålla in- och utgången. (Cohen & Cohen 1979, s. 
68f) 

 
• Nästa steg är att titta på rörelsemönster. Trappor och hissar bör ha en central 

position tillsammans så att de är lätt att hitta. Det är också viktigt att tänka på att 
de populäraste avdelningarna placeras nära huvudleden i biblioteket så att de är 
lättligängliga. (Cohen & Cohen 1979, s. 69f) 

 
• Nu följer att länka utrymmen i biblioteket. Cohen och Cohen menar att det är 

många olika aspekter som behöver tas i beaktning när man ska länka olika 
utrymmen. De redogör för en metod som kallas the Muther method som kan 
användas för att kartlägga data som underlag för att länka bibliotekslokalen. 
Förenklat kan man säga att den går ut på att man gör upp en matris över 
bibliotekets delar och sedan värderar hur nära relaterade avdelningarna är och av 
vilken anledning. Utifrån denna matris gör man sedan upp ett diagram över hur 
bibliotekets delar hänger ihop. I detta diagram kan man markera de viktigaste 
relationerna genom att dra fler streck för denna relation. (Cohen & Cohen 1979, 
s. 73-77) 

 
• Det sista steget är att bestämma avdelningars storlek. Då behöver man bland 

annat ta i beaktning hur stor samlingen är, användningskrav och uppskattad 
tillväxtpotential (Cohen & Cohen 1979, s. 77). De redogör för hur man 
matematiskt kan räkna ut hur stort utrymme som krävs, men det är ett kapitel i 
sig och vi väljer att inte ta upp den delen. 
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Dessa punkter är intressanta i kapitel 7.2, där resultatet diskuteras. 
 
The science of shoppning är en vetenskap för att göra att besökare i en affär kan och vill 
nå alla delar av den (Underhill 2000, s. 32f). Den första och mest erkända bok inom 
denna vetenskap, Why we buy : the science of shopping, skrevs av amerikanen Paco 
Underhill. Underhill är specialist på människors shoppingmönster och har under flera 
decennier samlat på sig framförallt observationsmaterial av människors beteende i 
livsmedelsbutiker, restauranter och affärer av olika slag i en mängd olika länder. 
Presentationer, diskussioner och analyser om detta material har han samlat ihop i Why 
we buy : the science of shopping (Underhill 2000). Underhill framhåller bland annat 
värdet för en affär eller rörelse att ha en klar organisation i vilken helheten måste 
undersökas när förändringar sker. Han exemplifierar med en bokaffär där ägaren ställde 
ut ett bord med realiserade böcker intill disken. De realiserade blev en succé och 
böckerna sålde strålande samtidigt som de andra delarna av affären blev näst intill 
obesökta. Affären hade snarare blivit ett snabbköp för böcker än den seriösa bokaffär 
den var innan. (Underhill 2000, s. 29f) Detta tycker vi understryker vikten av att se till 
helheten av en organisation som vänder sig till människor och faran i att göra tillfälliga 
lösningar eller att se en resurssamling som flera olika enheter. Detta motsäger inte att 
man bör veta hur besökarna använder olika zoner i biblioteket, något som Underhill 
också poängterar (2000, s. 63f). 
 
Daniel Koch har i sin licentiatavhandling i arkitektur Spatial systems as producers of 
meaning : the idea of knowledge in three public libraries (2004) utifrån tre svenska 
bibliotek försökt hitta en metod för att studera arkitektur som meningsproduktion. För 
denna uppsats är inte metoddiskussionen det intressanta utan Kochs tolkningar av 
studieobjekten, Stockholm, Malmö och Växjö stadsbibliotek, och meningsproduktionen 
i dessa. Koch har studerat hur biblioteken skapar mening utifrån tre infallsvinklar: 
fördelningen av rummet (distribution of space), fördelningen i rummet (distribution in 
space) och fördelning genom rummet (distribution through space). I analysen av 
fördelningen av rummet har Koch jämfört de olika bibliotekens rum i sig själv (2004, s. 
57). Vi tolkar det som att det framförallt är arkitekturen som jämförs biblioteken 
sinsemellan. Fördelningen i rummet analyseras genom att Koch identifierar och jämför 
hur olika funktioner och typer av artefakter är placerade i biblioteken (2004, s. 59). Vi 
tolkar detta som att Koch ger bibliotekens föremål en roll och jämför hur olika roller är 
placerade i lokalerna. Fördelningen genom rummet analyseras genom att jämföra hur 
biblioteken används och hur besökarna rör sig och interagerar med biblioteket och dess 
resurser (Koch 2004, s. 60). Vi anser att dessa infallsvinklar utgör tre olika perspektiv 
på biblioteket, dels ett arkitektoniskt, dels ett biblioteksverksamhetsmässigt, dels ett 
användarperspektiv.  
 
I analysen av fördelningen i rummet har Koch hittat vissa likheter i organisationen av 
böckerna på den tre biblioteken. Alla har faktaböcker och skönlitteratur, inklusive lyrik, 
separerade från varandra. Under faktaavdelningen har alla biblioteken sedan på ettdera 
sättet separerat renodlade faktaböcker från kulturella böcker, såsom språk-, konst-, och 
musikböcker. (Koch 2004, s. 122) Dessa kategoriseringar och indelningar är inte 
oproblematiska, anser Koch. De baseras ofta på västerländska normer och värderingar 
om vad som är kunskap, men är bara tämligen konsekventa. Koch delar in 
kategoriseringsstrategierna i två: primär kategorisering (primary categorisation) och 
sekundär kategorisering (secondary categorisation), där primär kategorisering i de 
studerade biblioteken är indelning efter innehåll och sekundär kategorisering är 
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indelning efter annat, till exempel olika mediatyper. Det största problemet med denna 
indelning är att sekundär-attributen separerar vissa resurser från en för dem logisk 
position. (Koch 2004, s. 127) 
 
En auktoritet inom biblioteksdesign för användare som vi fått mycket inspiration från är 
Beth Dempsey. Hennes artikel ”Power users – library buildings” (Dempsey 2005) har 
bland annat givit oss bra vidare referenser vilka har varit intressanta för att få ett 
modernt perspektiv och hänga med i diskussioner som förs om biblioteksdesign. I 
artikeln refererar hon till Underhill, som vi skrivit om tidigare i detta kapitel. I övrigt tar 
hon sin utgångspunkt i två bibliotek, Carnegie Library of Pittsburg och Hennepin 
County´s Brookdale Branch, som båda hade sin utgångspunkt i hur besökarna använder 
biblioteket när de omstrukturerade bibliotekslokalerna för att de skulle bli enklare att 
vägledas i. Dempsey skriver i artikeln att man på bibliotek i nuläget organiserar 
samlingarna för att bibliotekarier lätt ska hitta, och lämnar besökarna utanför. Enligt 
Karen Rossi på Carnegie Library är den bästa informationsarkitekturen utformad så att 
den är helt förutsägbar för användaren. (Dempsey 2005) 
 
Båda bibliotek Dempsey skriver om inhämtade information från besökarna inför deras 
omstruktureringar. Carnegie anlitade ett företag, Maya Design, Inc. som skulle hjälpa 
dem förenkla organisationen. Det huvudmaterial de införskaffade från användarna var 
genom observationer. Vid omorganisationen i Brookdale använde de sig istället av 
diskussioner med bland annat invånare och lokala politiker för att få reda på vad de 
hade för önskemål. (Dempsey 2005) 
 
Brookdale har organiserat delar av sin samling i vad de kallar information 
neighborhoods som frångår klassifikationssystemet. Dessa neighborhoods är 
ämnesområden som har visat sig särskilt populära. Inom dessa ämnesområden blandas 
samtliga resurser, oavsett form, som hör till ämnet. (Dempsey 2005) 
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3 Teori 
 
Nedan följer redovisningar av den teori som används för att analysera det empiriska 
materialet. Vi har valt att lyfta ut och utöka den teoridel som behandlar skyltning4 i 
Arthur och Passinis wayfindingteori då vi vill få en så heltäckande bild som möjligt av 
problem och möjligheter med informationsförmedlingen på Hammarö bibliotek (mer 
om varför i kapitel 3.2.). Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste 
delarna av teorin som används vid analysarbetet. 
 
 
3.1 Wayfinding 
 
Paul Arthur och Romedi Passini har skrivit boken Wayfinding : people, signs, and 
architecture (2002). Arthur var en självlärd designer som 1967 blev den förste att 
demonstrera skyltningens viktiga roll i en välplanerad miljö. Passini är lärare i 
arkitektur och miljöpsykologi på ett universitet i Montreal. Han var den förste att 
introducera wayfinding-konceptet som en dynamisk problemlösningsprocess. Begreppet 
wayfinding användes dock för första gången av arkitekten Kevin Lynch 1960 i boken 
The image of the city. Där användes ”way-finding” som en samlingsterm för 
nummerskyltar, vägledande skyltar, kartor och dylika åtgärder för att hjälpa människor 
att hitta rätt. (se Lynch 1964) Kopplingen mellan wayfinding och arkitektur är än idag 
tydlig. Enligt Jacobson är utgångspunkten inom arkitekturen densamma som inom 
wayfinding, nämligen att vägleda människor rätt i ett komplext system (1999b, s. 13). 
 
I Wayfinding : people, signs, and architecture (2002) förklarar Arthur och Passini vad 
wayfinding är samt vad man kan göra för att förbättra den i olika 
informationssamlingar. Passini har dessutom skrivit en artikel i boken Information 
Design (1999, s. 83-98) där han utifrån begreppet informationsdesign beskriver 
wayfinding. Han menar att informationsdesign har många olika funktioner eftersom 
information kan uttryckas och användas på många sätt. Informationsdesign används 
dock alltid för att lösa problem som människor ställs inför vid beslutsfattande. (Passini 
1999, s. 85f) Beslutsfattandet är en grund för att människor ska kunna uppnå ett mål, 
som kan vara att till exempel hitta till en bestämd bok på ett bibliotek. Detta 
resonemang återfinns också i tidigare nämnda bok av Arthur och Passini (2002) och det 
är en grundpelare för wayfindingteorin.  
 
 
3.1.1 Wayfindingprocessen, kognitiva kartor och beslutsplaner 
 
Passini förklarar wayfinding som förloppet att ta sig till en plats genom kognitiva 
färdigheter och beteenden. Detta förlopp består av tre processer. (Arthur & Passini 
2002, s. 25; Passini 1999, s. 88) 
 

                                                 
4 Vi använder termen skyltning för den fysiska resursförmedling som informerar om något snarare än 
visar upp något. En skylt med information om var en resurs finns är ett exempel på ett objekt som 
innefattas i vår definition av termen skyltning. Vi avser alltså inte till exempel skyltning av en bok som 
snarare visas upp som reklam för boken själv  än informerar om boken. I vår uppsats används termen 
skyltning många gånger som en direktöversättning från engelskans term signage, som är en bredare term 
än skyltning. Signage betyder användandet av tecken och symboler. Termen skyltning innefattar i denna 
uppsats alla tecken och symb oler som agerar fysisk resursförmedling. 
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• Decision making. Beslutsfattande och planläggande för att uppnå ett beslut. Till 
exempel att göra upp en plan för att hitta till en viss hylla i ett bibliotek. Den 
plan som görs kallas för en beslutsplan. 

• Decision execution. Utförande av ett beslut, att göra planen praktiskt 
genomförbar. Till exempel att gå till höger efter kartan, fortsätta rakt fram förbi 
tre hyllor och sedan titta på första hyllan till vänster. 

• Information processing. Använda perception och kognition för att tillgodogöra 
sig den information som krävs för att fatta ett beslut. Alltså att läsa, ta till sig och 
använda information. 

 
Processerna följer inte kronologiskt efter varandra utan går in i varandra och 
återkommer under hela wayfindingförloppet. 
 
För att kunna orientera sig i en omgivning behöver man en uppfattning – en sinnebild - 
av hur den ser ut. Den sinnebilden behövs också för att gå igenom det ovan nämnda 
wayfindingförloppet, Arthur och Passini kallar den för en kognitiv karta. Man kan inte 
göra en komplett beslutsplan utan att ha en uppfattning om hur en miljö ser ut, alltså en 
kognitiv karta. (Arthur & Passini 2002, s. 25-27) Att ha en tydlig uppfattning om hur en 
omgivning är organiserad är en bra förutsättning för att skapa sig en komplett kognitiv 
karta. (Arthur & Passini 2002, s. 37-39) Passini menar att det är stor skillnad mellan 
wayfinding i bekanta och i obekanta miljöer. I en bekant miljö behöver du inte ta in 
någon information om var du ska eftersom du redan har den informationen i din 
kognitiva karta. (Passini 1999, s. 89)  
 
Passini utgår från att det finns beslutspunkter (access points), platser där den 
information som krävs för att ta beslut bör finnas. Målet för hela beslutsplanen kallar 
han för key destination zone (Passini 1999, s. 90). För att ta reda på vilka beslutspunkter 
som används i en viss beslutsplan kan man visualisera planen genom ett 
beslutsdiagram. Där kan man se hur handlingar (behavioral decision) kan lösa 
deluppgifter (higher order decision) vilka i sin tur ska lösa huvuduppgiften (task 
decision). (Passini 1999, s. 92-94) 
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Figur 1. Beslutsdiagram (Passini 1999, s. 93)5 
 
Som synes i diagrammet ovan är besluten hierarkiskt uppdelade. Detta sätt att tänka 
sker automatiskt i hjärnan och underlättar hågkomsten av tillvägagångssättet. Arthur 
och Passini gör en jämförelse mellan att komma ihåg alla handlingar med hur svårt det 
är att komma ihåg en följd siffror. Det skulle vara svårt att komma ihåg alla handlingar 
utan att ha koll på vilka delproblem och huvudproblem de är till för att lösa. (Arthur & 
Passini 2002, s. 29f) 
 
Decision execution sker ofta på en omedveten nivå. Det behövs inte så mycket 
uppmärksamhet för att utföra ett beslut och då kan man samtidigt fokusera på annat. Att 
fatta beslut, decision making, kräver däremot uppmärksamhet. (Arthur & Passini 2002, 
s. 32) Av den anledningen är det lätt hänt att information förbises vid alltför 
målmedvetet handlande då uppmärksamheten finns på annat håll.  
 
Människor tar bara in den information som är nödvändig för att ta det stundande steget i 
sin beslutsplan. Finns det då för mycket information på en plats kan det leda till att all 
information ignoreras helt. Information om beslut som ligger längre fram i en 
beslutsplan ignoreras även den. ”… [I]nformation at the wrong place is as good as no 
information at all”. (Arthur & Passini 2002, s. 34) 
 
 
3.1.2 Organisation och länkning  
 
Arthur och Passini menar att det finns en koppling mellan rumslig organisation och den 
bästa beslutsplanen. Bra information på rätt plats resulterar i liknande planer för 
människor. Detta är logiskt då samma utgångspunkt och förutsättningar borde ge 
liknande resultat. (Arthur & Passini 2002, s. 49; Passini 1999, s. 89). Genom att förstå 
hur människor löser sina problem kan man förstå vilken information som behövs var. 

                                                 
5 Använd och tryckt med tillåtelse från the M.I.T. Press. 
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Att förstå hur människor löser sina problem kan även vara till hjälp när man planerar 
utformning av en lokal. Biblioteksdesigners bör tänka sig in i hur besökare använder 
lokalen och därigenom avgöra vilken information som är nödvändig var. (Arthur & 
Passini 2002, s. 44f) Informationen krävs strax före ett beslut ska utföras för att 
genomförandet ska gå smidigt. Något som för tankarna till vägskyltar vid till exempel 
avfarter som alltid finns en bit före själva avfarten så att föraren ska vara förberedd. 
(Arthur & Passini 2002, s. 46f)  
 
Arthur och Passini har identifierat tre punkter som är viktiga för att planera hur en miljö 
ska organiseras (2002, s. 85): 
 

• Att identifiera olika rumsliga enheter efter användningsområde. 
• Att gruppera enheterna till större enheter. 
• Att organisera och länka enheterna sinsemellan. 

 
En tydlig gruppering av enheterna i en informationssamling gör det lättare för besökare 
att förstå hur man hittar till sin key destination zone (Arthur & Passini 2002, s. 86f). När 
man ska organisera och länka zonerna kan man använda sig av de tre primära rutter som 
Arthur och Passini har identifierat (2002, s. 48): 
 

• Huvudcirkulationen mellan ingång/utgång och rumsliga enheter. 
• Cirkulation från en rumslig enhet till en annan. 
• Cirkulation inom en rumslig enhet. 

 
När detta är gjort kan man identifiera var fysisk resursinformation för rumslig 
orientering bör vara placerad. Sådan information förmedlas ofta genom skyltning. 
 
Vidare redogör Arthur och Passini för olika kategorier av cirkulationssystem och ger 
exempel på olika system under varje kategori. Kategorierna är linjär cirkulation, 
centraliserad cirkulation, sammansatt cirkulation och cirkulationsnätverk (Arthur & 
Passini 2002, s. 89). Vi kommer i analysen placera in Hammarö bibliotek i den kategori 
som deras cirkulationssystem passar in i och beskriva vad det innebär. 
 
 
3.2 Skyltning 
 
Vid en analys av ett biblioteks system för resursförmedling anser vi att det är 
nödvändigt att diskutera systemets fysiska utformning. Detta för att utröna eventuella 
designtekniska orsaker till att viss information inte förmedlas till biblioteksbesökarna 
medan annan gör det.  
 
Det finns mycket litteratur om hur skyltning praktiskt bör utformas på bibliotek. Arthur 
och Passini har skrivit om hur skyltningen bör utformas rent tekniskt i Wayfinding : 
people, signs and architecture. Vi har valt att ha med en del av deras beskrivning av hur 
skyltningssystemet bör designas, men tycker att det finns andra som gjort det mer 
utförligt. Därför har vi valt att främst fokusera på Directional signing and labelling in 
librabries and museums: a review of current theory and practice, framtagen vid 
Readability of Print Research Unit, Royal College of Art, av Herbert Spencer och Linda 
Reynolds (1977) och Signs and guiding for libraries, framtagen vid Graphic 
Information Research Unit på samma college, av Reynolds och Stephen Barrett (1981). 
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Att vi valt just dessa beror på att de är grundade på wayfindingteorin, samtidigt som de i 
många fall är mer utförliga än Arthur och Passini. Bland annat har Spencer och 
Reynolds en mer lättförståelig hierarkisk indelning för skyltars informationsinnehåll. 
Att deras framställningar inte är nya men ändå relevanta hävdar vi då de i stort följer 
Arthur och Passinis tankar och logik gällande skyltning. De teoretiker vi använder oss 
av skriver inte alltid direkt om bibliotek. Vi har dock valt att göra framställningen med 
utgångspunkt i en biblioteksmiljö. 
 
 
3.2.1 Typer av resursinformation 
 
Att ha ett klart hierarkiskt uppbyggt system där relationerna mellan olika typer av 
resursinformation är tydliga underlättar både arbetet med att grafiskt utforma skyltar 
och kan också användas för att göra skyltningsdesignen logisk och enkel att förstå för 
systemets användare. Dessutom kan ett logiskt koordinerat skyltningssystem hjälpa 
utformarna att påvisa var och när skyltningen är otillräcklig och behöver utvecklas samt 
om det finns dubbleringar i skyltningen, det vill säga att information förmedlas flera 
gånger i onödan. (Spencer & Reynolds 1977, s. 19) 
 
För att utforma ett logiskt skyltningssystem krävs alltså ett hierarkiskt uppbyggt system 
för informationen i skyltningen. Spencer och Reynolds indelning är gjord utifrån den 
information skyltarna på bibliotek och museum bär på. De har delat in skyltarnas 
information i två huvudkategorier som har vardera tre underkategorier. Huvuddelarna är 
vägledande information och tilläggsinformation. Vägledande information är till för att 
hjälpa besökare att orientera sig. Med tilläggsinformation avses instruktiv information 
som ska hjälpa besökarna att använda bibliotekets tjänster och resurser på ett effektivt 
och säkert sätt. (Spencer & Reynolds 1977, s. 15) 
 
Under kategorin vägledande information har Spencer och Reynolds placerat riktande, 
orienterande och identifierande information (1977, s. 15). Arhur och Passini anser att 
samma indelning kan göras för det de kallar wayfindinginformation (2002, s. 143f). 
Uppgiften för den riktande informationen är att visa vartåt besökarna ska gå för att hitta 
det de söker, ofta används pilar inom denna skyltningsgrupp. Med 
orienteringsinformation menas den information som identifierar var man är i 
byggnaden. Orienteringsinformationen förklarar för biblioteksbesökarna i vilken 
arkitektonisk del av byggnaden de befinner sig. Den tredje och sista kategorin under den 
vägledande informationen kallar Spencer och Reynolds för identifierande information. 
Denna information benämner – eller identifierar – destinationer och platser som inte är 
lika arkitektoniskt avgränsade som den information som hamnar i kategorin 
orienteringsinformation. (Spencer & Reynolds 1977, s. 15) 
 

 

Skönlitteratur 

Figur 2. Exempel på riktande 
information 
 

Plan 1 

Figur 3. Exempel på 
orienteringsinformation 

Avdelning för 
skönlitteratur 

Figur 4. Exempel på 
identifierande information 
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Tilläggsinformationen är ett samlingsnamn för pliktinformation, varningsinformation 
och informativ information. Med pliktinformation menas meddelanden som berättar vad 
besökaren har för krav på sig för att få använda biblioteket. Varningsmeddelanden 
används för att undvika faror vid biblioteksbesöket. Informativ information är 
tilläggsinformation till bibliotekets resurser, till exempel om hur man bör använda 
bibliotekets tjänster, öppettider och dylikt. Denna sorts information är inte tvingande 
eller varnande, utan snarare är den till för att hjälpa besökarna att använda bibliotekets 
resurser rätt och effektivt. (Spencer & Reynolds 1977, s. 15) 
 
 

 
3.2.2 Skyltningsdesign och läsbarhet 
 
Beslut bör kunna tas en bit ifrån den kritiska punkten där besökarna måste utföra 
beslutet eftersom skyltningen bör främja att besökarna snabbt och smidigt kommer 
vidare utan att behöva stanna upp (Reynolds & Barrett 1981, s. 62; Arthur & Passini 
2002, s. 46f). Detta gör att skyltningen i många fall måste kunna ses och förstås på långt 
avstånd. Viss information kräver mer förberedelse för att användaren ska kunna dra 
nytta av den, till exempel genom att skylten är designad så att besökarna direkt kan se 
vilken typ av information som finns på den. För att bestämma på vilket avstånd en skylt 
ska kunna läsas bör designern fundera över informationsmängden på och kring skylten, 
var den sitter och med vilken fart användaren färdas. (Spencer & Reynolds 1977, s. 27; 
Arthur & Passini 2002, s. 50f)  
 
Enligt Arthur och Passini går det inte att veta vad som är bra designad skylttext (2002, 
s. 154). Skyltarnas design bör dock alltid värna om det enkla och okomplicerade. Enkla 
bokstäver som är lätta för alla användare att känna igen också på avstånd bör användas. 
Bokstäverna bör dessutom vara ganska stora så att de syns tydligt på avstånd och 
därmed ger användarna möjlighet att ta del av och bearbeta informationen på skyltarna i 
god tid innan de hunnit fram till dem. En ordentlig kontrastskillnad mellan text och 
bakgrund är också viktigt för att skyltar ska kunna ses på långt avstånd (Arthur & 
Passini 2002, s. 179; Reynolds & Barrett 1981, s. 58). 
 
Förutom att en skylt bör vara läsbar för att kunna användas av besökarna bör också 
informationen på den vara framställd med en tilltalande design. Det är viktigt att 
skyltningsdesignen är konsekvent, detta för att undvika onödig förvirring för 
skyltsystemets användare. Inom varje skyltkategori bör designen i ännu högre grad vara 
densamma, dels för att ge användarna möjlighet att leta efter liknande skyltar, dels för 
att göra det möjligt för användarna att snabbt utesluta skyltar med ”fel” design. 
(Reynolds & Barrett 1981, s. 25) 

Figur 5. Exempel på 
pliktinformation 

Öppettider:  
Mån-Fre: 10 – 19 
Lör: 10 – 17 
Sön: Stängt 

Figur 6. Exempel på 
varningsinformation 

Figur 7. Exempel på informativ 
information 

OBS! 
Lågt tak 
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Enkelhet och tydlighet är mantra för språkbruket på skyltarna och användandet av en 
lätt och tydlig vokabulär kan inte överskattas. Allt ska göras för att undvika förvirring 
för skyltningssystemets användare, som just i en folkbibliotekskontext är en väldigt 
bred grupp och därför kräver extra klara budskap. Det är därför nödvändigt att inte 
använda för breda termer i skyltningen för att undvika mångtydighet i budskapen. 
(Reynolds & Barrett 1981, s. 18-20) Samtidigt bör alltför formellt och snävt språk 
undvikas. Eftersom informationen på skyltarna ska kunna tas in snabbt av användarna 
bör också kort och koncist språk användas. (Reynolds & Barrett 1981, s. 18-20)  
 
Det finns goda användningsmöjligheter med färger i skapandet av ett lättförståeligt 
bibliotek. Att använda olika färger på skyltar kan till exempel vara en del av de olika 
attributen mellan olika typer av skyltar. Färgskiftningar i interiör och på skyltar kan 
dessutom hjälpa till att göra rumsliga avgränsningar samt assistera vägledande skyltning 
i biblioteket. Till exempel kan interiören och skyltarna i skönlitteraturavdelningen ha en 
färg, medan färgen i den naturvetenskapliga avdelningen har en annan. För att ett sådant 
system ska kunna fungera bör det vara lätt att förstå och ha maximalt 8 färgindelningar. 
(Reynolds & Barrett 1981, s. 59f ; Spencer & Reynolds 1977, s. 40-42) 
 
 
3.2.3 Placeringssätt 
 
Placeringen av skyltning är av högsta vikt då felaktigt placerad information inte läses av 
någon. Det kan finnas flera anledningar till att så är fallet, till exempel att en skylt är 
placerad bland mycket annan information och därmed skapar en känsla av förvirring hos 
besökarna eller att skylten placeras på en plats de snabbt passerar kan vara orsaker till 
att informationen inte tas in av besökarna. (Arthur & Passini 2002, s. 184f) 
 
På vilken höjd skyltarna bör vara placerade är också viktigt för besökarnas 
uppmärksammande av dem. Arthur och Passini rekommenderar att skyltningen främst 
ska vara på 1,2 till 1,6 meters höjd, eftersom den höjden oftast finns inom människors 
synfält. Dessutom bör information som är avsedd att läsas på långt avstånd placeras 
högre, på 2,2 till 3 meters höjd, för att vara som mest tillgänglig. Information som 
förmedlas på den höjden bör dock kompletteras med samma information på lägre höjd, 
eftersom den annars är svår att se på nära håll. (Arthur & Passini 2002, s. 200-203) 
 
För att undvika att information placeras på besökarnas transportsträckor krävs att 
personalen har en viss uppfattning om dels bibliotekets uppbyggnad, dels hur det 
används. Skyltningen bör placeras så att användarna får tag på informationen där de 
behöver den, på beslutspunkterna. (Passini 1999, s.90; Spencer & Reynolds 1977, s. 
19f) 
 
Skyltar kan placeras på fyra olika sätt enligt både Reynolds och Barrett (1981, s.62-64) 
samt Arthur och Passini (2002, s. 147): Hängande från taket, stående på golvet, platt på 
väggen och utstående från väggen. 
 
Det är önskvärt att skyltar som innehåller samma slags information är placerade på 
samma sätt, men beroende på miljön kan det vara omöjligt (Reynolds & Barrett 1981, s. 
62). Man bör alltså inte blanda kategoriernas utställning i onödan, utan användningen av 
olika placeringsstrategier ska i möjligaste mån användas för hela skyltgrupper.  
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Hängande skyltar kan 
oftast inte bära på lika 
mycket information som 
de andra kategorierna. 
(Reynolds & Barrett 
1981, s. 62) De har dock 
en fördel då de kan 
placeras i biblioteks-
besökarens omedelbara 
blickfång trots avsaknad 
av vägg. Det är 
dessutom lätt att placera 
dessa skyltar högt så att 
de är synliga på distans 
(Reynolds & Barrett 

1981, s. 64). Fristående skyltar är flexibla och kan därför lätt placeras så att 
biblioteksbesökarna inte kan missa dem. Av denna anledning kan de till exempel vara 
användbara i temporärt marknadsförande syfte. Skyltning på och från vägg är inte 
särskilt flexibelt då det krävs något att fästa dessa skyltar på. De är dock lätta att 
använda sig av och i många fall finns det väggar eller hyllor som kan användas för dessa 
skyltningsmetoder. (Reynolds & Barrett 1981, s. 63f) 
 
 
3.3 Teorin i analysen och diskussionen 
 
Vi har urskilt fyra delar av teorin som vi i första hand utgår från i analysen. Dessa delar 
är beslutsdiagram/-plan, kognitiva kartor, organisation och länkning av lokalen samt 
skyltning. 
 
Beslutsdiagram och –planer har vi tittat på för att utröna vilken orienteringsinformation 
som är nödvändig var i biblioteket. Detta är möjligt genom att titta på vilka beslut som 
behöver fattas och var de behöver fattas, till exempel för att ta sig till en viss plats i 
biblioteket. Kunskapen om vilka beslut som behöver fattas och var de behöver fattas ger 
kunskap om vilken information som behövs för att besökarna ska kunna fatta dessa 
beslut samt var den bör vara placerad. 
 
Kognitiva kartor har vi tittat på för att reda ut vilken information som behövs fysiskt i 
bibliotekslokalen. Den del av informationen som krävs enligt ovan nämnda resonemang 
och som finns i besökarnas medvetanden behöver inte finnas i fysisk form för att 
vägleda användarna. Information som däremot saknas i besökarnas kognitiva kartor är i 
allra högsta grad hjälpsam för att underlätta vägledning i bibliotekslokalen. 
 
Genom att titta på hur biblioteket är organiserat och länkat har vi försökt klargöra var 
information bör vara placerad fysiskt för att besökarna ska uppfatta den. Om man tittar 
på vilka vägval samtliga besökare har gemensamt bör man till exempel ha hittat de 
platser där information som ska nå ut till alla bör vara placerad. (se sid. 16) Vi har 
dessutom tittat på hur biblioteket är organiserat och jämfört med teorin för att se hur det 
skulle kunna organiseras på ett bättre sätt för att förmedla Hammarö biblioteks resurser. 
 

Platt på 
väggen Utstående från 

väggen 

Hängande 
från taket 

Stående 
på golvet 

Figur 8. Skyltplaceringar 
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Skyltningsdelen ska ge svar på hur informationen vi i tidigare analys och 
diskussionsdelar kommit fram till ska finnas bör vara utformad fysiskt. 
 
Vi vill klargöra att dessa delar inte är direkt skilda från varandra. Till viss del följer de 
efter varandra kronologiskt i den ordning vi beskrivit dem och bygger på varandra. De 
går även in i varandra. 
 
Naturligtvis krävs det mer än en teoridel för att göra en analys och diskussion. Hur vi 
har gått tillväga för att samla in det empiriska material som är den andra pusselbiten i 
analys och diskussionskapitlet redogör vi för i följande kapitel. Där redogör vi även för 
hur analysen och diskussionen har gått till. 



 22 

4 Metod 
 
 
4.1 Fallstudie 
 
Enligt Sharan B. Merriam, pedagog vid universitetet i Georgia, USA, fokuserar en 
fallstudie ”på en viss situation, händelse, företeelse eller person” (1994, s. 25). Det är 
därför en lämplig metod att använda på avgränsade, praktiska problem (Merriam 1994, 
s. 25f). Eftersom undersökningen fokuserar på ett visst problem i ett visst bibliotek 
anser vi därför att fallstudien är en passande metod. 
 
Arbete med fallstudier sker i en tydligt avgränsad kontext vilket gör att metoden är bra 
för att klargöra sammanhang inom det givna fallet. Metoden ger goda förutsättningar för 
att djupanalysera detaljer i fallet vilket kan ge en mångfacetterad bild. Det ger goda 
möjligheter att få en bra helhetsbild av hur olika faktorer inverkar på fallet man vill 
studera. (Merriam 1994, s. 24-29) För att få olika perspektiv på vårt fall har vi valt att 
använda oss av tre olika metoder för insamlingen av empiriskt material: inventering av 
bibliotekslokalen och dess resursförmedling, intervjuer med biblioteksbesökare samt 
observationer av biblioteksbesökare. 
 
Ett problem med fallstudier är att det inte går att statistiskt säkerställa några 
generaliseringar av resultaten studien visar anser bland annat sociologen Svein S. 
Andersen och Merriam (Andersen 1997, s. 12-15; Merriam 1994, s. 48). Dock finns det 
goda möjligheter att skapa hypoteser och leverera idéer som sedan kan testas i mer 
statistiskt generaliserbara undersökningar (Andersen 1997, s. 14; Merriam 1994, s. 46). 
Vi har inte som mål med undersökningen att skapa universella lagar för 
informationsförmedling och vägledning på bibliotek, utan vill komma fram till en bra 
lösning för just det här fallet på Hammarö bibliotek. Vi anser att detta ytterligare 
motiverar valet av fallstudie som metod för undersökningen. Att metoden inte direkt 
genererar några statistiskt hållbara teorier betyder dock inte att vi utesluter att analysen 
innehåller resultat som är generaliserbara eller har en god grund för att kunna appliceras 
i andra sammanhang. 
 
 
4.2 Förförståelse 
 
Vid undersökningens början hade vi båda de två föregående åren läst biblioteks- och 
informationsvetenskap med inriktning dels på kunskapsorganisation, dels på individers 
och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem6. Dessa inriktningar 
bygger till stora delar på varandra och har en nära koppling. Till exempel är 
organisation av kunskap en grundsten för att ett informationssystem ska vara 
användbart. Vi vill på intet sätt ta avstånd från endera inriktningen utan vår 
förförståelse, det vill säga den grund vår undersökning vilar på, är en syntes av element 
från kunskapsorganisation och människors interaktion med bibliotek 
informationssystem. 
 
 

                                                 
6 Kollegium 2 respektive 3 på Bibliotekshögskolan i Borås. 
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Förståelsen av de problem som Hammarö bibliotek har haft med att nå ut med resurser 
och information har växt under uppsatsens gång. Genom samtal med 
bibliotekspersonalen på Hammarö bibliotek har vi utöver den förståelse vi fått genom 
formella möten under undersökningens gång byggt på kunskapen om biblioteket. Detta 
har påverkat uppsatsens genomförande. I och med att vi har varit väl medvetna om 
problemen med biblioteket och användningen av det har vi, på gott och ont, haft en 
tydlig fokus i insamlandet av det empiriska materialet. Vi har varit klara på vilka 
problem det är vi vill undersöka, men det gör att vissa delar av vårt empiriska material 
kan se något tunt ut för den oinitierade läsaren. Tack vare vår förförståelse av 
problemen har vi kunnat fokusera på att samla in material som har direkt koppling till 
dessa.  
 
Runa Patel och Bo Davidson, från institutionen för beteendevetenskap på universitetet i 
Linköping, skriver i Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning att förförståelse är en tillgång om man har ett 
hermeneutiskt synsätt (1994, s. 26). Hermeneutiker fokuserar på att se en helhet. För att 
nå denna helhet kan man pendla mellan olika delar av problemet och helheten för att nå 
en så komplett bild som möjligt, skriver Patel och Davidson (1994, s. 26f). Vi anser att 
den hermeneutiska metoden har kopplingar till vår metod och detta resonemang är klart 
applicerbart på vår uppsats. Vi har under uppsatsens gång hela tiden varit ute efter att få 
en helhetsbild av Hammarö biblioteks resursförmedling och dess problem. För att 
utveckla denna helhetsbild har vi nyttjat flera olika tillvägagångssätt som har utvecklat 
förståelsen för de problemen som vi undersöker. Dessa tillvägagångssätt har påverkat 
vår helhetsbild och därmed givit oss nya vinklar på problemen vilka i sin tur har 
påverkat de tillvägagångssätt vi nyttjat för att skapa oss en mer komplett bild av 
problemet som helhet.  
 
 
4.3 Datainsamlingsmetoder 
 
Joy K. Potthoff, från the School of Family and Consumer Sciences på Bowling Green 
State University, och Dale S. Montanelli, från the Department of Human and 
Community Development på the University of Illinois at Urbana-Champaign, 
undersöker i artikeln ”Use of library facilities : behavioural research as a tool for library 
space planning” (1990) vilka metoder som används vid undersökningar av 
bibliotekslokaler. De kommer fram till att det är viktigt att använda sig av olika metoder 
i samma studie för att resultaten ska kunna verifiera varandra. Dessutom framhåller de 
att varje biblioteksmiljö är unik och menar att resultaten därför inte är överförbara på 
andra bibliotek, utan att det är fungerande metoder som kan föras vidare. (Potthoff & 
Montanelli 1990, s. 58f) 
 
För datainsamling till studien har vi inventerat Hammarö bibliotek och dess 
resursförmedling samt intervjuat och observerat biblioteksbesökare. Datainsamlingen är 
därför bred i enlighet med hur Potthoff och Montanelli anser att den bör vara i 
undersökningar lika denna. Inventering av biblioteket och dess resursfö rmedling gjordes 
för att få en klarhet i vilka förutsättningar vi hade för undersökningen och vilken 
information biblioteket försökte nå ut med i lokalen. Resultatet av denna inventering 
presenteras i kapitel 5.1. För att besvara uppsatsens frågeställning anser vi att intervjuer 
är lämpligt eftersom vi vill förstå något av hur biblioteksbesökarna upplever bibliotekets 
resursförmedling. Vi vill också veta vilka kunskaper informanterna har om bibliotekets 
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resurser och hur de använder biblioteket. Vi anser dock att intervjuer inte kan besvara 
frågor som hur besökarna rör sig och beter sig i biblioteket på ett tillfredsställande sätt, 
vilket vi tycker är en viktig aspekt vid analys av dess informationssystem. Underhill, 
som är en erfaren insamlare av empiriskt material om människors beteenden, säger att 
man bör komplettera intervjuer med observationer eftersom det inte helt går att lita på 
vad informanterna säger i undersökningar om deras beteende (2000, s. 31). Därför valde 
vi att utöver intervjuerna också göra observationer av hur bibliotekslokalen används av 
besökarna. Med hjälp av observationerna har vi sett vilka vägar som används av 
besökarna och hur olika avdelningar i biblioteket används. 
 
För att få en mångfacetterad bild av besökarnas användning av bibliotekets resurser 
tycker vi alltså att mixen av en biblioteks- och resursförmedlingsinventering kombinerat 
med intervjuer och observationer är lämpligast eftersom det dels ger möjlighet att få en 
generell bild av hur besökare på Hammarö bibliotek tänker, dels hur de använder 
biblioteket, dels vilka möjligheter det finns att använda biblioteket på olika sätt.  
 
 
4.3.1 Inventering av bibliotekslokalen 
 
För att få klart för oss vilka grundförutsättningar bibliotekslokalen hade inventerade vi 
den grundligt. Vi försökte kartlägga hur lokalen såg ut, vilka resurser och vilken 
information som fanns i den samt hur resursförmedlingen såg ut. Vi fick tillåtelse att 
besöka lokalen innan biblioteket öppnades och kunde därför inventera den ostört samt 
fotografera. Fotografierna togs dels för att vi under arbetet med uppsatsen skulle kunna 
analysera lokalen utan att vi befann oss där, dels för att de ska vara ett stöd för läsaren i 
kapitlet med empiriskt material. 
 
Inventeringen av biblioteket presenteras uteslutande i kapitlet för empiriskt material. Vi 
har också gjort kartor över biblioteket, både med och utan inventarier och placering av 
resurserna. Dessa finns som bilagor (2a-2d) och är ett bra hjälpmedel för läsaren att få 
en överblick över lokalen. Kartorna har också använts för att ge oss en överblick över 
bibliotekslokalen, något som varit av största vikt framförallt vid observationerna. 
 
Något som har varit till stor hjälp i förståelsen av biblioteket och dess organisation är de 
samtal som förts med personal på Hammarö bibliotek. Dessa samtal har inte planerats i 
förväg men har givit oss värdefull information om biblioteket som har påverkat vår 
förståelse av det på många plan. De fakta som har framkommit under samtalen är en del 
av det empiriska materialet. Detta empiriska material har givit oss en djupare förståelse 
för bibliotekslokalen än vad som hade varit möjligt att få om vi endast studerat den 
själva. 
 
 
4.3.2 Intervjuer 
 
Vi utformade våra intervjufrågor med en kvalitativ ansats. Kvalitativa intervjuer präglas 
av att forskaren vill skapa sig en förståelse för informanters subjektiva upplevelsevärld, 
enligt samhällsvetaren Pål Repstad (1999 s. 12). Idar Magne Holme och Bernt Krohn 
Solvang, från Agder distriktshøgskole, anser att kvalitativa intervjuer idealt sett ska 
likna ett samtal snarare än att intervjuaren ska ha ett frågeformulär (1997 s. 100f). 
Utifrån dessa ståndpunkter motsvarar vår metodik för intervjuerna inte den kvalitativa 
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idén. Vi ansåg att det inte skulle tillföra vår undersökning något av större värde om vi 
hade en bred kunskap om informanterna och deras upplevelsevärld. Våra intervjuer har 
därför inte fått den samtalskaraktär som Holme och Solvang rekommenderar för 
kvalitativa intervjuer. Vi har istället varit målmedvetna och fokuserat på att få 
förklarande svar på det vi föresatt oss att ta reda på. Det intervjumaterial vi har är dock 
bräckligt. De åtta intervjuer vi har genomfört motsvarar inte ett idealt kvalitativt 
material, speciellt inte då två av informanterna var ovana besökare på Hammarö 
bibliotek och därmed inte gav så mycket information om besökarnas sökprocess. Enligt 
Repstad brukar man tala om att forskaren ska göra så många intervjuer att han uppnår 
informationsmättnad, det vill säga en känsla av att informanterna inte ger någon 
ytterligare information till det material forskaren redan har (1999, s. 70). Vi anser att vi 
skulle ha kunnat få ut mer relevant information av intervjuerna och vi kan därför inte 
hävda att materialet är helt stadigt. Alternativa tillvägagångssätt för intervjuerna fanns 
givetvis, önskvärt vore till exempel att ha fler informanter vilket skulle göra 
intervjumaterialet stabilare. Den process som intervjuer av detta slag omges av är dock 
mycket tidskrävande och det skulle antagligen ha inverkat på insamlandet av annan 
empiri på grund av tidspress. Eventuellt skulle vi ha kunnat använda oss av en annan 
urvalsmetod än den vi använt, till exempel genom att intervjua människor vi visste var 
flitiga biblioteksanvändare på Hammarö. En risk med detta är att urvalet skulle ha 
kunnat bli ensidigt. 
 
Resultatet av intervjuerna utgör en del av fallstudiens sammantaget breda material. Vi 
anser alltså att de övriga delarna kompletterar intervjuerna på ett sätt som gör att vi 
bildar en djup förståelse för det fenomen vi studerar. Intervjuerna är därför ett av 
verktygen för att kunna uppnå en kvalitativ förståelse av ett fenomen, snarare än 
kvalitativa i sig. 
 
Vår förförståelse har, som vi skriver om i förståelsekapitlet (se s. 4), möjliggjort 
ämnesspecifika frågor. Trost menar att ”[k]valitativa intervjuer utmärks bland annat av 
att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, 
innehållsrika svar” (1997, s. 7). Våra intervjuer innehöll raka och enkla frågor med en 
klar fokus. De gav inte i sig komplexa och innehållsrika svar utan besvarade de frågor vi 
behövde kunskap om för att kunna göra en meningsfull analys. 
 
Intervjufrågorna är påverkade av teorin. De övergripande målen med dem var att ta reda 
på vilka beslut informanten tar, var informanten tar beslut samt hur de tar besluten. 
Dessa mål formulerade vi utifrån wayfindingprocessens tre delprocesser som vi 
beskriver på sida 13: decision making, information processing och decision execution. 
Den observanta ställer sig nu frågan hur decision execution-processen kan besvaras av 
att man vet var informanterna tar sina beslut, vilka beslut informanten tar och hur de tar 
besluten. Eftersom denna delprocess består av enbart beteendet vid utförandet av 
besluten valde vi att inte ta hänsyn till den processen i intervjuerna, utan istället 
undersöka den i observationerna då det är en bättre metod för att undersöka beteenden. 
För att få fram det slutgiltiga frågeformuläret genomförde vi två pilotintervjuer där 
betydande förändringar gjordes efter varje intervju. 
 
Våra frågor var mycket standardiserade i det avseendet att vi alltid ställde dem i samma 
ordning. Å andra sidan var de mindre standardiserade då vi inte formulerade frågorna 
likadant vid varje intervju. Vi försökte vara flexibla och ställa frågorna på ett sätt som 
passade informanten, men själva innebörden var ändå densamma. (Trost 1997, s. 19) 
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Trost skriver om strukturering av intervjuer i två olika betydelser. Dels i betydelsen att 
intervjun har fasta svarsalternativ. (Trost 1997, s. 20f) Enligt denna betydelse av 
strukturering var den låg i våra intervjuer. Vi hade inga fasta svarsalternativ utan lät 
informanterna svara öppet. Den andra betydelsen Trost nämner är i vilken grad en 
intervju har en struktur, hur noga man vet vad man vill fråga om (1997, s. 21). I denna 
betydelse var det en hög struktur på intervjuerna då vi i förväg hade utformat en 
frågemall med frågor som vi ställde till samtliga informanter. 
 
Vi valde att genomföra intervjuerna i bibliotekslokalen. Ett hörn av bibliotekslokalen 
passade alldeles utmärkt eftersom det gav en känsla av avskildhet samtidigt som 
informanten fick vara kvar i en miljö där den kunde känna sig trygg (Trost 1997, s. 41f). 
Vi hade tankar om att det skulle vara vi som hade övertaget i biblioteket eftersom vi är 
blivande bibliotekarier, men samtidigt berättade vi att vi kom från Borås så 
informanterna kunde känna att det var de som hade hemmaplan. Intervjuerna skulle inte 
vara för långa då vi trodde att det skulle vara lättare att få människor att ställa upp på en 
15-mintuersintervju än att behöva boka in tid för en 45-minutersintervju. Dessutom 
räckte det med en kortare intervju för att få den information vi ville av informanterna  
tack vare att vi hade ett bestämt fokus på vad vi ville ha ut av intervjuerna. 
 
Vi försökte hålla oss i närheten av entrén när vi skulle ta kontakt med informanterna för 
att veta vilka som kom till biblioteket. Vi försökte kontakta informanterna när vi ansåg 
att vi skulle störa så lite som möjligt, alltså inte när de satt och läste eller verkade leta 
målmedvetet efter något speciellt. Det fanns personal som visste om våra kriterier och 
hjälpte oss att hålla koll på vilka människor som kom in under tiden vi gjorde intervjuer. 
I enlighet med vad Trost skriver om kontakttagande med informanter försäkrade vi dem 
om att de inte behövde kunna något inför intervjuerna när de inte ville ställa upp för att 
de inte kunde något om bibliotek (1997, s. 58). Samtidigt försökte vi vara finkänsliga 
och förstå när de verkligen inte ville ställa upp. 
 
Grundtanken var att göra intervjuer med en informant i taget, men vid ett tillfälle 
intervjuade vi två informanter samtidigt. Vi bedömde att det var bäst att intervjua båda 
samtidigt då de besökte biblioteket tillsammans och de tillhörde två användargrupper 
som var svårhittade. Vi var båda delaktiga i samtliga intervjuer. Att vara två intervjuare 
för med sig nackdelen att informanten kan komma att känna sig underläge. Å andra 
sidan var vi båda oerfarna intervjuare vilket talar för att vara två eftersom man då kan 
stötta varandra. (Trost 1997, s. 43f) Som Repstad rekommenderar använde vi oss av 
metoden att den ena hade uppgiften att se till att våra förutbestämda frågor ställdes och 
den andra hade som ansvar att kommentera svaren och ställa följdfrågor (1999, s. 84). 
 
Efter att ha fått tillåtelse av informanten spelades intervjuerna in med hjälp av en mp3-
spelare. Vi förde även anteckningar under intervjuns gång och efter varje genomförd 
intervju diskuterade vi vad informanten svarat och gjorde kompletterande anteckningar. 
Eftersom det inte var så långa intervjuer har vi haft möjlighet att transkribera 
intervjuerna i sin helhet efteråt, vilket har varit till hjälp i analys- och 
diskussionsarbetet. 
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4.3.2.1 Urvalsmetod för intervjuer 
 
Vi valde att göra ett icke-sannolikhetsbaserat urval eftersom det inte kräver att varje 
element inom det givna fallet ska ha lika stor sannolikhet att komma med i 
undersökningen (Merriam 1994, s. 61). Sociologen Jan Trost menar att det inom 
kvalitativa studier är ointressant med representativt urval i statistisk mening (1997, s. 
105). Vi är snarare ute efter att få en så bred bild som möjligt av besökarnas upplevelser 
än att få ett statistiskt urval. Vi är inte ute efter att förbättra biblioteket för 
medelbesökaren utan för alla besökare. 
 
För att få en mångsidig bild i intervjumaterialet valde vi att göra ett ändamålsinriktat 
urval, även kallat kriterierelaterat eller målinriktat urval. Det innebär att man gör ett 
urval för att få så många olika synpunkter representerade som möjligt. Man sätter upp 
kriterier som ska gälla för att få en så stor spridning som möjligt. För att få en så bred 
bild som möjligt av biblioteksbesökarnas upplevelser och tankar kring 
informationsförmedlingen använde vi oss av ålder och kön som urvalskriterier. Vi ville 
få en maximal variation inom dessa kriterier. (Merriam 1994, s. 61f) Anledningen till att 
vi har valt just ålder och kön som kriterier är att dessa kan vara orsaker till olika 
erfarenheter av bibliotek. Till exempel har 60-åringar generellt andra erfarenheter av 
bibliotek än 20-åringar och vi tror att män i många fall använder bibliotekets resurser på 
ett annat sätt än kvinnor. Vi ville också ha kriterier som syns på användarna för att 
underlätta kontakttagandet. Vi tänkte oss att vi inte skulle göra så långa  intervjuer och 
ville därför inte behöva ställa frågor om bakgrundsfakta för att kunna avgöra om 
informanten ifråga var någon vi sökte eller inte. Trost väljer att kalla denna urvalsmetod 
för strategiskt urval och utifrån honom gjorde vi upp en tabell över våra kriterier. (1997, 
s. 105-107) 
 
Kön\Ålder -24 25-44 45-64 65- 
Man      
Kvinna     

Figur 9. Tabell för våra urvalskriterier. 
 
Eftersom urvalsgruppen är biblioteksbesökare valde vi att kontakta informanter i 
bibliotekslokalen. För att ytterligare sprida urvalet tog vi kontakt med informanterna vid 
olika tidpunkter och på olika dagar. Vi tyckte att det var viktigt för att undvika att vissa 
grupper blir överrepresenterade. Dessutom kan användarnas upplevelse av biblioteket 
vara beroende av folkströmning, vilken i sin tur är beroende av tidpunkt. Det hade 
kanske varit önskvärt att hitta representanter från varje kriteriegrupp vid samtliga olika 
tidpunkter men på grund av tidsbegränsning, både vad gäller intervjutillfällen och 
möjlighet att analysera allt material valde vi att nöja oss med en från varje kriterium. Vi 
genomförde totalt åtta intervjuer. 
 
 
4.3.3 Observationer 
 
Den observationsform vi har använt kallar sociologen Bo Eneroth direkt observation. 
Det innebär observation av ytliga beteenden. Observatören står utanför objektet till 
skillnad från i en deltagande observation. Direkt observation är inte lämplig vid 
insamling av förståelsedata, men kan komplettera förståelsedata på ett bra sätt. (Eneroth 
1994, s. 112f) I intervjuerna var vi ute efter att få en förståelse för hur användarna 
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tänker och i viss mån fungerar när det gäller att orientera sig i bibliotekets lokaler och 
resurser. Med hjälp av observationerna ville vi se hur de tankarna tar form i 
verkligheten. 
 
För att få en bred bild av hur biblioteket används gjorde vi observationerna under en hel 
vecka och varierade observationsplatserna så att alla delar av biblioteket studerades 
under både rusningstid och då det var glesare med folk. Detta för att vi så långt som 
möjligt ville fånga upp beteenden som förekom. Vi hade ingen gräns för hur många 
besökare vi observerade vid varje tillfälle utan försökte snarare observera varje 
avdelning tills vi hade fått en bred bild av de förekommande beteendena på 
avdelningarna. Detta för att vi, liksom för urvalet för intervjuerna, snarare ville fånga in 
så många beteenden som möjligt än att få ut en genomsnittsbesökare. Vid 
observationstillfällena var vi placerade på olika platser beroende på var vi hade vår 
fokus då det inte finns någon plats i lokalen där vi kunde ha uppsikt över alla 
avdelningar. 
 
Teorin har använts på olika sätt i uppsatsen. Observationerna är gjorda för att undersöka 
de tre punkter som Arthur och Passini skriver att informationsdesigners bör ha 
kännedom om för organiseringen av en miljö (se sida 16). Dessa tre punkter består av 
att man bör ha en bild av hur huvudcirkulationen mellan rumsliga enheter och entrén ser 
ut, hur cirkulationen mellan rumsliga enheter i biblioteket ser ut och hur cirkulationen 
inom varje rumslig enhet ser ut. (Arthur & Passini 2002, s. 48) I praktiken studerade vi 
dessa tre punkter genom att observera vilka vägar i biblioteket som kunde ses som 
huvudleder utifrån entrén, vilka vägval besökarna gjorde avdelningsvis och vad 
besökarna gjorde på olika avdelningar i biblioteket. I slutändan hoppades vi att 
observationerna skulle bidra till identifierandet av var viss information bör finnas för att 
nå ut till besökarna bäst. 
 
Det första delmålet med observationerna var alltså att se om det fanns några 
huvudsakliga vägar besökarna gick i biblioteket. Att hitta bibliotekets huvudleder kan 
hjälpa att identifiera var det finns möjlighet att nå ut med information till den större 
andelen biblioteksbesökare. Vid sökandet efter dessa eventuella huvudleder i biblioteket 
satt vi i entrén eftersom vi antog att det är här de flesta gemensamma vägarna fanns. 
Tack vare bibliotekets solfjäderformade arkitektur hade vi tillräckligt bra överblick för 
att se vilka vägar besökarna använde i början och slutet av sina besök samt vilka 
avdelningar de började och avslutade sina besök på. 
 
För det första delmålet gjorde vi observationer på två olika dagar, den ena gången på 
kvällen vid rusningstid och den andra mitt på dagen när det inte var lika många 
besökare. För att få en bild över vilka vägar som användes drog vi ett streck på en karta 
över biblioteket för den väg varje besökare gick. Detta resulterade i en karta där vi 
tydligt såg vilka vägar som användes mest av besökarna och vilka som mer sällan 
användes. De övergripande resultaten av detta presenteras bland annat genom en karta i 
figur 17. 
 
För att klara av delmål nummer två och tre för observationerna gjorde vi en indelning av 
bibliotekslokalen i olika avdelningar. Dessa avgränsade vi efter hur resurserna är 
placerade i lokalen (se bilaga 2d). Eftersom det finns få arkitektoniska avgränsningar i 
lokalen är avdelningsindelningen inte självklar men i vårt tycke logisk. Den indelning vi 
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har gjort var till stor hjälp under observationstillfället, men också för uppsatsens analys- 
och diskussionsdel. 
 
Delmål nummer två studerade vi genom att observera varifrån besökarna anlände och 
lämnade varje avdelning samt vilka vägval de gjorde på avdelningen. Våra anteckningar 
bestod liksom i det första delmålet av att vi drog streck för besökarnas vägval på en 
karta över biblioteket. 
 
Samtidigt som vi studerade besökarnas rörelse avdelningsvis antecknade vi vad 
besökarna gjorde på avdelningen vi för tillfället studerade, det vill säga delmål nummer 
tre. För att få en bild av hur varje avdelning användes av besökarna antecknade vi till 
exempel om de såg sig runt mycket, om de endast passerade avdelningen eller om de 
browsade dokumenten på avdelningen. Studerandet av hur biblioteksbesökarna 
använder olika avdelningar hjälpte oss att identifiera på vilka avdelningar det finns 
intresse av viss resursinformation. 
 
Vid observationerna av de olika avdelningarna satt vi på loftet, ett halvt plan som ligger 
en våning över entréplan. På loftet satt vi väl dolda och hade en mycket bra överblick. 
Observationsplatsen på loftet hade dock en begränsning i och med att vi inte kunde se 
alla avdelningar därifrån. Detta gjorde att vi var tvungna att sitta på bibliotekets 
huvudplan vid observationer av till exempel avdelningen vi namngivit specialmedia. 
För att se hela denna avdelning var vi tvungna att sitta vid ett bord mitt i den. Vi var 
rädda för att vi påverkade användarnas beteende på avdelningen när vi satt där och 
valde därför att sprida observationerna till tre olika platser i biblioteket för att skapa oss 
en bra bild av användandet av avdelningen. Vi satt dels vid bordet inne på avdelningen 
för specialmedia, dels i entrén varifrån vi hade uppsikt över större delen av den, dels i 
Värmlandsrummet där vi också hade bra uppsikt över större delen av den berörda 
avdelningen inklusive den del vi inte kunde se från entrén. 
 
Observationerna för delmål två och tre gjordes en gång vid rusningstrafik och en gång 
vid ett lugnare besöksflöde. Antalet observationer varierade med hur lätt det var att 
förutse besökarnas beteenden. På de avdelningar som användes varierat av besökarna 
gjorde vi fler observationer än på de avdelningar som användes ensidigt. Detta eftersom 
vi var ute efter att hitta olika beteenden snarare än att göra upp statistik för hur många 
som betedde sig på ett visst sätt. Även om vi har registrerat och i vissa fall presenterat 
vilka beteenden som är vanliga och vilka som är mindre vanliga är detta av ringa 
betydelse i analysen. Vi tror ändå att läsarens förståelse av besökarnas användning av 
biblioteket kan utvecklas genom att vi använder kvantitativa mått när vi beskriver den i 
empirin. 
 
 
4.4 Sekretess och forskningsetik 
 
Gällande sekretess för informanterna i intervjuerna kan vi inte hävda att de är anonyma 
då vi som gjort underökningen känner informanterna till ansikte och därför skulle kunna 
ta reda på vilka de är. För att strikt anonymitet ska gälla krävs enligt Birgitta Forsman, 
docent i forskningsetik, i Forskningsetik : en introduktion att ingen, inte ens forskaren, 
får känna till eller kunna ta reda på vems uppgifter som behandlas (1997, s. 77). 
Eftersom vi inte utlovat anonymitet till informanterna och de ändå ställt upp på 
intervjuerna frivilligt tycker vi inte att informanterna behöver göras anonyma. Vi har 
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ändå valt att ge dem fingerade namn och att inte redovisa exakt ålder för att försvåra för 
läsare att identifiera informanterna. 
 
För att undvika påverkan av besökarnas beteende på biblioteket valde vi att göra dolda 
observationer. Detta för att öppna observationer skulle kunna medföra att besökarna 
påverkas i användningen av biblioteket, något vi ville undvika. Att människors beteende 
påverkas när de blir iakttagna  är ett känt problem som diskuterats i flera metodböcker 
(se t. ex. Bengt Erik Eriksson & Per Månson 1991, s. 85f).  
 
Den dolda observationen går ut på att forskaren samlar material genom att på något sätt 
vara dold för objektet. Oftast löses detta genom att forskaren smälter in i mängden på ett 
eller annat sätt. (Eriksson & Månson 1991, s. 86) Vi valde att placera oss i biblioteket 
vid det område vi observerade och försökte se ut som att vi använde biblioteket som 
tidsfördriv eller studieplats. Insamlingsmetoden innehöll, liksom alla dolda 
observationer gör enligt före detta forskningsetikansvarig på utbildningsdepartementet 
Bengt Erik Eriksson och sociologen Per Månson, ”ett moment av bedrägeri” (1991, s. 
86). Trots idogt sökande i metodböcker har vi inte funnit någon författare som har tagit 
tjuren vid hornen och försökt legitimera den dolda observationsformen,  ändå är det en 
ganska vanlig insamlingsform av empiriskt material. Anmärkningsvärt är att vi inte 
heller funnit någon som har tagit ställning mot den dolda observationsformen. 
 
För observationerna tycker vi inte att vi har begått något större etiskt brott. I 
insamlingen gjorde vi så pass många observationer att inga av våra anteckningar skulle 
kunna sammankopplas med de ansikten vi minns. Alltså är detta material helt anonymt 
då inte ens vi själva vet vems uppgifter vi har hand om. Vi anser dessutom att vi inte 
handlade med risken att upptäcka något alltför privat då vi endast observerade på platser 
där besökaren visste att han eller hon kunde vara iakttagen från besökare eller personal. 
Vi anser alltså att eftersom besökarna inte visste att de var iakttagna och uppgifterna vi 
fick fram från dem är helt anonymiserade är ingen större etisk skada skedd. 
 
 
4.5 Tillvägagångssätt i analys och diskussion 
 
I kapitel 3.3 (se s. 20) redogjorde vi för de teoretiska delar vi utgått från i analys och 
diskussionskapitlet. Tanken med det här delkapitlet är att koppla på det empiriska 
material som ska användas i analysen och diskussionen.  
 
Bearbetningen av det empiriska materialet har gått till på olika sätt. För att skapa en 
förståelse för lokalen som den är har vi inhämtat det empiriska materialet på två nivåer. 
Dels har vi studerat den organisatoriskt övergripande, det vill säga vi har försökt samla 
material om lokalen som helhet. Då denna materialinsamling inte kan sägas vara 
objektivt sann utan snarast är en konstruktion har vi inte presenterat den i det empiriska 
materialet utan den är en del av analysen. Bearbetningen av detta material har gjorts 
utifrån olika typer av kartor över biblioteket. I kapitlet för empiriskt material har vi 
beskrivit den andra delen som är mer konkret: bibliotekets faktiska innehåll, resurs- och 
informationsmässigt. Dessa två nivåer av material är två sidor av samma mynt. 
Resurserna och informationen som finns i biblioteket är en grund för den övergripande 
organisationen emedan organisationen speglas i resursernas och informationens existens 
och utformning. 
 



 31 

För att tolka intervjuerna har vi först och främst transkriberat dem. Detta har varit 
värdefullt för det steg som följde i bearbetningen: en sammanställning av intervjuerna. 
Sammanställningen har gjorts med frågeformuläret som mall, det vill säga vi har 
sammanställt informanternas svar kronologiskt efter hur frågorna skulle ha ställts enligt 
frågeformuläret. Detta har möjliggjort en bra struktur på materialet som har gjort att vi 
lätt har kunnat jämföra informanternas svar. Vi har sedan fört samman svar som berör 
samma område, till exempel söksätt, i varje intervju för att få  en så klar bild som 
möjligt. Detta har sedan fungerat som grund för de presentationer av informanterna som 
ges i kapitlet med empiriskt material. 
 
Utifrån de anteckningar vi förde under observationerna har vi sett vilka vägar som 
används i biblioteket, vilka vägar som används flitigast samt hur biblioteket användes. 
Den empiriska framställningen i uppsatsen är huvuddragen av hur vi såg att biblioteket 
användes. 
 
De teoretiska delar som använts är beslutsdiagram/-plan, kognitiva kartor, organisation 
och länkning av lokalen samt skyltning. Dessa delar har varit till grund för den analys 
som gjorts av det empiriska material som består av det material vi fått fram genom 
miljöbeskrivning, intervjuer och observationer. Vi har alltså tittat på samtliga av dessa 
empiriska delar utifrån varje teoridel. Detta för att vi vill få en så bred bild av vårt fall 
som möjligt. I följande korsdiagram där samtliga rutor kan sägas representera olika 
analys- och diskussionspunkter har vi visualiserat analysen: 
 

 Miljöbeskrivning Intervjuer Observationer 
Beslutsdiagram/-plan    
Kognitiva kartor    
Organisation och 
länkning av lokalen 

   

Skyltning    
Figur 10. Korsdiagram över analyspunkter. 
 
Analys och diskussionskapitlet är disponerat efter de ovan nämnda teoridelarna. Vi 
inleder med att analysera beslutsdiagram och –planer utifrån miljöbeskrivning, 
intervjuer och observationer på Hammarö bibliotek. Därefter analyseras de tre 
efterföljande teoridelarna på samma sätt. Vi vill poängtera att det empiriska materialet 
analyseras och diskuteras i relation till varandra och inte var för sig. Korsdiagrammet är 
bara med för att förtydliga hur vi tänkt i analys och diskussionskapitlet. 
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5 Empiriskt material 
 
 
5.1 Miljöbeskrivning 
 
För att underlätta för läsaren att följa med i kommande miljöbeskrivning har vi bifogat 
några kartor över biblioteket. Bilaga 2a föreställer Hammarö biblioteks lokal utan någon 
inredning. Bilaga 2b är en karta med inritad inredning. I bilaga 2c är det inskrivet vad 
som finns i de olika hyllorna på biblioteket. I bilaga 2d har vi delat in biblioteket i olika 
avdelningar som vi själva identifierat. Motiveringar till denna indelning hittas i kapitlet 
Organisation och länkning av lokalen, på sida 53. 
 
 
5.1.1 Bibliotekslokalen 
 
Hammarö bibliotek är beläget i samma byggnad som Folkets hus i Skoghalls centrum. 
Skoghall är centralorten i Hammarö kommun som har cirka 14 500 invånare (Fakta om 
Hammarö, 2005). Den nuvarande bibliotekslokalen är en utbyggnad av det redan 
befintliga Folkets hus och stod klar 1995. Lokalen är solfjäderformad för att den ska 
passa in mellan de redan befintliga byggnaderna. Formen gör det möjligt för besökarna 
att få en överblick över bibliotekslokalen från entrén. Biblioteket och Folkets hus har en 
gemensam entréhall som biblioteksbesökarna måste gå igenom för att komma in i 
biblioteket. Den totala ytan biblioteket förfogar över är 1215 kvadratmeter. Av denna 
yta utgör själva bibliotekslokalen 543 kvadratme ter och loftet 142 kvadratmeter. Övrig 
yta består till exempel av kontor och magasin. År 2005 hade de totalt 80 221 besökare 
och deras utlån uppgick till 88 789 stycken. De har ett bokbestånd på 56 046 böcker. 
(Andreasson 2006) 
 
Visionen bakom inredningen i biblioteket är att besökarna ska få en skärgårdskänsla. 
Denna vision har sitt ursprung i att Hammarö är en skärgårdskommun. I entrén är golvet 
sandfärgat och ute bland hyllorna är golvet 
blått. Tanken bakom detta är att det 
sandfärgade representerar land och det blåa 
representerar vatten, något som är tänkt att 
referera till bokhavet. Skärgårdstemat finns 
också i bibliotekets utsmyckning, bland annat 
genom en träskulptur föreställande en 
Hammarösnipa som finns på en av väggarna 
och en blå träpanel med sjömärken som 
fungerar som avgränsning mellan 
skönlitteraturavdelningen för barn och det 
övriga biblioteket. (Ekengren & Knorring 
Aineström 2005) 
 
Det är högt i tak vilket ger biblioteket en känsla av rymd, trots det aningen begränsade 
utrymmet. Takhöjden har också möjliggjort ett loft, ungefär en tredjedel så stort som 
huvudplanet, från vilket man har bra utsikt över en stor del av huvudplanet. 
 
 

Figur 11. Träpanel och Hammarösnipa 
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5.1.2 Bibliotekslokalens innehåll 
 
Precis utanför bibliotekets entré finns en tidningshörna där man kan läsa dagstidningar. 
Denna avdelning öppnar tidigare än övriga delar av biblioteket. I biblioteksentrén möts 
besökaren först av återlämningsdisken. Väggarna i anslutning till entrén fungerar som 
utställningsutrymme. Syftet med att ha utställningsutrymme vid entrén är att 
bibliotekets utställningar ska vara så lättillgängliga som möjligt för besökarna. 

(Ekengren & Knorring Aineström 2005) I 
vinkel med återlämningsdisken finns 
utlåningsdisken placerad och mittemot den står 
en utlåningsautomat. I linje med utlånings-
disken finns en informationsdisk placerad. 
Framför diskarna finns två ställningar där 
nyinköpta böcker ställs ut. 
 
Inåt i bibliotekslokalen finns ”surftorget”, fem 
bokningsbara datorer med tillgång till internet, 
ordbehandling med mera. Det finns även två  
datorer som inte är bokningsbara som får 
användas i en kvart åt gången. Det finns också 
en dator med bibliotekskatalogen. 

 
Till höger om entrén finns den väl 
avgränsade barnavdelningen med skön-
litteratur och en dator med spel för barn. 
Även här finns en dator med biblioteks-
katalogen. På andra sidan barnavdelningen 
finns facklitteratur för barn och ungdom, 
skönlitteratur för ungdom och tidskrifter för 
barn och föräldrar. Efter detta följer hyllor 
med facklitteratur uppställd efter SAB-

systemet. 
Därefter följer 
skönlitteratur-
hyllorna. I utkanten av skönlitteratursamlingen är en hylla 
med bibliotekets medicinböcker placerad. Fantasyböcker 
och skönlitteratur på utländska språk finns mellan 
facklitteraturen och ”surftorget”. Deckare är placerade för 
sig direkt intill övrig skönlitteratur. Längs den böjda 
väggen med fönster finns ställ med tidskrifter och ett antal 
sittplatser. 
 
Längst in till vänster i biblioteket finns en avskild del som 
kallas Värmlandsrummet. Där är referenslitteraturen samt 
facklitteratur om Hammarö och Värmland placerade. Där 
finns också utrymme för utställningar. Utanför 
Värmlandsrummet, mot informationsdisken, står 

Figur 12. Återlämningsdisken sedd 
från biblioteksentrén. Till höger syns 
utlåningsautomaten 

Figur 13. Del av tidskriftsavdelningen 

Figur 14. Trappa till loftet 
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mediatyper som till exempel LL-böcker7, CD-skivor och videofilmer samlade. Även 
böcker med stor stil och ljudböcker står placerade här. Vikarierande bibliotekschef 
Karin Andreasson motiverar det med att det ska vara nära till informationsdisken så att 
personalen lätt kan hjälpa till (2006). 
 
Mitt i biblioteket finns en trappa till loftet. Loftet fungerar som ett öppet magasin för 
skönlitteratur där besökarna själva är välkomna. Det finns dessutom stud ieplatser med 
datorer, en GenLine-dator8 samt en ”deckarhörna” innehållande hyllor med deckare och 
en soffa. 
 
 
5.1.3 Bibliotekets resursförmedling 
 
På byggnadens fasad har biblioteket tillgång till en monter med ljus intill ett bokinkast 
som kan användas för återlämning när biblioteket är stängt. I entréhallen, vid ingången 
till Folkets hus finns det en tv-skärm med rullande information om vad som händer i 
Folkets hus. Biblioteket har där möjlighet att publicera information. Vid ett av våra 
besök fanns det information om bibliotekets öppettider på tv:n. Biblioteksentrén är av 
glas och på detta sitter det förutom lapp om öppettider även affischer om olika 
evenemang. 
 
Ovanför återlämnings- utlånings- och informationsdisken finns det skyltar som anger 
vilken disk det är. Det sitter också lappar fasttejpade på diskarna (se figur 12) med 
samma information. Skyltarna ovanför återlämnings- och utlåningsdisken är av trä och 
har svart text. Skylten ovanför informationsdisken skiljer sig något då skylten inte är av 
trä. Ovanför ingången till Värmlandsrummet sitter det en skylt med texten 
”Värmlandsrummet”. Den har samma design som skyltarna över återlämnings- och 
utlåningsdisken. Ovanför ingången till barnavdelningen är ”Barnavdelning” målat med 
blå skrivstil. Vid facklitteraturen för barn hänger det en skylt från taket med texten 
”Fakta för barn”. Den är av samma design som skylten ovanför informationsdisken. 
 
Vid återlämningsdisken finns ett broschyrställ innehållande information om olika 
kulturella evenemang. Bredvid stället finns 
en anslagstavla med lappar om vad som 
händer i biblioteket. Båda dessa står lutade 
mot disken vilket ger ett intryck av att de 
bara står där tillfälligt. Det finns ytterligare 
ett broschyrställ som står vid en utställnings-
vägg. Även detta ställ innehåller olika 
broschyrer med kulturanknytning. 
 
För att hjälpa användarna orientera sig bland 
hyllorna sitter det lappar på hyllgavlarna 
som anger innehållet. På hyllor med 
skönlitteratur står det till exempel ”A-E” 
vilket anger att det står böcker av författare 
med namn på A till E. På hyllorna med 
                                                 
7 LL-böcker är böcker som är skrivna på ett lättförståeligt sätt och är anpassade för människor med 
lässvårigheter. Böckerna ges ut av LL-förlaget. (Nationalencyklopedin 2006b) 
8 Dator för släktforkning. 

Figur 15. Hyllgavel med identifierande skyltar 
för skön- och facklitteratur samt hyllornas 
bestånd 



 35 

facklitteratur sitter det lappar med SAB-koder samt förklaring av dessa, till exempel ”K 
Historia”. Lapparna är vita och har en svart ram och svarta bokstäver. De har liknande 
design vad gäller typsnitt och färg men texten har olika storlek mellan fack- och 
skönlitteratur. Texten med facklitteraturens SAB-koder och förklaringen av dessa är 
ofta liten och syns inte på långt håll. De skyltar som anger andra mediatyper, till 
exempel lättläst, cd-skivor, film, har olika design. På vissa hyllgavlar frontas även 
böcker. 
 
 
5.2 Intervjuer 
 
För intervjuerna eftersträvade vi att få en informant från varje kriteriegrupp vi redogjort 
för i metodkapitlet. Detta visade sig vara svårare än vi trott då de män vi tillfrågade i 
kategorin 45-64 år inte ville ställa upp på en intervju. Fördelningen kan ses i 
nedanstående tabell där första bokstäverna i informanternas fingerade namn är 
utplacerade i den kategori de tillhör. 
 
Kön\Ålder -24 25-44 45-64 65- 
Man  G F  A, B 
Kvinna H E D C 

Figur 16. Ifylld tabell för våra urvalskriterier. 
 
Intervjuerna med informant F (Fredrik) och informant G (Gustav), är gjorda samtidigt. 
Gustav var den mest talföre av dem, och också den som besöker biblioteket oftast vilket 
gjorde att vissa frågor riktades enbart till honom. Vi har utifrån intervjuerna (se frågor i 
bilaga 1) arbetat fram en användarprofil på våra informanter. Nedan redovisas dessa i 
åldersordning med den äldsta först. Vi har valt att inte redovisa exakt ålder för att 
försvåra identifiering av informanterna.  
 
 
5.2.1 Arvid 
 
Arvid tillhör kategorin män 65-. Han besöker biblioteket en gång per vecka. Hans 
typiska biblioteksbesök består av att han först lämnar tillbaka böcker och sedan går runt 
i biblioteket och letar efter nya böcker att låna. Han lånar mest, som han själv uttrycker 
det, ”underhållningslitteratur”. Facklitteraturen på biblioteket fyller inte någon funktion 
för honom då han anser att: ”Är det fakta [man söker] så går man hem och tittar på 
datorn.” Han brukar inleda sina biblioteksbesök med att titta efter 
underhållningslitteratur på hyllan för återlämnade böcker. Detta för att det ”brukar ofta 
vara populära böcker som har varit utlånade”.  
 
Arvid tycker att han hittar bra i bibliotekslokalen och använder sig av bibliotekets 
skyltning för att veta att han är på rätt avdelning. Han säger att han aldrig tar personalen 
till hjälp för att hitta, men frågar dem ibland om det är något som saknas. Det händer att 
han söker i bibliotekskatalogen för att se vad som finns inne, men det är sällan. Han 
säger att han är välinformerad om vad man kan göra på biblioteket tack vare hans flitiga 
besökande och sociala kontakter. ”Jag är nöjd med systemet”, som han själv uttrycker 
det. Han får reda på nya, av biblioteket tillhandahållna, resurser genom att upptäcka 
dem själv i bibliotekslokalen. Han tycker inte att biblioteket behöver marknadsföra sina 
tjänster utanför lokalen, för ”vill jag låna böcker så går jag väl hit … det här är ju stället 
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man går till och lånar böcker”. Arvid ser biblioteket som en plats där man lånar böcker 
och inte så mycket mer. Det enda övriga han gör på biblioteket är att besöka 
utställningarna emellanåt.  
 
 
5.2.2 Bertil 
 
Bertil tillhör också kategorin män 65-. Han besöker biblioteket nästan dagligen och 
brukar vara där för att läsa dagstidningar och ibland tidskrifter. Ibland tittar han på 
utställningarna och han brukar gå på föredrag som biblioteket anordnar. Han tycker att 
han hittar relativt bra tack vare att han besökt biblioteket så pass ofta. ”En har ju varit 
här så pass mycket så en lär sig ju med tiden”, säger han. I de fall han inte hittar tycker 
han att personalen är väldigt hjälpsam. Han tror att det kan vara svårt att hitta för dem 
som inte är vana vid biblioteket, men säger också att ”det är väl skyltat på gavlarna vad 
det handlar om”, vilket han tycker är bra. Ibland söker han i katalogen i biblioteket, 
vilken han verkar ha en bra uppfattning om hur den kan användas för att söka efter 
facklitteratur. Om han var ute efter en bok om ett visst ämne säger han att han skulle 
använda sig av just katalogen för att hitta den. 
 
De resurser som biblioteket tillhandahåller och som Bertil känner till har han själv 
upptäckt i bibliotekslokalen eller fått reda på via bekanta. Han brukar läsa broschyren 
om vilka nya böcker biblioteket köpt in varje månad och ibland frågar han personalen 
om vad som är nytt. Han tror att internet är en bra källa att nå ut igenom, men det passar 
inte honom själv eftersom han inte har någon dator hemma. Han nämner även utskick 
via post, men tror att det skulle vara för dyrt. För egen skull uppskattar han större 
uppslag i biblioteksentrén för att få information om biblioteket. 
 
 
5.2.3 Cecilia 
 
Cecilia tillhör kategorin kvinnor 65-. Hon besöker biblioteket en gång per vecka. Hon 
brukar börja sina biblioteksbesök med att söka i katalogen efter sådant som hon har 
tänkt på före besöket, sedan går hon och letar i hyllorna. Då tittar hon också på andra 
författare och böcker än de hon sökt efter. I övrigt använder hon biblioteket för att slå i 
referensböcker om Värmland, läsa hembygdsforskning och slå i telefonkatalogerna. 
 
För att hitta böcker om specifika ämnen frågar Cecilia personalen om hjälp. Hon tycker 
att hon hittar bra i bibliotekslokalen. Hon är också välinformerad om bibliotekets 
resurser tack vare hennes flitiga besökande på Hammarö bibliotek, samtalande med 
personal samt tack vare andra sociala kontakter. För att nå ut till henne utanför 
bibliotekslokalen nämner hon tidningen som en möjlig kanal. Hon anser sig hitta bra i 
lokalen och har inget behov av information för att hitta bättre. Hon ser inget problem 
med att information skulle kunna vara felplacerad i biblioteket, ”Det här [biblioteket] är 
ju ändå inte så stort så det är ju lätt att hitta i alla fall”, säger hon.  
 
 
5.2.4 Doris 
 
Doris tillhör kategorin kvinnor 45-64. Hon säger att hon är ganska ny på biblioteket och 
besöker det ungefär en gång per månad. Ett vanligt biblioteksbesök för henne består av 
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att hon söker upp böcker hon vill läsa genom att gå runt och titta i hyllorna eller fråga 
personalen. Därefter lånar hon de böcker hon vill. Hon tittar också på utställningarna 
ibland, ”om det är liksom vernissage”. 
 
Doris tycker att hon hittar dåligt i bibliotekslokalen och säger att det beror lite på henne 
själv, att hon inte har lärt sig än. På frågan om det finns något som skulle hjälpa henne 
att hitta i biblioteket svarade hon ”Ja, det tror jag. … Att jag själv lär mig lite mer.” Hon 
tror att en broschyr med en förteckning över SAB-koder och vad de betyder skulle 
hjälpa henne. Om det är något speciellt hon vet att hon vill ha brukar hon fråga 
personalen om hjälp eftersom hon inte är särskilt välbekant med SAB-systemet eller 
katalogen. Nya resurser som finns tar hon reda på själv, helst genom bibliotekets 
hemsida. Hon tycker att internet är en bra källa för att nå ut med information om 
bibliotekets tjänster utanför lokalen. I lokalen tror hon att broschyrer med information 
om nyheter skulle vara bra. Dessa ska vara placerade inom blickfång i entrén. 
 
 
5.2.5 Eva 
 
Eva tillhör kategorin kvinnor 25-44. Hon har ett handikapp som försvårar vägledningen 
i biblioteket då hon ser dåligt. Hon besöker biblioteket ungefär varannan vecka, ibland i 
sällskap med sina barn. Hon brukar låna cd-böcker och vid ett vanligt biblioteksbesök 
går hon direkt till hyllan och letar efter något att låna. Det hon oftast söker, barn- eller 
ljudböcker, vet hon var det finns. Hon anser sig inte ha några problem med att hitta 
bland ljudböckerna och val av barnböcker överlåter hon till sina barn. Om hon är ute 
efter något speciellt frågar hon gärna personalen om hjälp. Hon tycker att 
bibliotekslokalen är öppen och att det är lätt att hitta. 
 
Vid frågan om något skulle kunna hjälpa henne att hitta bättre kom Eva på en talande 
sökningsmaskin i början av biblioteket där man talar in sin fråga och får en 
vägbeskrivning. Hon vill att besökaren ska kunna säga ”… att jag skulle vilja ha den 
och den boken … Och den liksom talade om [var boken finns]”. Efter en längre 
utläggning av hur denna imaginära maskin skulle fungera tolkade vi det som en talande 
katalog, eller som en digital bibliotekarie. 
 
Nya saker får Eva reda på framförallt genom bekanta, men också genom iakttagelser vid 
hennes besök i biblioteket samt samtal med personalen. Hon får också en del 
information genom sina barn som får information om biblioteket i skolan. Hon tror att 
reklamblad i brevlådan skulle vara ett bra sätt att nå ut till besökare utanför biblioteket. 
Hon tror inte att affischer i till exempel affärer skulle nå ut. I bibliotekslokalen tror hon 
att det är bra med informationsblad vid utlånings- och återlämningsdisken, att 
personalen berättar och lämnar ett blad. 
 
 
5.2.6 Fredrik 
 
Fredrik tillhör kategorin män 25-44 och är uppvuxen på Hammarö, men numera bosatt i 
Stockholm. Han tror att han besökt Hammarö bibliotek två gånger i sitt liv. Ett typiskt 
biblioteksbesök för honom tror han skulle innefatta att han är ute efter något speciellt 
och frågar personalen om hjälp direkt. Han säger att om han skulle besöka biblioteket 
skulle det vara i ett speciellt syfte, han skulle vara säker på vad han var ute efter. Han 
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tvekar inte på hur han skulle lösa sitt mål vid ett biblioteksbesök, utan svarar att ”skulle 
jag gå hit så vet jag ju vad jag vill ha och då går jag direkt till informationen och frågar 
var det är”. Som hjälp för att hitta på biblioteket nämner han skämtsamt en personlig 
assistent som står i biblioteksentrén. Han säger också att man kan ringa och fråga om 
man vill ha reda på något nytt. 
 
Det framgår tydligt att Fredrik inte anser sig ha något behov av biblioteket och vid 
frågan om hur biblioteket skulle kunna nå ut till honom säger han att ”det är ett jättestort 
bibliotek på internet, så det är bara att gå in och titta där”.  
 
 
5.2.7 Gustav 
 
Gustav tillhör kategorin män -25. Han besöker biblioteket ungefär 2 gånger per månad. 
Vid intervjutillfället studerade han hembygdsforskning på universitetsnivå. Oftast vet 
han vad han vill ha när han besöker biblioteket och går därför direkt till katalogen för att 
se efter om det han är ute efter finns inne, eller som han själv uttrycker det: ”jag går in i 
sökmotorn oftast till att börja med [för att se] om det är någon idé att rota i djungeln”. 
Om han inte hittar vad han vill ha i katalogen åker han till Karlstads bibliotek istället 
eftersom de har mer. Om han hittar det han vill ha i katalogen för Hammarö biblioteks 
bestånd säger han att han hämtar det själv i hyllan. 
 
Gustav säger att han inte spenderar så mycket tid på biblioteket, ändå tycker han att han 
”hittar ganska bra nuförtiden. Kanske inte direkt sådär [att] det vet jag var det är men 
jag brukar ta mig fram ganska bra.” Vid problem, ”när man har tappat bort sig lite”, 
frågar han dock personalen om hjälp. Han uttrycker spontant ett behov av ett lättare 
system bland bibliotekets böcker och kommer med förslaget om att ”[b]öckerna borde 
vara i bokstavsordning”. Han uttrycker dock detta förslag med glimten i ögat. 
 
Nya saker får Gustav reda på framförallt genom att upptäcka dem själv i biblioteket. För 
att nå ut till honom med nya saker tror han att det ska stå någonstans i lokalen så att man 
ser det. 
 
 
5.2.8 Hanna 
 
Hanna tillhör kategorin kvinnor -25. Hon besöker biblioteket ungefär en gång per 
månad. Vid intervjutillfället studerade hon på Karlstads universitet. Vid sina besök 
brukar hon ”ha med sig en lista på böcker som [hon] ska låna”. Denna lista har hon gjort 
efter att ha sökt efter böckerna i katalogen på internet hemifrån. I biblioteket går hon 
och hämtar böckerna själv efter att ha sökt efter dem i katalogen. Är det någon bok som 
inte finns där den ska vara frågar hon personalen. Hon säger att hon oftast lånar 
skönlitteratur. Om hon skulle vara ute efter ett speciellt ämne skulle hon använda 
katalogen. Hon tycker att hon hittar rätt bra och tror att det beror på att biblioteket är så 
litet.  
 
Nya saker får Hanna  oftast reda på genom att upptäcka dem själv. Hon tror att ny 
information når ut bra till henne i entrén och ger den nya utlåningsautomaten som 
exempel. Den såg hon bra när hon kom in vid intervjutillfället. Dock problematiserar 
hon skyltning i biblioteket genom att säga att hon troligtvis skulle missa en del 
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information om den bara fanns i biblioteket ett kort tag då hon går dit ganska sällan. 
Utanför biblioteket är det första hon kommer på för bibliotekets marknadsföring av 
nyheter en annons i tidningen eller ett brev hem i brevlådan. Hon tror att hon skulle 
missa om det kom som reklamblad eftersom hon inte brukar läsa sådana. Hon tycker 
också att ett nyhetsbrev via e-post skulle vara bra för att uppdatera henne på nyheter i 
biblioteket. 
 
 
5.3 Observationer 
 
Resultatet av observationerna redovisas här uppdelat efter de observationsdelar som 
redogjorts för i observationskapitlet (se s. 28). 
 
 
5.3.1 Besökarnas val av huvudleder i biblioteket 
 
Observationerna av besökarnas inledande och avslutande vägval i biblioteket 
resulterade i att vi fick en bild av vilka vägar besökarna rör sig på. Vi fann att det fanns 
vägar som alla passerade vid våra observationstillfällen. Biblioteket har, trots sina 
öppna ytor, en ganska lång entré som så gott som alla besökare passerar vid både utgång 
och ingång i biblioteket förutsatt att de inte går in i lokalen endast för att se en 
utställning eller återlämna dokument. Hur de passerar denna entrédel är dock olika 
eftersom det bland annat finns en återlämningsdisk, två utlåningspunkter samt en vagn 
med återlämnade böcker här (Mer om detta i kapitel 5.3.3). 
 
Vid våra observationer passerade alla besökare, förutom de som endast lämnade tillbaka 
dokument eller såg på utställningen, entrédelen ända fram till barn- och 
ungdomsavdelningen kommer inom synhåll då vissa svängde av till höger mot denna. 
De allra flesta höll sig dock till vänster och gick till eller förbi katalogen in till 
avdelningen för specialmedia vid vilken några stannade upp. Övriga fortsatte dock mot 
avdelningarna för skönlitteratur och facklitteratur. Det var också från 
specialmediaavdelningen merparten av de utpasserande kom. 
 
Märkbart var att endast ett fåtal passerade genom internetavdelningen och 
ungdomsavdelningen trots att det är de närmsta genomfarterna till 
facklitteraturavdelningen utifrån entrén, katalogen och personalen. Istället valde 
besökarna att ta vägen via specialmediaavdelningen till facklitteraturen.  
 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det utifrån våra observationer kan 
skönjas en tydlig huvudled på Hammarö bibliotek. Den går från entrén förbi 
informationsdiskarna in till specialmediaavdelningen och utmynnar i en tudelning mot 
skön- respektive facklitteraturavdelningen. Längs med hela denna huvudled finns det 
avfartsvägar mot till exempel internetdatorerna, ungdomsavdelningen och 
specialmediahyllorna.  
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5.3.2 Besökarnas vägval på avdelningarna 
 
Vid vårt avdelningsvis studerande av besökarnas vägval lade vi märke till att besökarna 
valde väldigt olika vägar i biblioteket. Det kan bero på att Hammarö bibliotek har 
väldigt öppna ytor med få fysiska avgränsningar förutom hyllor. Den enda väg som kan 
sägas var en huvudled, utöver den inledande huvudled vi presenterade i föregående 
kapitel, går längs väggen med tidskrifter, alltså längs med solfjäderns topp. Vi lade 
märke till att framförallt de som befann sig i biblioteket en längre tid hamnade här förr 
eller senare. 
 
 
5.3.3 Besökarnas beteende på avdelningarna 
 
I Hammarö biblioteks entrédel observerade vi att det fanns vitt skilda beteendemönster 
bland besökarna. Direkt i ingången gick ungefär hälften av besökarna till 
återlämningsdisken och hälften fortsatte in i biblioteket. De som lämnade tillbaka 
böcker fortsatte också ofta in i bibliotekets inre delar. En populär attraktion i den 
avdelning vi namngivit entrén var under våra observationer vagnen för återlämnade 
böcker som ännu inte blivit tillbakaställda på sina platser i biblioteket. De som började 
sitt biblioteksbesök med att titta på böckerna i denna vagn fortsatte gärna vidare till de 
skyltade böckerna i ställningarna framför diskarna. Dessa ställningar var över huvud 
taget populära bland besökarna, framförallt de som stannade upp och såg sig omkring 
vid ankomsten till biblioteket. Vi tycker oss ha iakttagit framförallt två typbesökare i 

Figur 17. Bibliotekets huvudsakliga huvudleder. 
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entrén. Dels de som ser sig omkring och verkar försöka bilda sig en uppfattning om 
platsen de är på, dels de som målmedvetet går till en speciell plats. 
 
Avdelningen för specialmedia användes huvudsakligen som passage till fack- och 
skönlitteraturavdelningen, ibland med en mellanlandning vid hyllorna för böcker märkta 
”Stor Stil”. De som hade ärenden till video- och ljudbokshyllorna gick ofta direkt på 
den hylla de sökte, valde något att låna och försvann mot utlåningen. Detta gällde både 
de som kom direkt från entrén och de som besökte en annan del av biblioteket innan. De 
med ärende till CD-skivorna vandrade oftare runt i bibliotekets olika avdelningar. Vi 
såg inte någon som besökte hyllan för lättlästa böcker vid våra observationstillfällen. 
 
På skön- och facklitteraturavdelningen var beteendet hos besökarna tämligen lika. Det 
var sällan en besökare sökte en särskild bok på dessa avdelningar. Besökare som sökte 
av allt att döma utan direkt mål var mer regel än undantag. En skillnad i beteendet i 
sökningsmönstret kunde dock iakttas. På facklitteraturavdelningen var det mycket 
vanligt att besökarna orienterade sig med hjälp av gavlarna, en plats där hyllornas 
tillhandahållna ämnesområden fanns nedskrivna. Detta bidrog till att skapa den 
huvudled intill lokalens innersta vägg vi beskrev i kapitel 5.3.2. Denna orientering på 
facklitteraturavdelningen avslutades ofta med att besökaren gick in och tittade på en 
specifik hylla. En annan skillnad vi iakttog mellan skön- och facklitteraturavdelningen 
var att besökarna oftare tog hjälp av personalen på facklitteraturavdelningen. 
 
På skön- och facklitteraturavdelningen gick besökarna lugnt och tittade sig kring, men 
det fanns också några som direkt plockade åt sig en bok och snabbt försvann mot 
utlåningen samt några som vägleddes av personal till en speciell hylla. Vi observerade 
också flera besökare som blev vägledda av personalen till den omplacerade 
medicinhyllan. 
 
Det fanns även de som passerade skön- och fackavdelningen snabbt för att ta sig till 
tidskriftavdelningen. En mycket välbesökt avdelning och den plats där besökarna helst 
satte sig för att läsa, oavsett läsobjekt. Både sofforna och stolarna som är placerade på 
tidskriftavdelningarna användes gärna, både för kortare lässtunder på runt fem minuter 
till längre på upp till en och en halv timme. 
 
En och annan vilsen, alternativt nyfiken, individ steg in bland tidskrifterna och vände 
sig snart därifrån efter att ha sett sig kring. Browsning av tidskriftshyllorna var en vanlig 
sysselsättning på denna avdelning, men skedde under kortare perioder än på skön- och 
facklitteraturavdelningen.  
 
Värmlandsrummet som ligger intill tidskriftsavdelning har under våra observationer 
använts på olika sätt. Referenshyllan har besökts av besökarna både med och utan 
sällskap av personalen. Stolarna och borden användes både som social sittplats och som 
läseplats. Flera observationer av besökare som kommit in i Värmlandsrummet, sett sig 
kring och snart passerat ut, gjordes. Besökare vid hyllorna med litteratur om Värmland 
hade, precis som vid den övriga facklitteraturen, vanligtvis hjälp av personalen. 
 
Gällande avdelningarna på loftet användes endast studiedatorerna och bibliotekets 
GenLine-dator under våra observationer. Huvudplanets internetavdelning besöktes 
nästan enbart av dem som skulle använda datorerna. Få gick in på avdelningen med 
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andra intentioner än att låna datorerna vilket är logiskt då denna avdelning endast 
innehåller internetdatorer. 
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6 Analys och diskussion 
 
Analysen är indelad i fyra delar som vi nämnt i kapitel 3.3, Teorin i analysen och 
diskussionen (se s. 20), och i kapitel 4.5, Tillvägagångssätt i analys och diskussion (se s. 
30). De olika delarna, beslutsdiagram och -planer, kognitiva kartor, organisation och 
länkning av lokalen samt skyltning följer efter varandra och bygger i viss mån på 
varandra. De leder tillsammans fram till slutresultatet. 
 
Den empiri som ligger till grund för det första delkapitlet, Beslutsdiagram och –planer, 
är till största delen intervjuerna och miljöbeskrivningen där intervjuerna har fått stå för 
de olika söksätt som beslutsdiagrammen är baserade på. Miljöbeskrivningen har sedan 
använts för att nå fram till hur planerna som ligger bakom diagrammen ser ut. I 
delkapitlet kognitiva kartor har vi främst använt oss av intervjuer och observationer för 
att komma fram till hur besökarna på Hammarö biblioteks kognitiva kartor kan se ut. 
Vad gäller intervjuerna har vi tittat på några av informanternas utsagor som behandlar 
hur bra de hittar i biblioteket. I observationsmaterialet har vi tittat på hur besökarna 
använder sig av biblioteket och hur målmedvetet de handlar. I delkapitlet Organisation 
och länkning av lokalen har vi främst utgått från miljöbeskrivningen och 
observationerna. Miljöbeskrivningen har bidragit med hur bibliotekslokalen är 
organiserad idag. Utifrån observationerna har vi fått reda på hur besökarna använder sig 
av bibliotekslokalen så som den ser ut idag. Det sista delkapitlet, Skyltning, utgår till 
största delen från miljöbeskrivningen av hur skyltningen på Hammarö bibliotek ser ut 
idag. Innan detta kapitel ska vi ha beskrivit vilken information som behövs och var den 
behövs i biblioteket. Skyltningskapitlet baseras följaktligen på de tidigare analys och 
diskussionsdelkapitlen. 
 
 
6.1 Beslutsdiagram och -planer 
 
För analysen av vilken information om biblioteket och dess samlingar som krävs för att 
kunna hitta rätt i lokalen har vi valt att rita upp tre möjliga beslutsdiagram innehållandes 
tre olika tillvägagångssätt för att uppnå en och samma uppgift. Denna är ganska typisk 
för en biblioteksbesökare då det krävs ett antal individuella delmål för att genomföra 
uppgiften. Detta är helt enligt Arthur och Passinis beskrivning för hur alla människor 
löser uppgifter, nämligen genom att lösa individuella problem som tillsammans löser ett 
hierarkiskt överordnat mål (Arthur & Passini 2002, s. 29f). Beslutsdiagrammen 
visualiserar på ett bra sätt att varje individuellt delmål ingår i en större helhet, en 
huvuduppgift. Diagrammen visar också hur delmålen hänger ihop kronologiskt samt 
hierarkiska skillnader i en biblioteksbesökares beslut. Beslutsdiagram utgår från det i 
figur 1 (se s. 15) skapat av Passini (1999, s. 93). Vi vill betona att de följande 
beslutsplanerna är till för att utvärdera resursförmedlingen och att de inte är en komplett 
översikt över hur biblioteksbesökare använder biblioteket. 
 
Bakom beslutsplanerna finns wayfindingförloppet som Arthur och Passini menar består 
av tre olika processer: decision making, information processing och decision execution 
(se s. 13). Enligt Hård af Segerstad finns det tre beteenden hos människor som används 
för att anpassa sig till omgivningen, ”att samla information, att planera samspelet 
mellan sig själv och omgivningen och att kontrollera utfallet av sina egna handlingar” 
(1983, s. 75). Vid jämförande av dessa teorier om hur människor beter sig ser vi många 
likheter. Vi anser att Arthur och Passinis decision making motsvaras av Hård af 
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Segerstads planerande och att information processing motsvaras av samlande. Den 
största skillnaden ligger i de tredje delarna, decision execution och kontrollerande. Vi 
tolkar att Hård af Segerstad menar att utförandet av planen sker automatiskt efter 
planerandet och att han därför lägger fokus på steget efter, det vill säga kontrollerandet 
av det man utfört. Arthur och Passini har istället fokus på utförandet av en plan och 
nämner över huvud taget inte människors behov av att bekräfta att de är på rätt spår. 
 
En förutsättning för beslutsdiagrammen är att vi tittar på alla beslut som måste tas 
utifrån bibliotekslokalen som den ser ut i miljöbeskrivningen. De tre diagrammen har 
sin utgångspunkt i de tre sätt att hitta en specifik bok som kom fram under våra 
intervjuer. De sätt som nämndes var att söka direkt på hyllan, att söka i katalogen och 
att fråga personalen. Den fråga informanterna fick var hur de skulle gå tillväga för att 
hitta en bok om katter (för intervjufrågor, se bilaga 1). Att vi valde just en bok om katter 
beror på att det är ett ämne vi trodde att alla informanter skulle kunna förstå. Det är väl 
avgränsat både kognitivt för informanterna och i Hammarö biblioteks organisation av 
facklitteraturen. Att kattböcker ligger ganska långt ner i hierarkin i SAB-systemet gör 
dessutom att det blir en lång beslutsplan med många beslutspunkter. Exemplet ger 
därför prov på vilken information som kan behövas för att resursförmedlingen ska 
fungera på flera olika nivåer av sökandet bland resurserna.  
 
De följande tre beslutsdiagrammen är baserade på rationellt handlande och att vi har 
gjort beslutsplaner för rationellt handlande besökare. Vi är medvetna om att människor 
inte alltid handlar rationellt. Enstaka irrationella handlingar kan vi inte förutse, men de 
behöver ändå inte innebära en misslyckad sökning då en förutsättning för vårt system är 
att det ska gå att hitta till alla resurser varifrån som helst i lokalen. Detta förutsätter dock 
att handlingsmönstret är rationellt. Vid upprepat irrationellt beteende vill vi understryka 
att det system som vi förordar inte är tillräckligt för att vägleda en besökare. Endast 
slumpen eller bibliotekspersonalen kan leda en upprepat irrationell handlande individ 
rätt. 
 
 
6.1.1 Sökning direkt på hyllan 
 
Två av informanterna svarade att de skulle leta direkt på hyllan om de skulle söka efter 
en bok om katter. Dessa två är Eva och Arvid. Eva säger att ”då går man ju till djur … 
och där är det liksom”. Arvid säger att han lätt skulle leta fram en kattbok, men säger 
också att han inte brukar leta efter facklitteratur. Vanligtvis brukar han söka på internet 
om det är fakta han vill ha reda på och inte leta i böcker.  
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Figur 18. Beslutsdiagram, sökning direkt på hyllan. 
 
Detta beslutsdiagram visar kronologiskt de fyra huvudsakliga delmål besökaren måste 
uppnå för att hitta en fackbok om katter på Hammarö bibliotek. Det behövs information 
om var boksamlingen är belägen, var fackböckerna finns, var husdjursböckerna är 
belägna och slutligen också information om var kattböckerna är placerade. Dessa fyra 
informationsbehov uppstår på olika platser i biblioteket. Var boksamlingen är belägen 
behöver besökaren veta där han eller hon startar sin färd mot en fackbok om katter. 
Eftersom vi har begränsat analysen till Hammarö biblioteks lokaler inleds färden oftast i 
biblioteksentrén, men vi kan inte utesluta att besökaren startar sitt sökande någon 
annanstans i lokalen. Det är snarast ett rimligt antagande att besökarna kan komma på 
något de vill läsa om medan de är i lokalen och därmed få påbörja sitt sökande varhelst 
de tar det första steget för att avklara en huvuduppgift. Utifrån Hammarö biblioteks 
miljö är det dock inte några problem att identifiera var boksamlingen finns, dels tack 
vare färgskiftningarna i golvet där det blå motsvarar bokhavet och det sandfärgade 
motsvarar stranden till detta hav, dels – och kanske främst – genom att det är ett öppet 
bibliotek där besökarna kan få en hyfsad överblick över lokalen. Vi har i insamlingen av 
det empiriska materialet inte någonstans funnit indicier på att det skulle vara något 
problem att söka sig till boksamlingen.  
 
Var fackböckerna finns måste besökaren ha information om vid anländandet till 
boksamlingen. Detta informationsbehov, liksom de följande två är möjliga att tillgodose 
för besökarna såsom lokalen ser ut i miljöbeskrivningen. Resonemanget om huruvida 
det är lätt nog för besökarna att tillgodose informationsbehoven för att hitta rätt finns i 
analys- och diskussionskapitel om bibliotekets organisation och skyltning (se kapitel 6.3 
och 6.4). Att veta att den nödvändiga informationen för att klara av beslutsdiagrammets 
olika steg existerar på biblioteket räcker dock för läsaren i denna stund.  
 



 46 

Det tredje huvudsakliga informationsbehov vi har identifierat utifrån Hammarö 
biblioteks miljö, lokaliserandet av husdjursböcker, måste uppfyllas för besökaren när 
han eller hon kommit in på fackboksavdelningen. Vid lokaliserandet av 
husdjursböckerna måste besökaren slutligen få den information som krävs för att 
lokalisera en kattbok. 
 
 
6.1.2 Sökning i katalogen 
 
De informanter som svarade att de skulle använda katalogen för att hitta en fackbok om 
katter är Bertil, Gustav och Hanna. Ingen av dem ger någon utförlig förklaring av hur en 
sådan sökning skulle gå till, men alla säger att de skulle söka sig från katalogen till 
kattboken eller -böckerna på egen hand. Gustav, som ger den utförligaste förklaringen 
säger: ”[J]ag … söker på katter, på allmänt, i sökmotorn. Så ser jag väl vart man hamnar 
då. Eller vart den ligger, och sen går jag och tittar efter den”. Hur dessa informanter går 
tillväga för att hitta från katalogen till rätt hylla framgår knappt av intervjuerna. 
Informanterna reflekterar mest över hur de skulle söka i katalogen och inte över de 
eventuella svårigheterna med att sedan finna böckerna. Ett exempel på detta är att efter 
identifieringen av vilka böcker Hanna vill ha och var de står ”går [hon] bara och letar 
reda på dem”. 
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Figur 19. Beslutsdiagram, sökning i katalogen. 
 
Som framgår av diagrammet är den första informationen besökaren behöver vid 
anländandet till bibliotekslokalen var katalogen finns. Denna information är alltså 
önskvärd någonstans i entrén. När besökaren väl placerat sig vid katalogen behövs 
information för hur man söker i katalogen. Om besökaren då lyckas med sökningen 
behövs information som vägleder till den hyllan som det hänvisas till i katalogen. På 
Hammarö bibliotek hamnar den ovane besökaren, som den vi visualiserat i diagrammet 
ovan, i detta skede av huvuduppgiften i en något prekär situation. Det finns ingen 
information om var hyllan med signumet för katter, Qdfj, är belägen i biblioteket. Är 
besökaren någorlunda införstådd i hur SAB-systemet är uppbyggt söker han då efter var 
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Q finns i biblioteket. Även detta, liksom att lokalisera fackböckerna, är dock en 
övermäktig uppgift på Hammarö bibliotek utifrån katalogens placering. Istället får 
besökaren göra en sökning liknande den i figur 19: söka efter boksamlingen, 
facklitteraturböckerna, avdelning Q och slutligen kattböckerna, Qdfj. Med en lyckad 
katalogsökning gjord har besökaren fördelen att han eller hon vet vilken avdelning 
kattböckerna står på. Detta till skillnad från en direkt sökning på hyllan i vilken 
besökaren måste lista ut vilken hylla som är den korrekta på egen hand. Vid en sökning 
på ett ämne som inte är lika väl avgränsat i SAB-systemet är det dock inte säkert att 
besökaren har lika lätt för att lokalisera rätt hylla efter en katalogsökning. 
 
Vad som händer vid ett misslyckat steg i en beslutsplan är inget som Arthur och Passini 
nämner. Att man då går ett steg uppåt i bibliotekets hierarkiska resursorganisation har vi 
kommit fram till inspirerade av Arthur och Passinis tankar om att besluten är hierarkiskt 
uppdelade (se s. 15). Om man inte kan utföra någon handling som kan lösa en 
deluppgift måste man gå upp ett steg i hierarkin och se om en annan deluppgift skulle 
kunna hjälpa till att lösa huvuduppgiften. I detta fall ligger det närmast till hands att gå 
ett steg uppåt i bibliotekets hierarkiska resursorganisation. Arthur och Passinis 
beslutsplaner manar inte direkt till eftertänksamhet hos den informationssökande. Ur det 
perspektivet tycker vi att Hård af Segerstads tankar om att människor kontrollerar 
utfallet av sina handlingar gör hans teori mer komplett eftersom det där finns utrymme 
för misslyckanden. 
 
 
6.1.3 Fråga personalen 
 
Att fråga personalen om hjälp visade sig vara lika populärt som att söka i katalogen 
bland informanterna. Cecilia, Doris och Fredrik påstår att de skulle använda det 
tillvägagångssättet för att hitta en kattbok på Hammarö bibliotek. Det finns en stor 
skillnad i Cecilia och Doris syn på hur bra de hittar i biblioteket. Cecilia säger sig hitta 
bra, medan Doris skulle fråga personal om hjälp på grund av att hon inte hittar själv. På 
frågan om hur hon skulle hitta en bok om katter svarade Doris: ”Jag kan inte det där. 
Jag vet att det är bokstäver och sådant här men… då frågar jag nog”. Fredrik, som inte 
brukar besöka biblioteket, säger att han skulle gå direkt till informationen och fråga om 
han visste vad han var ute efter. Att människor med så olika kunskap om resurserna och 
lokalen säger sig ta hjälp av personalen tyder på att det är ett tillvägagångssätt som 
tilltalar olika typer av biblioteksbesökare. 
 

 
Figur 20. Beslutsdiagram, fråga personalen. 
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Detta beslutsdiagram är det kortaste vilket beror på att besökaren lämnar över sin 
beslutsplan i någon annans händer. Det enda som krävs av besökaren är att hitta till 
personalen och ställa sin fråga, därefter är det upp till personalen att vägleda besökaren. 
Den enda information besökaren behöver för att klara av detta uppdrag är att veta var 
informationsdisken är och hur man ska tilltala personalen för att få den hjälp man vill 
ha. Att detta är all information som behövs gäller vare sig personalen följer med till 
hyllan och visar böckerna eller om personalen pekar ut var hyllan med de eftersökta 
böckerna finns. Vilken metod personalen än väljer kan besökaren inte själv göra upp 
någon plan för det i förväg. Denna problematik finns till viss del också i det tidigare 
diagrammet över en katalogsökning då man inte kan veta resultatet av sökningen innan 
den är gjord. I det fallet måste man dock göra upp en plan när man har fått träfflistan 
och ska hämta de böcker man funnit intressanta. I det aktuella fallet följer besökarna 
alltid, enligt vad vi har fått fram i intervjuerna och av observationerna, personalens råd. 
 
 
6.1.4 Sammanfattande analys och diskussion av de tre söksätten 
 
Gemensamt för de tre beslutsdiagrammen är att de har en beslutspunkt i entrén där det 
är önskvärt med vägledning för att kunna genomföra den första delen av beslutsplanen. 
Där behövs alltså övergripande information för att besökaren ska kunna inleda sökandet 
som ska leda till målet med deras plan. I de tre ovan beskrivna beslutsplanerna är det 
dock olika information som behövs i inledningsskedet av ett besök på Hammarö 
bibliotek: information om var boksamlingen, katalogen respektive informationsdisken 
finns. 
 
Om man förutsätter att vi genom intervjuerna fått fram alla sätt som biblioteksbesökare 
använder sig av för att hitta det de söker i bibliotekslokalen är det alltså främst utifrån 
entrén och bibliotekskatalogen det krävs information för vägledning vidare ut i 
biblioteket. Nu vet vi att så inte är fallet. I observationerna upptäckte vi till exempel att 
det fanns besökare som gick runt och såg sig om bland hyllorna utan något direkt mål 
(se s.41). En sådan besökare skulle kunna befinna sig var som helst i lokalen och få idén 
att en bok om till exempel katter vore trevlig att läsa. Detta leder till att information som 
leder vidare i biblioteket kan behövas överallt i bibliotekslokalen. Problemet med att 
information om besökarens första steg behövs överallt kan lösas genom att till exempel 
ha en för alla besökare välkänd informationspunkt någonstans i biblioteket dit 
besökarna alltid kan vända sig. För att en sådan informationspunkt ska kunna vägleda 
alla besökare måste den innehålla vägledning till alla de olika avdelningarna, katalogen 
och personalen då dessa tre exempel på vägledningsinformation ger den första 
nödvändiga informationen för en sökning direkt på hyllan, katalogsökning respektive 
sökning med hjälp av personal. 
 
I intervjuerna framkom faktiskt ännu ett sätt att söka sig runt i biblioteket, men inte i 
samband med frågan om hur informanten skulle gå tillväga för att hitta en fackbok om 
katter. Istället framkom det i Hannas beskrivning av hur ett vanligt biblioteksbesök ser 
ut för henne att hon brukade ha med sig en lista på böcker och deras placering på 
Hammarö bibliotek vid sina besök. Detta tillvägagångssätt påverkar dock inte vilken 
information som krävs för besökarna då det är ett mellanting av beslutsplanerna för 
sökning direkt på hyllan och sökning i katalogen. Deluppgifterna som skulle behöva 
lösas för detta tillvägagångssätt är desamma som de fyra sista i en katalogsökning med 
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skillnaden att boksamlingen behöver lokaliseras med utgångspunkt i entrén istället för 
från katalogen som i figur 19. 
 
Att detta tillvägagångssätt inte framkom direkt i någons svar på frågan om hur de skulle 
gå tillväga för att hitta en fackbok om katter kan bero på själva intervjusituationen. Dels 
satt informanterna i bibliotekslokalen vid intervjuerna och de kan därför ha utgått från 
den fysiska punkt de var på när de beskrev tillvägagångssättet för att hitta en kattbok. 
Dels var frågorna innan denna ställda så att vi under intervjuerna utgick från att 
informanten befann sig i biblioteket även i tanken och att de därför inte tänkte på vad de 
har med sig för kunskap in i det fall de skulle söka efter en fackbok om katter. 
Eventuellt skulle vi ha kunnat omformulera frågan så att informanten beskrev sitt 
tillvägagångssätt utifrån en punkt utanför biblioteket eller åtminstone utifrån 
biblioteksentrén. Detta skulle å andra sidan avgränsa svaret från att kunna utgå från 
andra delar av biblioteket än entrén, och en sådan avgränsning var vi definitivt inte ute 
efter. Eftersom vi ställde frågor om hur ett vanligt biblioteksbesök såg ut för 
informanterna utifrån entrén och att vi även diskuterade med dem kring denna fråga tror 
vi dock att vi på ett godtagbart sätt lyckats fånga in informanternas tillvägagångssätt för 
att uppnå ett speciellt mål. 
 
Det exempel vi har berört mest i detta delkapitel har handlat om facklitteratur, men 
samma princip om att leta sig djupare kan även appliceras på andra delar av biblioteket. 
 
Vi har hittills endast berört de resurser på Hammarö bibliotek som finns fysiskt i 
bibliotekslokalen. Eftersom målet med uppsatsen är att hitta en lösning för att nå ut med 
bibliotekets alla resurser behöver vi alltså även få in övrig information, som tillexempel 
information om e-böcker. Även den övriga informationen kan delas in i avdelningar. De 
olika sorters information om resurser som inte finns fysiskt i biblioteket som vi 
identifierat har vi valt att dela in i avdelningarna evenemang och e-resurser. Vi likställer 
dessa avdelningar med de fysiska avdelningarna på biblioteket (se bilaga 2d). Om en 
sådan indelning görs är det logiskt att anta att informationen om dessa resurser borde 
tillgängliggöras på samma sätt som de fysiska resurser vi har diskuterat tidigare. 
Informationen om evenemang och e-resurser borde alltså få egna fysiska avdelningar på 
samma sätt som fysiska resurser. 
 
Den information som krävs för att hitta rätt på Hammarö bibliotek innefattar alltså 
information om var alla olika avdelningar på biblioteket finns och information om vad 
dessa avdelningar innehåller. Dessutom behövs information om vilka resurser 
biblioteket tillhandahåller för fjärrbruk. Om man utgår från Hård af Segerstads tankar 
om kontroll av handlingar finns det även ett behov av att få bekräftande information om 
att man är på rätt spår. 
 
 
6.2 Kognitiva kartor 
 
Vi ska i detta delkapitel utifrån intervjuerna och observationerna försöka utröna hur 
detaljerade besökarnas kognitiva kartor över Hammarö bibliotek är. När detta är gjort 
diskuterar vi vilken resursinformation som behövs fysiskt i lokalen utifrån det vi kom 
fram till i föregående kapitel om vilken information en besökare behöver. 
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Sex av åtta informanter har uppgett att de hittar någorlunda bra eller bra i Hammarö 
bibliotek, endast två av informanterna, Doris och Fredrik, säger att de inte hittar bra i 
bibliotekslokalen. Detta är även de två som inte är vana besökare på Hammarö 
bibliotek. Vi kan alltså utgå ifrån att dessa två endast har fragmentariska kognitiva 
kartor av bibliotekslokalen, något som understryks av att de skulle vända sig till 
personalen för hjälp om de är ute efter en speciell bok även om dessa två faktorer inte 
kan sägas korrelera fullständigt med varandra. 
 
Eva brukar endast låna ljudböcker och tycker att hon hittar bra i Hammarö bibliotek. Att 
hon hittar bra till ljudböckerna beror på att det är en hylla som hon besöker ofta. Att hon 
nästan uteslutande använder biblioteket för att hitta till ljudböckerna kan vara en orsak 
till att hon inte upplever några problem med att använda bibliotekslokalen. Hennes 
kognitiva karta över resten av biblioteket är långt ifrån fulländad då hon sällan använder 
biblioteket för andra syften än just att låna ljudböcker. Hon har dock en detaljerad 
kognitiv karta från entrén och till ljudböckerna. Detta är ett resultat av bibliotekets 
placering av ljudböckerna, nära entrén. Eftersom ljudböckerna står så pass nära entrén 
får de användare som främst nyttjar dessa resurser i biblioteket endast en utvecklad 
kognitiv karta över en liten del av lokalen. 
 
De övriga fem besökarna som uppgett att de hittar bra verkar ha en god uppfattning om 
bibliotekslokalens olika delar, och alltså en välutvecklad kognitiv karta över biblioteket 
i stort. Självklart har varje informant en individuell kognitiv karta, till exempel har 
Arvid och Hanna troligtvis en mer utförlig sådan över avdelningen för skönlitteratur än 
till exempel Gustav vars kognitiva karta över Värmlandsrummet troligtvis är mer 
detaljerad än Arvids och Hannas tack vare att han studerar hembygdsforskning. De 
avdelningar informanterna har mest kunskap om har de också den mest detaljerade 
kognitiva karta över. När det gäller kunskaper om avdelningen för facklitteratur verkar 
de dock vara ytliga. Här är skyltningen till de olika underavdelningarna välanvänd, 
vilket framkom i observationerna. Detta är kanske inte är helt oväntat då SAB-systemet 
är långt ifrån självklart och svårt att lära sig utantill. 
 
Som vi har nämnt i teoriavsnittet påverkar en kognitiv karta hur observant en person är 
på sin omgivning. Vid målmedvetet handlande kan kringinformation lätt förbises, något 
som vi såg en antydan till i intervjuerna då hela sex av åtta inte sett den nyinställda 
utlåningsautomat som finns i biblioteksentrén. De två som hade sett utlåningsautomaten 
är dock också vana besökare som därför kan tänkas handla målmedvetet. Det kan dock 
finnas en förklaring i att den ena av dem, Arvid som besöker biblioteket varje vecka, är 
av den browsande typen och kanske därför uppmärksammade förändringen i lokalen. 
Den andra besökaren som uppmärksammat utlåningsautomaten är Hanna. Hon är inte en 
lika frekvent besökare och utifrån intervjun verkar hon i allra högsta grad vara en 
målmedveten användare som kommer till biblioteket med färdigskrivna listor på vad 
hon ska låna. Det kan handla om tillfälligheter att hon upptäckte den, eller så är hon 
liksom Arvid väl förtrogen med hur bib liotekslokalen ser ut och uppmärksammade av 
den anledningen nyheten. Informanternas målmedvetenhet kan självklart också 
ifrågasättas då den varierar. Informanterna kan därför just vid detta besök ha varit mer 
eller mindre målmedvetna än normalt. 
 
En förklaring till att vissa av informanterna missat utlåningsautomaten kan vara att de 
hade sett den, men inte visste vad den var till för när vi frågade dem. I detta fall har 
dock inte informationsskylten som fanns intill automaten nått ut på ett bra sätt till 
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besökarna. Att besökarna sett den, men inte vetat vad den var till för framkom i 
intervjun med Cecilia. När vi beskrev var automaten stod för henne sade hon ”är det den 
de har satt upp där … en stor skärm?”, vilket det var. 
 
I observationerna har samtliga iakttagna besökare på facklitteraturavdelningen läst 
skyltarna på gavlarna eller varit där i sällskap med någon i personalen. Ett sådant 
beteende har vi inte i samma grad kunnat iaktta på någon av de övriga avdelningarna, 
förutom i Värmlandsrummet som också innehåller facklitteratur. Detta tycker vi pekar 
på att tydlig skyltning på fackavdelningen är viktig, en slutsats vi också kunde dra av 
intervjuerna. De andra avdelningarna innehåller inte lika många underavdelningar och 
därför krävs inte lika djupgående fysisk vägledning inom dem. 
 
Det finns några delar av biblioteket som alla besökare passerar för att använda lokalen, 
nämligen avdelningen för dagstidningar och entrén. Tack vare detta vågar vi påstå att 
biblioteksbesökarna har en viss kunskap om dessa biblioteksdelar, de utgör en kognitiv 
karta som är gemensam för så gott som alla biblioteksbesökare. Avdelningen för 
dagstidningar är strax utanför biblioteket och de resurser som finns här tror vi att så gott 
som alla besökare är medvetna om. Likaså får alla besökare en bild av den del vi kallar 
entrén så att de har en uppfattning om vad som finns även på denna avdelning. 
Besökarnas uppfattning om dessa avdelningar bildar en del av den kognitiva karta de 
har över biblioteket. Deras individuella kognitiva karta byggs dessutom ut varje gång de 
återvänder till biblioteket. 
 
Förutsatt att en besökare söker sig in i bibliotekets resurser på det sätt som Arthur och 
Passini beskriver i wayfindingteorin anser vi att en tillräckligt utförlig kognitiv karta för 
att en besökare på Hammarö bibliotek skulle kunna orientera sig utan skyltning behöver 
innehålla alla olika avdelningar på biblioteket (se bilaga 2d) samt indelningen av SAB-
systemet i facklitteraturen. Dessutom skulle besökaren behöva vara medveten om vilka 
resurser biblioteket tillhandahåller för fjärrbruk. Eftersom ingen av informanterna ens 
varit i närheten av att ha uppvisat alla dessa kunskaper anser vi att det är möjligt att 
fastslå att ett fysiskt förmedlingssystem för bibliotekets resurser är nödvändigt. 
 
Vid jämförande av den information vi kom fram till att biblioteksbesökare behöver för 
att hitta bland bib liotekets resurser med de kognitiva kartor som besökarna har kan vi 
diskutera oss fram till vilken information som behövs i fysisk form i Hammarö 
bibliotek. Varje besökare behöver dock olika mycket fysisk resursinformation eftersom 
deras kognitiva kartor ser olika ut. För att tillgodose alla besökares informationsbehov 
skulle väldigt mycket fysisk resursinformation krävas. Detta innebär ett problem då 
Arthur och Passini skriver att för mycket information gör det svårt att ta till sig rätt 
information. Alltså bör all onödig information gallras bort ur resursförmedlingen. 
(Arthur & Passini 2002, s. 34) Eftersom Hammarö bibliotek vill förmedla sina resurser 
till alla besökare bör ett resursförmedlingssystem vara gjort så att endast det för alla 
besökare kända utesluts från den fysiska vägledningen. Utifrån framförallt 
informanternas svar och observationerna kan vi förutsätta att alla besökare har en bild 
av vad ett bibliotek är och vet något om dess resurser. Till exempel förutsätter vi att 
besökaren är medveten om att biblioteket innehåller resurser som innehåller 
information. Dessutom har alla besökare en, åtminstone fragmentarisk, bild av 
dagstidningsavdelningen och entrén eftersom de passerar dessa avdelningar. Vi 
förutsätter därför att besökarna inte behöver vägledande information för att vägledas till 
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dessa avdelningar. Observera att vi inte påstår att det inte krävs vägledande information 
på avdelningarna, utan endast till. 
 
Trots att det finns välbesökta avdelningar i andra delar av bibliotekslokalen kan vi 
utifrån det empiriska materialet inte hävda att alla besökare har en bild av dessa. Därför 
krävs det fysisk vägledningsinformation som leder besökarna till dessa avdelningar om 
man utgår från att besökarna beter sig på det sätt Arthur och Passini beskriver i 
wayfindingteorin. 
 
Gällande bekräftande information behöver besökarna alltid någon gång få bekräftat att 
de är på rätt spår. Eftersom Hammarö bibliotek är så pass litet utgör de fysiska 
resurserna i sig bekräftande information för huvuduppgiften. Det kan dock krävas 
bekräftande information i delmålen för att besökarna ska känna att de är på rätt spår. 
 
 
6.3 Organisation och länkning av lokalen 
 
Målet med detta delkapitel har varit att komma fram till var den resursinformation som 
krävs fysiskt bör vara placerad. Detta har vi gjort genom att inledningsvis göra en 
presentation av resursernas organisation utifrån vår egen tolkning av den. 
Presentationen är gjord efter de faktiska förhållandena på Hammarö bibliotek, 
bibliotekspersonalens tankar om den och hur lokalen används av besökarna. Den 
indelning vi har gjort är utifrån detta material vår egen tolkning av organisationen och är 
därför placerad här istället för bland det empiriska materialet. Denna presentation följs 
upp av en diskussion om hur Hammarö biblioteks resurser bör vara organiserade för att 
besökarna ska kunna söka sig till en viss resurs främst utifrån Arthur och Passinis 
wayfindingteori. Slutligen tittar vi på informanternas och de observerade besökarnas 
huvudsakliga vägval för att komma fram till var resursinformationen kan nå ut till 
användarna på bästa sätt. 
 
 
6.3.1 Organisation och länkning av resurserna och avdelningarna 
 
Den första indelningen vi tycker oss se på Hammarö bibliotek är gjord utifrån de olika 
mediatyperna. Böckerna står samlade, cd-skivorna står tillsammans och så vidare. Den 
här indelningen avspeglas i att bokhavet, som också innehåller tidskrifter, har blått golv. 
I denna indelning finns det dock utbrytare som till exempel böcker med stor stil och LL-
böcker. Dessa står lite utanför övriga böcker och står istället placerade tillsammans med 
andra dokumentformer. Eftersom detta är böcker med ett speciellt format tycker vi att 
det finns logik i att placera dem bland andra dokumentformer. Innehållsmässigt skulle 
man kunna hävda att dessa böcker borde stå på skönlitteraturavdelningen, men sådant 
innehåll återfinns också i ljudböckerna som är placerade i närheten av LL-böckerna och 
böckerna med stor stil. Avdelningen med LL-böcker, böcker med stor stil och 
ljudböcker ligger angränsande till skönlitteraturavdelningen vilket gör att alla resurser 
innehållandes skönlitteratur är samlade i närheten av varandra och därmed lätta för 
besökarna att identifiera placeringen på. Vi kan se en överlappning i organisationen här, 
men vi väljer att se stor stil och LL-böcker som en speciell form av böcker för att kunna 
göra en logisk avgränsande indelning. Alla dokument med annan form än böcker, 
tidningar och tidskrifter är placerade i samma avdelning, specialmedia. 
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Vi har, som tidigare nämnts, gjort en indelning av resurserna på Hammarö bibliotek i 
olika avdelningar. Nedan följer en genomgång och diskussion om varje avdelning och 
deras position i biblioteket. 
 
Dagstidningsavdelningen ligger väl avskild då den är placerad utanför 
bibliotekslokalen. Den är även väl avskild i dess innehåll då detta är enda platsen 
dagstidningarna finns tillgängliga i bibliotekslokalen. Placeringen utanför den övriga  
bibliotekslokalen gör att avdelningen kan besökas innan övriga biblioteket öppnas. 
 
Entrén är självklar i sin placering. Den gränsdragning vi har gjort för entrén inåt i 
biblioteket baseras på att de öppna ytorna som kännetecknar entrén slutar där. Vi har i 
observationerna sett att entréns öppna ytor ibland används för ge besökaren en 
uppfattning om lokalen (se s. 41). Detta indikerar att tanken om att besökarna ska kunna 
få en översikt över lokalen, som fanns vid byggandet av biblioteket, även infrias i 
verkligheten. 
 
Internetavdelningen är självklar i sin indelning då den endast innehåller datorer med 
internetanslutning. Att kalla den just internetavdelning som vi gjort är kanske inte helt 
lyckat då datorerna även kan användas för till exempel ordbehandling. Det finns dock 
även studiedatorer med ordbehandlingsprogram på loftet. Datorerna på den avdelning vi 
valt att kalla internetavdelningen användes vid observationerna oftast för 
internetanslutningen. Placeringen av denna avdelning kommer sig av att personalen vill 
ha den i blickfång från diskarna (Bibliotekspersonal 2006). 
 
Specialmediaavdelningen innehåller resurser som är i annan form än bok- tidnings- eller 
tidskriftsform. Detta är dock en sanning med modifikation då böcker med stor stil och 
LL-böcker står på avdelningen specialmedia. Placeringen av just dessa böcker är också 
baserad på att personalen vill ha dem i närheten av sina diskar för att finnas nära 
tillhands (Andreasson 2006 ; Bibliotekspersonal 2006). Detta är den mest expansiva 
avdelningen med avseende på nya mediatyper. För flexibilitetens skull bör denna 
avdelning ha expans ionsmöjligheter utrymmesmässigt och utifrån vår förståelse är 
dagens placering av specialmediaavdelningen den bästa i detta avseende.  
 
Skönlitteraturavdelningen är väl avgränsad såtillvida att besökarna förstår vad den 
innehåller. Skönlitteraturavdelningen på Hammarö bibliotek innehåller utbrutna 
underavdelningar med deckare och fantasy. Deckarna är placerade intill övriga 
skönlitterära böcker medan fantasyböckerna och skönlitteratur på utländska språk står 
intill internetavdelningen (se bilaga 2c och 2d). Utbrytningen av fantasy är gjord för att 
besökarna lättare ska hitta böckerna (Andreasson 2006). För att få en mer enhetlig skön- 
och facklitteraturavdelning bör dessa böcker byta plats med facklitteraturböcker som är 
placerade direkt intill skönlitteraturavdelningen.  
 
Skönlitteraturavdelningen innehåller medicinböcker, alltså de med SAB-koden V. 
Anledningen till att medicinböckerna är placerade här är att besökarna ska kunna 
botanisera bland dessa böcker ifred (Andreasson 2006 ; Bibliotekspersonal 2006). Vi 
tycker att det är en god tanke, men en utbrytning som är gjord för att man ska kunna 
vara ifred tycker vi också kräver att man ska kunna hitta till ifred. En sådan utbrytning 
kräver alltså tydlig skyltning, något som saknas på Hammarö bibliotek idag. Vi 
uppmärksammade detta under observationerna då vi såg en besökare som såg vilsen ut. 
Denna besökare kom tillbaka med en bibliotekarie som visade vägen till medicinhyllan. 
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Personalen är medveten om svårigheterna att hitta medicinavdelningen så som den är 
placerad idag (Bibliotekspersonal 2006). 
 
Facklitteraturavdelningen är väl sammanhållen och innehåller all facklitteratur 
biblioteket tillhandahåller, med undantag för de böcker som står i Värmlandsrummet 
och medicinlitteraturen som står på skönlitteraturavdelningen för att vara avskild. 
Facklitteraturen är genomgående indelad enligt SAB-systemet, något som orsakar 
problem för biblioteksbesökare. Till exempel framkom det i intervjun med Doris att hon 
har svårt att förstå indelningen. Under observationerna märkte vi att hon inte var ensam 
om detta då det fanns besökare som tog hjälp av personal för att hitta rätt på 
fackavdelningen. Att besökarna har problem med SAB-systemet är också något som 
personalen har iakttagit, vilket vi har skrivit om ovan. SAB-problematiken skulle 
kanske kunna lösas genom en grovindelning av avdelningarna. Biblioteket skulle 
därmed bli tvunget att frångå den strikt alfabetiska ordningen i SAB-systemet. Att göra 
en sådan indelning i den här uppsatsen skulle dock ta för stor plats så vi har istället valt 
att använda oss av samma indelning som i övriga biblioteket. Detta har lett till 
problemet att det egentligen blir för många underavdelningar till 
facklitteraturavdelningen. Det viktigaste för resursförmedlingen är dock att klargöra för 
användarna vad varje avdelning i SAB-systemet innehåller och att med enkla termer 
vägleda besökarna bland resurserna. Att ha en samlad förteckning för vad som står på 
varje hylla skulle underlätta besökarnas lokaliserande av underkategori till 
facklitteraturen. 
 
Tidskriftsavdelningen finns placerad längs ytterväggen i bibliotekslokalen. Detta är en 
passande placering, inte minst för att det finns ljusa och avskilda sittplatser intill 
fönstren. Under observationerna såg vi att det var vanligt att besökare tog en tidskrift 
och satte sig och läste den vid den på avdelningen. 
 
Värmlandsrummet är en arkitektoniskt avgränsad del i bibliotekslokalen. Den innehåller 
all facklitteratur biblioteket har om Värmland. Denna litteratur är indelad i 
underavdelningarna böcker om Hammarö och böcker om övriga Värmland. I 
Värmlandsrummet finns även all referenslitteratur biblioteket tillhandahåller. Detta är 
också ett exempel på en placering som inte är given logiskt. Att böcker om Värmland 
finns i Värmlandsrummet är logiskt, men det är inte lika självklart att till exempel alla 
uppslagsverk finns här. Denna placering kräver därför tydlig skyltning. 
 
Loftet  finns i bilaga 2d indelat i olika avdelningar. Vi har efter uppritningen av kartorna 
kommit fram till att loftet bör ses som en avdelning innehållande tre olika 
underavdelningar. Loftet är en klart arkitektoniskt avgränsad avdelning. Detta är en 
avdelning som det är omöjligt att få en överblick av från entrén utan skyltning. Att loftet 
dessutom består av olika underavdelningar gör att det krävs tydlig skyltning även till 
resurserna på denna avdelning. 
 
Information om e-resurser finns för närvarande inte samlade i bib liotekslokalen. Vid 
vårt senaste besök på biblioteket fanns information om e-musik på en lapp upptejpad 
vid cd-skivorna. Det fanns också en affisch om e-böcker i biblioteksentrén. Information 
som denna tycker vi bör vara samlad för att göra det enklare för besökarna att hitta till 
de olika e-resurser biblioteket tillhandahåller. 
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Evenemangsinformationen är även denna utspridd i bibliotekslokalen. Det finns inte en 
speciell punkt dit besökarna kan vända sig för att få information om olika evenemang. I 
nuläget får besökarna snarare denna information när de råkar snubbla över den. En 
nackdel med att samla evenemangsinformation som vi föreslår här är att den kanske inte 
når ut till de besökare som i allmänhet inte är intresserade och därför inte vänder sig till 
en sådan avdelning. När informationen inte har en fast punkt kan de inte förkasta den 
för att den finns på ett speciellt ställe och därför kanske de upptäcker ett evenemang 
som de finner jätteintressant. Denna nackdel är dock endast helt hypotetisk och vi anser 
att fördelarna med en bestämd punkt med evenemangsinformation överväger 
nackdelarna. Att dessutom annonsera på andra platser i biblioteket om det skulle vara av 
intresse att nå ut med informationen på en annan avdelning är inte heller uteslutet. 
Vidare bör evenemangsinformationen delas in i olika underavdelningar, till exempel 
evenemang på Hammarö bibliotek och evenemang utanför biblioteket. 
 
Utav Rowley och Farrows indelningskriterier finns alla representerade i organisationen 
av resurser på Hammarö bibliotek. Indelning efter fysisk form är gjord till exempel för 
att skilja cd-skivor från andra medier. Ett exempel på indelning efter 
användningsområde är referensböckerna som alla står samlade. Barn- och 
ungdomsavdelningen är ett exempel på uppdelning efter svårighetsgrad. Att man 
använder flera indelningskriterier är vanligt enligt Rowley och Farrow. (se s. 9) 
 
Också Koch tar upp kategoriseringsmetoder av biblioteks resurser. Han säger att det 
oftast finns en primär kategorisering och övriga kriterier är sekundära kategoriseringar. 
På de bibliotek Koch studerat var den primära kategoriseringen indelning efter innehåll 
och på Hammarö bibliotek anser vi att det är densamma. Hammarö bibliotek har liksom 
Kochs studieobjekt faktaböcker och skönlitteratur, inklusive lyrik, separerade från 
varandra. (se s. 11) Dempsey skriver om ett bibliotek som till viss del har löst problemet 
med primär och sekundär kategorisering genom att alla resurser inom ett visst område 
kategoriseras efter ämnesområde, oavsett form (se s. 12). För att lösa detta problem helt 
skulle hela samlingen behöva organiseras enligt denna princip. Även om man bortser 
från problemet med att placera e-resurser i en sådan indelning skulle det vara svår att 
utföra på Hammarö bibliotek. Biblioteket skulle behöva frångå sina principer om att ha 
resurser som kräver uppsikt av personalen nära informationsdisken och vi tror att 
besökarna oftare söker efter ett medium, till exempel en film, än ett ämne man vill ha en 
resurs om.  
 
Gällande de utbrytningar som är gjorda på Hammarö bibliotek visar de att personalen 
organiserar samlingen efter hur de tror att besökarna vill använda den. Denna 
utgångspunkt är i enlighet med hur Dempsey tycker att ett bibliotek bör organiseras. (se 
s. 12) De individuella lösningarna som biblioteket gör visar på ett användarperspektiv. 
Dock kan dessa förvirra besökarna då biblioteket i övrigt inte följer samma mönster som 
de individuella lösningarna. Besökarna kan få svårt att få en helhetsbild av biblioteket 
vid för många individuella lösningar trots att de är gjorda för besökarnas bästa. (se 
Underhill s. 11) 
 
Arthur och Passini skriver om hur människor försöker förstå hur komplexa byggnader 
är organiserade genom att mentalt kartlägga rumsliga enheter, det vill säga skapa 
kognitiva kartor. För att kunna identifiera rumsliga enheter krävs att de är tydligt 
avgränsade från varandra. (Arthur & Passini 2002, s. 85f) Denna avgränsning försvåras 
om man, liksom Hammarö bibliotek, har olika indelningskriterier. Å andra sidan skriver 
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Rowley och Farrow att man bör organisera samlingen efter besökarnas sökmönster, 
något som motiverar användandet av olika indelningskriterier då besökare inte bara 
söker efter ett kriterium rakt igenom samlingen. 
 
Arthur och Passini skriver vidare om hur viktigt det är att gruppera olika enheter till 
större zoner för att förenkla orientering (2002, s. 85f). Detta kan jämföras med de olika 
underavdelningarna i SAB-systemet som är grupperade till zonen facklitteratur. Om inte 
dessa underavdelningar skulle finnas samlade under en huvudavdelning skulle den vara 
tämligen oöverskådligt. Om man endast ser till våra huvudavdelningar krävs inte någon 
ytterligare gruppering då dessa är väl avgränsade. 
 
Som Hammarö bibliotek förlagt sina resurser i lokalen idag ser vi framförallt 
skönlitteraturavdelningen och facklitteraturavdelningen som tveksamt placerade. 
Värmlandsrummet har en bra arkitektonisk avgränsning och avdelningarna med internet 
och specialmedia vill personalen ha i sin närhet. Vi hittar inte några anledningar att 
ifrågasätta placeringen av dessa. Tidskriftsavdelningen placerad utmed fönstret är bra, 
inte minst med tanke på sittplatserna. Den tar dessutom upp minimalt med utrymme. 
Loftet kan inte placeras någon annan stans. Underavdelningarna till det är logiskt 
placerade av miljö- och placeringsskäl. Loftets avskilda och offentliga miljö gör att det 
är en bra plats att magasinera skönlitteratur. Studieplatsernas placering är bra tack vare 
dess lugna miljö vilket har möjliggjort att göra loftet till en avdelning där det ska vara 
tyst.  
 
Då har vi alltså bara skönlitteraturen och facklitteraturen kvar. Eftersom Hammarö 
bibliotek har flera indelningskriterier separeras vissa resurser från en för dem logisk 
position. Skönlitteraturen har en tydlig koppling till specialmedia i och med att 
resurserna där innehåller skönlitteratur, vilket skulle motivera placeringen av 
skönlitteraturen där den är. Å andra sidan kan vi se en lika tydlig koppling mellan 
facklitteraturen och Värmlandsrummet, då det också innehåller facklitteratur. Vid en 
omplacering av facklitteraturen skulle dessutom medicinhyllan kunna behålla sin 
placering där den är och därmed få en både logisk och avskild position. 
 
Om man tittar på resurserna på Hammarö bibliotek utifrån Arthur och Passinis olika 
cirkulationssystem är de organiserade i ett cirkulationsnätverk, eller närmare bestämt ett 
hierarkiskt nätverk (2002, s. 103-105). Detta är tydligt i våra olika 
avdelningsindelningar som i sin tur är indelade i olika underavdelningar. I ett hierarkiskt 
nätverk är det viktigt att förmedla hierarkin till besökarna för att de ska kunna förstå och 
skapa bra kognitiva kartor (Arthur & Passini 2002, s. 111f). Arthur och Passini skriver 
oftast om wayfinding i miljöer som är större än den vi arbetar i. Vi tror att det inte är 
lika svårt att nå ut med hur hierarkin är uppbyggd i en mindre lokal som Hammarö 
bibliotek, å andra sidan kan det vara svårare för besökarna att se att det finns en 
hierarkisk struktur i ett så litet bibliotek. Detta betyder dock inte att det är mindre viktigt 
att nå ut med den. Vi ser snarare en enorm potential i att nå ut med hierarkin för att 
underlätta för besökarna att hitta genom att förstå hur resurssamlingen är uppbyggd. 
Underhill poängterar också vikten av att se till helheten av en organisation som vänder 
sig till människor (se s.11). I ett litet bibliotek anser vi att det finns en större fara i att 
göra tillfälliga lösningar än i ett stort då varje tillfällig lösning är mer synlig och får 
större betydelse. 
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6.3.2 Resursinformationens placering 
 
För att nå ut med den hierarki som diskuterats ovan är det viktigt att nå ut med 
avdelningsindelningen tidigt i bibliotekslokalen. Om man tittar på observationerna är 
den del av biblioteket som samtliga besökare besöker entrén. Entrén är också som en 
logisk plats för vägledningsinformation då den brukar finnas där i andra miljöer. Att 
entrén är en populär plats för resursförmedling kom även fram i intervjuerna med 
besökare. 
 
Vidare bör det finnas information om den underliggande hierarkiska strukturen inom 
varje avdelning i anslutning till respektive avdelning. Information om en avdelnings 
hierarkiska organisation bör finnas i anslutning till samma avdelning för att systemet 
ska vara lättanvänt och förutsägbart. Vissa avdelningar kan dock bryta mot denna regel, 
som till exempel avdelningarna för dagstidningar respektive tidskrifter. Dessa 
avdelningar består inte av några underavdelningar. Däremot krävs någon sorts 
information om hur tidningarna och tidskrifterna är ordnade. Det behövs också 
bekräftande information på samtliga avdelningar så att besökarna vet om de är på rätt 
spår. 
 
På dagstidningsavdelningen bör det finnas vägledning till de olika dagstidningar 
Hammarö bibliotek tillhandahåller. Detta görs enklast genom att tidningarna är 
placerade så att deras namn är synliga för besökarna. 
 
I entrén behövs vägledning till de olika resurser som finns i entrén. Denna information 
kan lämpligen placeras där den hierarkiskt överordnade avdelningsinformationen är 
placerad i entrén eftersom det är en plats vi förutsatt att besökarna går till när de söker 
efter något. 
 
På internetavdelningen krävs det ingen vägledningsinformation då den endast består av 
datorer. Den information som kan krävas är att 15-minutersregeln på 15-
minutersdatorerna framgår tydligt. 
 
På avdelningen för specialmedia krävs en förteckning över vilka mediaformer som finns 
på denna avdelning. Utifrån observationerna av hur besökarna rör sig placeras denna 
information med fördel i närheten av katalogen och filmhyllorna. 
 
Information om skönlitteraturavdelningen, till exempel om dess utbrytningar, bör 
placeras i närheten av deckarhyllan, vid trappan upp till loftet. Detta för att det är en 
plats som alla observerade besökare på skönlitteraturavdelningen skulle se om den 
utformades tydligt. 
 
Facklitteraturavdelningen utgör den del som är svårast att vägleda på. I intervjuerna 
framkom det, som tidigare nämnts, att det fanns problem med att hitta i SAB-djungeln. 
Doris trodde att en förteckning över SAB-koderna och vad de betyder skulle hjälpa 
henne i förståelsen av SAB-systemet. En sådan förteckning skulle med fördel placeras 
på den givna ingångspunkten till facklitteraturavdelningen. Under observationerna har 
vi dock inte hittat någon given entrépunkt till denna avdelning. Vi upptäckte att många 
besökare på denna avdelning orienterar sig med hjälp av hyllgavlarna längs ytterväggen, 
men detta är efter att de har anlänt till avdelningen. Utifrån avdelningens utformning bör 
denna information placeras någonstans i anknytning till internetavdelningen då detta är 
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en punkt på fackavdelningen som syns från huvudleden.  Vid en förändring som vi 
föreslagit där fantasy och skönlitteratur på utländska språk skulle placeras på 
facklitteraturhyllan närmast katalogen skulle information med denna placering dock 
kunna uppfattas som malplacerad. En sådan omplacering av litteraturen skulle kunna 
göra att besökarna får ett annat rörelsemönster på facklitteraturavdelningen och en 
annan punkt för resursinformationen kanske skulle kännas självklar. Det viktigaste är att 
sådan information är placerad och utformad så att besökarna på ett enkelt sätt kan hitta 
och identifiera den.  
 
Informationen på tidskriftsavdelningen bör vägleda till de olika tidskrifter Hammarö 
bibliotek tillhandahåller. 
 
Resursinformation om Värmlandsrummet bör placeras vid någon av ingångarna. 
Lämpligast utifrån bibliotekslokalens utformning är vid den entré som finns vid 
specialmediaavdelningen då det är här som Värmlandsrummet är skyltat och det verkar 
därför som att den marknadsförs som huvudingång. I observationerna var dock varken 
den ena eller den andra ingången mer populär än den andra så detta gav inga 
indikationer på var resursinformationen bör placeras. Det viktigaste i detta fall är, precis 
som vid facklitteraturavdelningen, att biblioteket är tydliga med var informationen finns 
att hämta. Detta för att besökarna ska veta var de ska vända sig för att få 
resursinformation. 
 
Information om vad som finns på loftet tycker vi bör placeras vid trappans bas på 
huvudplanet. Detta för att det är en punkt som syns från huvudleden i biblioteket. Loftet 
skulle dessutom bli mer lättillgängligt genom att biblioteket presenterar information om 
vad som finns där på huvudplanet. 
 
E-resurser och evenemang är två avdelningar som inte har någon självklar placering i 
bibliotekslokalen. Dessa avdelningar representeras lämpligast i form av anslagstavlor 
eller liknande då själva resurserna endast finns i form av information om dem. Denna 
information bör finnas där samtliga besökare kan se den, vilket leder till att denna 
resursinformation bör placeras på samma sätt som den övergripande informationen om 
organisationen av bibliotekets resurser, alltså i entrén. 
 
 
6.4 Skyltning 
 
I kapitlet ovan har vi diskuterat hur man kan göra ett logiskt system av en komplex 
informationssamling. Vi har tidigare i analysen kommit fram till att fö r att göra 
organisationen tillgänglig på bästa sätt behöver besökarna i en biblioteksmiljö alltid 
information om sitt nästa steg för att hitta rätt. Den information som besökarna i 
Hammarö bibliotek behöver för att kunna ta del av alla bibliotekets resurser har vi 
diskuterat i kapitel 6.1. För att närma sig syftet med uppsatsen, att undersöka hur  
skyltningen på Hammarö bibliotek bör se ut för att guida besökarna är i detta läge en 
diskussion kring hur bibliotekets resursinformation kan organiseras en bra 
utgångspunkt. Analysen och diskussionen i detta delkapitel grundas framförallt på 
jämförelser mellan den teoretiska grund vi har för skyltning och den skyltning 
Hammarö bibliotek hade då vi gjorde inventeringen av lokalen. 
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6.4.1 Typer av resursinformation 
 
Att resursinformationen bör typindelas beror på att en sådan indelning gör det lätt för 
besökarna att hitta rätt information vid rätt tillfälle. Dessutom hjälper det skaparna av 
resursförmedlingen att på ett enkelt sätt kunna identifiera var förmedling saknas fysiskt 
och var den eventuellt är dubblerad. (se sid. 53) 
 
För vägledandet av besökarna finns det enligt Spencer och Reynolds tre olika typer av 
resursinformation (se sid. 17): riktande information, orienteringsinformation och 
identifierande information. Dessa typer av information har ett gemensamt mål, att 
vägleda besökarna till de resurser biblioteket tillhandahåller. För varje delmål har dessa 
tre informationstyper sin roll.  
 
Den riktande resursinformationen visar vart besökaren ska gå för att nå fram till de 
resurser som söks. I ett wayfindingperspektiv kan man säga att den riktande 
informationen finns på en beslutspunkt och visar besökaren vidare till nästa 
beslutspunkt. På Hammarö bibliotek krävs alltid riktande information för att besökarna 
ska kunna lösa ett aktuellt delmål. Alltså krävs riktande information överallt i 
biblioteket där nya delmål ofta uppstår och typen av information som krävs är sådan 
som kan lösa det närmast liggande delmålet i en beslutsplan. Till exempel behöver 
besökarna riktande information till ett speciellt huvudsignum när de funnit 
fackboksamlingen om de är ute efter ett speciellt ämne. 
 
Orienteringsinformationen är även den till för att besökaren ska hitta rätt i en 
informationssamling. Denna information erbjuder hjälp på vägen för besökaren genom 
att beskriva ett fysiskt utrymme. Eftersom Hammarö bibliotek är ganska litet och har få 
fysiska avgränsningar är det sällan orienteringsinformation behövs. Värmlandsrummet 
och loftet är de enda speciella fysiska indelningarna vi har funnit och huruvida 
besökarna överhuvudtaget behöver information om att de befinner sig på loftet är 
tveksamt eftersom gängse praxis för skyltning är att det ska vara sparsamt med fysisk 
resursinformation i informationssamlingar. 
 
Den identifierande informationen ska förklara var besökaren befinner sig bland 
resurserna. Denna information identifierar de näraliggande resursernas 
informationsinnehåll. På Hammarö bibliotek spelar den identifierande informationen en 
viktig roll. Vi har i kapitel 6.2 kommit fram till att vägledningsinformation inte behövs 
till avdelningen för dagstidningar och entrén eftersom besökarna alltid passerar dessa 
avdelningar och får en bild av dem. Detta antagande förutsätter att den identifierande 
informationen är klar och tydlig för besökarna. I de fall besökarna inte uppfattar vad de 
avdelningar de passerar innehåller krävs riktande information även till dessa. På 
Hammarö bibliotek måste besökaren ha identifierande information för alla resurser och 
för varje delmål besökarna kan tänkas behöva lösa. För är en länk trasig i en kedja av 
beslutspunkter är kedjan obrukbar och en alternativ beslutsplan behöver göras. 
 
Den bekräftande informationen ser vi som en blandning av orienterande och 
identifierande information. Indirekt kommer alltså Hård af Segerstads tankar om att man 
behöver verifierande information in i den vägledande informationen trots att 
wayfindingidén, utvecklad av bland andra Passini, som ligger till grund för 
skyltningskategorierna inte har någon liknande diskussion. 
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Den vägledande informationen är en viktig del för att ge besökarna möjlighet att hitta 
bland resurserna. Hur resurserna ska användas, rekommendationer och problem med 
användandet av dem är även det information som besökarna behöver för att lätt kunna 
använda sig av resurserna. Bibliotekets öppettider, att besökarna inte får använda 
mobiltelefon i lokalen och att tystnad ska råda på loftet är information om resurserna 
som inte är av det vägledande slaget. Denna typ av information kallas 
tilläggsinformation och har tre undergrupper som beskrivs närmare på sida 18: 
pliktinformation, varningsinformation och informativ information.  
 
Vilken tilläggsinformation Hammarö bibliotek bör ha är svårt att säga. Det vi kan utgå 
ifrån är vilken tilläggsinformation biblioteket har idag, eftersom det knappast behövs 
annan tilläggsinformation vid ett annat upplägg av resursförmedlingen. Att alla tre 
kategorier med tilläggsinformation finns på biblioteket är dock viktigt att ha i åtanke vid 
de närmaste två kapitlen. 
 
De ovan presenterade två huvudgrupper med tre undergrupper av information är den 
hierarki vi valt att organisera Hammarö biblioteks resursinformation efter. Varje 
undergrupp bör ha specifika attribut som gör det lätt för besökarna att se vad som 
skyltas. 
 
 
6.4.2 Skyltningsdesign och läsbarhet 
 
I detta kapitel går vi igenom all skyltningsdesign på Hammarö bibliotek, alltså den 
fysiska resursförmedlingens design. Utöver design av skyltarna innebär det också till 
exempel design av inredningen. Att vi har undersökt all resursförmedling gemensamt 
beror på att all fysisk resursförmedling bör vara konsekvent. Om till exempel grönt 
kopplas till facklitteraturen i skyltningen bör inte hyllorna på skönlitteraturavdelningen 
vara gröna.  
 
Kategorin riktande information saknas nästan helt på Hammarö bibliotek. Oftast behövs 
inte heller riktande information fysiskt eftersom besökarna ganska lätt ser 
orienteringsinformationen eller den identifierande informationen och därför kan 
identifiera var de borde gå utan hjälp av riktande information. I kapitlet 
”Resursinformationens placering” (se sida 57) kom vi fram till att det bör finnas 
vägledande information i anslutning till entrén för att nå ut med information om 
avdelningarnas placering. Ett möjligt sätt att nå ut med denna information är genom en 
karta. Att med en karta nå ut till besökarna om att det finns en given och logisk struktur 
i biblioteket tror vi inte att det finns några större problem med. Ett aber med kartor är att 
de är svåra att nå ut med till besökare som passerar den som hastigast, något som 
framförallt målmedvetna besökare med all sannolikhet skulle ha en benägenhet att göra 
då dessa inte ser sig kring i bibliotekslokalen (se sid. 15 & 41).  
 
Att ha riktande information inne på någon avdelning behöver inte vara nödvändigt. 
Såsom resurserna är förlagda på Hammarö bibliotek är det dock det. Fantasyböckerna 
och böcker på andra språk än svenska står till exempel inte på 
skönlitteraturavdelningen. Utanför facklitteraturen står medicinhyllan på den avdelning 
vi har valt att kalla skönlitteratur. För denna utflyttade litteratur krävs någon slags 
riktande information på deras, sett utifrån ett wayfindingperspektiv, logiska 
avdelningar. Enklast skulle givetvis vara att inte göra resursförmedlingen ologisk på 
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detta sätt, men om biblioteket anser att det är nödvändigt bör denna förändring göras 
synlig för användarna där resurserna har en logisk plats. Till exempel skulle problemet 
kunna lösas genom att förlägga information om var dessa resurser finns dels vid den 
identifierande informationen för det kronologiskt överliggande steget i en beslutsplan - 
detta främst för att besökare utan en väl ifylld kognitiv karta ska hitta rätt - dels på 
avdelningen där resurserna logiskt sett skulle kunna stå - detta framförallt för att 
vägleda besökare med en väl ifylld kognitiv karta ska hitta rätt. Var den riktande 
informationen än hamnar bör den ha något kännetecken som besökarna lätt kan 
identifiera. Till exempel genom att den riktande informationen alltid innehåller en pil 
mot resurserna den leder till. Detta trots att ett sådant attribut på den riktande 
informationen skulle göra kategorin inkonsekvent eftersom vi har talat för att använda 
en karta som riktande information. Förvisso skulle man kunna lägga in en pil mot norr 
eller dylikt, men det skulle antagligen göra mer skada än nytta. Vi förordar snarast att gå 
emot våra egna riktlinjer i detta fall. 
 
Under kategorin orienteringsinformation finns det inte heller särskilt många skyltar på 
Hammarö bibliotek. På de enda två arkitektoniskt avgränsade delarna i biblioteket finns 
dock det. På trappan till loftet finns det tre lappar där det står ”Loftet” med svart text på 
vit bakgrund och vid ingången till Värmlandsrummet står det just ”Värmlandsrummet” 
på en tydlig träskylt lik de hängande identfieringsskyltarna för återlämnings- och 
utlåningsdisken. Skyltarna smälter in väl i omgivningen. De fysiska avgränsningar 
Hammarö bibliotek har är väldigt väl avgränsade, framförallt loftet som är en trappa 
upp. Därför behövs inte särskilt tydlig orienteringsinformation. Den orienterande 
skylten för Värmlandsrummet är designad likt den identifierande informationen i 
lokalen vilket är bra då dessa informationstyper är nära relaterade. Dock skulle vi gärna 
se att skylten har någonting urskiljande i designen som visar att det inte är samma slags 
skylt som de identifierande. Att sätta upp en orienterande skylt på loftet ser vi ingen 
anledning till. Vi tycker att den tilläggsinformation och orienterande information som 
finns i trappuppgången till loftet är tillräcklig. Idag finns det två lappar med texten 
”LOFTET är numera en tyst avdelning! Här gäller tyst läsning” på trappan och detta 
tillsammans med orienteringsskyltarna anser vi är tillräckligt mycket orienterande 
information för besökarna.  
 
Den identifierande informationen tar många uttryck. Skyltar, hyllstil och resurserna i sig 
är några exempel på identifierande fysisk information för förmedlings av resurserna 
som finns i Hammarö bibliotek. Den identifierande informationen för olika mediatyper 
består till viss del av golvfärg. Tidskrifter och böcker står, med vissa undantag, på 
bibliotekslokalens blåfärgade yta medan andra mediatyper är placerade på den 
sandfärgade ytan. Detta kan måhända vara till omedveten hjälp för besökarna. I 
intervjuerna var det inte någon informant som ens kommenterade denna något vaga och 
inte helt konsekventa indelning.  
 
Eftersom avdelningarna på Hammarö bibliotek inte har några fysiska avgränsningar bör 
de ha någon slags identifierande information så att besökarna vet vilken avdelning de är 
på. Detta skulle kunna ske genom att ha en identifierande skylt, färg eller dylikt på 
avdelningarna. Det huvudsakliga för sådan information är att den är synlig, konsekvent 
och motsvarar besökarens förväntningar. Finns det ett attribut som kopplas till en 
avdelning på en plats i biblioteket bör samma attribut kopplas till avdelningen på en 
annan plats i biblioteket. Till exempel bör en avdelning inredas i en speciell färg om den 
färgen finns på den riktande informationen till avdelningen. Samtidigt ska den 
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identifierande informationen för varje avdelning likna den identifierande informationen 
på en annan avdelning. Detta är Hammarö bibliotek idag bra på. De identifierande 
skyltarna är logiska och konsekvent designade med vit bakgrund och en svart ram runt 
svart text (se figur 15). Dessa skyltar är dessutom enkla att producera om när ny 
identifierande information behövs. Beskrivningarna av facklitteraturen på skyltarna är 
konsekvent gjord efter SAB vilket i de flesta fall gör språket otvetydigt och klart, men 
formellt och inte helt användarvänligt. Detta kan exemplifieras med avdelning Q, 
ekonomi och näringsväsen, som till exempel innehåller böcker om matlagning. Något 
som vi tror att gemene man vare sig kopplar till ekonomi eller näringsväsen. Detta har 
Hammarö bibliotek försökt lösa genom att även lista några av underavdelningarna på Q, 
till exempel Qc, hem och hushåll. 
 
Gällande mediatyper är det framförallt själva resurserna som är Hammarö biblioteks 
identifierande information. Filmer kan också identifieras av de långsmala hyllor de är 
placerade på. LL-böcker och böcker med stor stil kan identifieras av tydliga skyltar 
placerade mitt på mediernas hyllor. Detta till trots tycker vi att det på den avdelning 
som innehåller flest olika mediatyper bör finnas information om vilka mediatyper som 
finns där. Sådan skyltning kan designas som antingen identifierande eller riktande 
beroende på hur den används. Sådan information bör placeras tillsammans med en 
identifierande skylt av specialmediaavdelningen och med mindre kontrastrika bokstäver 
än inskriptionen som identifierar avdelningen. Detta för att besökare som vet vad som 
finns på den omnämnda avdelningen lättare ska kunna ignorera texten. 
 
Efter att en besökare hittat rätt medium krävs olika identifierande information beroende 
på vilken resurs som söks. Böcker med stor stil, tidskrifter, LL-böcker och filmer är 
exempel på medier som inte behöver ytterligare identifierande information på Hammarö 
bibliotek för att besökarna på ett lätt sätt ska kunna identifiera intressanta resurser.  
 
I den större boksamlingen är det första steget för en besökare att hitta rätt typ av böcker. 
På Hammarö bibliotek är det först och främst indelningen skönlitteratur och 
facklitteratur som är relevant. Eftersom vi anser att riktande information om var dessa 
avdelningar ligger ska finnas redan i entrén räcker det att ha identifierande information 
på de platser besökarna anländer till avdelningarna. På facklitteraturavdelningen står det 
på varje hyllgavel vad hyllan innehåller för bokstäver i SAB-systemet och vad koderna 
står för, men personalen är tveksam till om denna information räcker för att besökarna 
ska kunna hitta rätt (Ekengren & Knorring Aineström 2006). I empirin har det också 
framkommit att just denna del är svår att förstå. Vårt förslag är att förevisa en lista över 
SAB-koderna och deras betydelse på en plats på facklitteraturavdelningen där besökarna 
ser den tydligt. Denna lista bör placeras på samma sätt som listan över mediatyper på 
specialmediaavdelningen. Vårt förslag är att göra den som en lista på samma skylt som 
den identifierande informationen för hela avdelningen, men i en mindre kontrastrik text.  
 
En likadan identifierande skylt med information om avdelningens innehåll bör finnas på 
skönlitteraturavdelning. På denna skylt bör det förutom identifieringstext för 
avdelningen stå vilka utbrytningar som finns på avdelningen och vilka utbrytningar som 
eventuellt finns på en annan avdelning. 
 
En identifierande skylt för vad Värmlandsrummet innehåller bör även den utformas på 
samma sätt. De här icke nämnda avdelningarna behöver en identifierande skylt men 
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kräver ingen vidare information eftersom resurserna ändå är lätta att identifiera. 
Designen bör dock vara densamma som på de avdelningarna mer utförliga skyltar krävs. 
 
Kategorierna för tilläggsinformation existerar så gott som bara genom skyltning. Ingen 
av kategorierna finns dock skyltat i särskilt många exemplar. De som finns är oftast icke 
konsekvent designade lappar. Tilläggsinformation ska finnas där biblioteket känner ett 
behov av att nå ut med någon särskild information om resurserna och bör därför ha en 
given enkel design så att det är lätt att lägga till ny tilläggsinformation där ett behov 
uppkommer. Hammarö bibliotek verkar inte ha ett större behov av sådan information, 
men konsekvens i utformningen är ändå bra eftersom det förenklar en eventuell 
utökning av tilläggsinformationen på biblioteket. 
 
Vi har berört ämnet färgkodning tidigare i uppsatsen men aldrig riktigt formulerat 
förslaget. I ett så litet bibliotek som Hammarös tror vi att färgkodning av avdelningarna 
skulle vara positivt för besökarnas förståelse av avdelningarna och därmed ett viktigt 
steg i förståelsen av bibliotekets upplägg. Vi har tyvärr inte ur det empiriska materialet 
fått fram hur färgskiftningarna i golvet påverkar besökarna. Detta skulle vara intressant 
för att veta hur besökarna påverkas av en sådan färgindelning då det är möjligt att de två 
golvfärgerna skulle förvirra besökarna om avdelningarna kopplades till en viss färg. En 
annan liknande tanke är att koppla de olika avdelningarna till andra attribut eller figurer. 
Till exempel skulle skärgårdstemat fullföljas och figurerna kunde vara inspirerade av 
detta. 
 
 
6.4.3 Placeringssätt 
 
Den riktande informationen i entrén, enligt vårt förslag en karta, tycker vi bör placeras 
på en plats där besökaren har en överblick över lokalen. Tack vare solfjäderformen på 
lokalen är detta möjligt. Den bör placeras på en plats där ingen annan liknande 
information stör så att besökarna verkligen ser den. Detta torde inte vara några problem 
då entrén är en öppen plats med mycket utrymme. I observationerna märkte vi att 
många besökare stannade och tittade i hyllorna för nya böcker. Hyllorna står placerade 
på ett sådant sätt att alla besökare ser dem tydligt om de inte endast är ute efter att se en 
utställning eller återlämna dokument. Vi föreslår att biblioteket nyttjar detta genom att 
placera kartan på en av dessa hyllor då de står placerade på en plats i biblioteket som är 
tänkt av biblioteket att vara en plats där besökarna ska stanna upp och se sig kring 
(Ekengren & Knorring Aineström 2005). Detta kan jämföras med en beslutspunkt där 
information bör placeras (se sida 14). Kartan bör placeras efter Arthur och Passinis 
riktlinjer för skyltar som ska läsas på nära håll, på 1,2-1,6 meters höjd (se sid. 19). 
 
Den riktande informationen som ska hänvisa besökarna till ologiskt placerade 
utbrytningar, alltså resurser som passar under en kategori men står under en annan 
tycker vi bör finnas inbakad i den identifierande informationen för dess logiskt 
överordnade kategori. Placeringen av den identifierande informationen diskuteras 
nedan. 
 
Orienteringsinformationen, det vill säga skylten till Värmlandsrummet, är placerad bra 
som den är idag, det vill säga över en av ingångarna. Skyltens höga placering gör att 
den syns på långt avstånd.  
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Den identifierande informationen för varje avdelning bör vara placerad på en central 
position för avdelningen. Vi rekommenderar att designen ska följa den praxis 
biblioteket idag har för identifierande skyltar på hyllgavlar. För att skyltarna ska kunna 
konstrueras konsekvent bör de stå på golvet eftersom varje avdelning ser olika ut och 
detta är det mest flexibla skyltsättet. Att komplettera denna låga identifierande 
information med högre som syns på långt håll ställer vi oss tveksamma till. Det skulle 
förvisso följa Arthur och Passinis rekommendationer om att information placerad högt 
ska kompletteras med låg och vice versa för att göra informationen tillgänglig på olika 
avstånd (se sid. 19). Samtidigt skulle det göra informationsmängden i vårt tycke 
oöverskådlig för besökarna och förvirra snarare än orientera dem. 
 
För dagstidningsavdelningen behövs inga identifierande skyltar, utan tidningarna själva 
syns så tydligt att de själva agerar identifierande. Inte heller entrén behöver någon 
identifierande skylt eftersom besökarna antagligen är medvetna om var de gick in. 
Internetavdelningen är inte heller den i behov av identifierande skyltar då datorerna 
tydligt statuerar vad avdelningen är till för. 
 
E-resurs- och evenemangsavdelningarna är ett undantag placeringsmässigt eftersom 
dessa avdelningar troligtvis inte skulle bestå av mer än en anslagstavla och ett 
broschyrställ. Den identifierande informationen placeras lämpligen ovanför 
anslagstavlan så att besökarna kan se den tydligt också på långt avstånd. 
 
Identifierande information behövs också för att besökarna ska kunna identifiera medier. 
I skyltform krävs detta på avdelningen för specialmedia där det kan vara svårt för 
besökarna att identifiera vad för slags mediatyper som står i vilken hylla. Eftersom den 
identifierande informationen för andra medier består av resurserna själva är det logiskt 
att placera sådana skyltar på hyllan för mediet i fråga. För LL-böckerna och böckerna 
med stor stil finns redan sådan information placerad på hyllorna och det är också 
framförallt dessa som behöver identifierande skyltar. För att göra avdelningen 
förutsägbar bör också Daisy- och ljudböcker ha identifierande information fysiskt, något 
som idag saknas på Hammarö bibliotek.  
 
Identifierande information om resurserna på en speciell avdelning eller ett speciellt 
medium finns ofta genom att besökaren lätt ser logiken i uppställningen. Till exempel är 
logiken bland tidningarna att de står i bokstavsordning. Facklitteraturen och 
skönlitteraturen har dock flera indelningar på avdelningen. Facklitteraturen, som är 
uppställd efter SAB-systemet, har idag identifierande information placerad på 
hyllgavlarna. Dessa lappar har vi i insamlingen av det empiriska materialet sett används 
flitigt. Både intervjuerna och observationerna har indikerat att lapparna används mycket. 
Placeringen anser vi är konsekvent och bra för att vägleda besökarna rätt. Likadant 
tycker vi om den fysiska identifierande informationen på skönlitteraturavdelningen och 
i Värmlandsrummet.  
 
I entrén finns det behov av identifierande information på datorn med katalogen. Idag är 
den placerad synligt men det finns ingenting som säger vad det är för en dator. Att 
skärmsläckaren dessutom är helt svart gör att katalogen ser otillgänglig ut. Här är en 
kombination av en hängande skylt lik de andra hängande identifierande skyltarna i 
entrén och en skärmsläckare med texten ”Katalog” lämplig. 
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7 Slutsatser och slutdiskussion 
 
Kapitlet inleds med ett sammanfattande svar på frågeställningen och en diskussion om 
syftet som presenterades på sida 4. Sedan jämförs den tidigare forskningen med teorin 
utifrån det empiriska materialet. Vidare diskuteras generaliserbara resultat som har 
framkommit i uppsatsen. Slutligen har vi formulerat ett antal förslag för vidare 
forskning som vi tycker skulle vara intressant utifrån ämnet. 
 
 
7.1 Slutsatser 
 

- Hur är Hammarö biblioteks offentliga lokal utformad och hur är resurserna 
organiserade? Vilka tankar finns bakom lokalen och organisationen? 

 
Huvudplanet i bibliotekslokalen är 543 kvadratmeter och det plan som ligger ovanför 
detta är 142 kvadratmeter. Det är högt till tak och lokalen är solfjäderformad. 
Placeringen av ingången gör att besökarna har uppsikt över en stor del av biblioteket 
från en bit in i entrén. Hammarö biblioteks lokaler vill inge en skärgårdskänsla och en 
indelning av resurserna är gjord på det temat. Golvet är färgat så att böckerna och 
tidskrifterna, med vissa undantag, står på blått golv, vilket ska referera till havet och 
övriga medier står på sandfärgat golv. Bibliotekets resurser är indelade efter olika 
kriterier, där mediatyp spelar en viktig roll. Böcker, tidskrifter och tidningar är samlade 
i olika avdelningar. Övriga mediatyper är placerade intill varandra i en del av biblioteket 
som vi valt att kalla ”specialmediaavdelningen”. Också andra attribut ligger till grund 
för organisationen, till exempel användningsområde då referensböckerna har en egen 
plats i lokalen och svårighetsgrad då vuxenlitteratur är placerad i en annan del av 
biblioteket än barn- och ungdomslitteratur. Personalen på Hammarö bibliotek har ett 
tydligt användarperspektiv i organisationen av resurserna då förändringar görs för att 
främja besökarnas användning av lokalen och resurserna. Skyltningen består framförallt 
av identifierande information, vilken tydliggör resursernas placering. 
 

- Vad tycker biblioteksbesökarna om Hammarö biblioteks lokal och 
resursförmedling, samt hur ser de på sin användning av den? 

 
Informanterna uttryckte sig positivt om bibliotekslokalen. Resursförmedlingen fick 
framförallt positiva omdömen. De tyckte att det inte behövdes särskilt mycket 
vägledning för att hitta rätt i lokalen eftersom den är liten. I intervjuerna framkom att 
sex av de åtta informanterna ansåg sig hitta bra i Hammarö bibliotek. De som ansåg sig 
hitta mindre bra angav att de inte hade besökt biblioteket tillräckligt många gånger för 
att lära sig hitta.  
 
Varför vill vi utveckla ett informationssystem som användarna nästan uteslutande 
uttrycker sig positivt om? För detta finns det flera olika anledningar. Personalen hade 
identifierat ett problem med att nå ut med information till besökarna. Vi har i uppsatsen 
diskuterat en organisation av biblioteket i vilken information till besökarna har en 
speciell position som definieras av en holistisk resursorganisation och –förmedling. 
Personalen hade också sett problem med besökarnas användning av SAB-systemet, 
något som vi har försökt underlätta. I intervjuerna har det dessutom framkommit saker 
som informanterna har problem med i resursförmedlingen trots att de överlag säger sig 
vara nöjda.  
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Flera av informanterna sade sig ha avdelningar som de besökte mycket oftare än andra. 
Några informanter ansåg att det var svårt att förstå indelningen av facklitteratur efter 
SAB-koderna och att besökarna hade problem med denna  märktes också i 
observationerna. 
 

- Hur använder biblioteksbesökarna Hammarö biblioteks lokaler och 
resursförmedling? 

 
Utifrån intervjuerna och observationerna framkom det tre sätt att söka bland resurserna 
på Hammarö bibliotek: sökning direkt på hyllan, sökning med hjälp av katalogen och 
sökning med hjälp av personal. Målmedvetenheten skilde sig mellan besökarna 
såtillvida att vissa direkt begav sig in i lokalen och andra såg sig kring och gjorde sig en 
uppfattning om lokalen innan de gick vidare in i den.  
 
Vi kunde skönja en huvudled från entrén och vidare in i biblioteket då de allra flesta 
gick samma väg. Från denna huvudled gick det mindre avfartsvägar mot olika 
avdelningar av resurssamlingen. Det var svårt att se några platser i lokalen som många 
biblioteksbesökare besökte. Det beror troligtvis på lokalens öppna planlösning vilken 
gör att det finns många möjliga vägar till samma platser. På facklitteraturavdelningen 
används skyltningen på hyllgavlarna flitigt, något som både intervjuer med besökare 
och observationer tydde på.  
 

• Hur bör det fysiska systemet för resursförmedling i Hammarö bib lioteks lokaler 
vara designat för att orientera besökarna till de olika resurserna? 

 
Vi har i uppsatsen kommit fram till att Hammarö biblioteks vägledning bör organiseras 
efter resursernas organisering, det vill säga efter en hierarkisk struktur. För att nå ut med 
strukturen är det viktigt att nå ut med avdelningsindelningen tidigt i bibliotekslokalen. 
Eftersom entrén är den plats i biblioteket som alla besökare besöker är den en logisk 
plats för vägledningsinformation till avdelningarna. 
 
På varje avdelning bör det finnas information om den underliggande hierarkiska 
strukturen inom varje avdelning. Den hierarkiska organisationen bör alltså återfinnas på 
varje avdelning genom hänvisningar till de underavdelningar som finns på den aktuella 
avdelningen. 
 
Vi har tydligt märkt att individuella lösningar för att lösa ett problem eller framhäva 
speciella resurser kan leda till problem i en informationsstruktur eftersom det stör en 
helhetlig organisation. Om en individuell lösning är nödvändig är det av stor vikt att 
besökarna tydligt medvetandegörs om den. 
 
Gällande skyltningens fysiska utformning bör samma typ av information vara utformad 
på liknande sätt för att underlätta besökarnas identifierande av innehållet. För 
skyltningsdesignen är det grundläggande att den ska vara lätt att läsa och förstå för 
besökarna. Resursförmedlingen förmedlas effektivast då den finns på besökarnas 
beslutspunkter. Vi vill upprepa det yttrande som vi redan i uppsatsens teoridel citerade: 
”… [I]nformation at the wrong place is as good as no information at all” (Arthur & 
Passini 2002, s. 34). Vi skulle dock vilja modifiera detta citat något. I ett 
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informationssystem är felaktigt placerad information inte lika bra som ingen 
information alls. Den är mycket sämre. 
 
 
7.2 Jämförelser med tidigare forskning och teoridiskussion 
 
De perspektiv vi tycker oss skönja i Kochs licentiatavhandling är arkitektoniskt, 
biblioteksverksamhetsmässigt och användargrundat. I metoden har vi ett klart 
användarperspektiv även utifrån Kochs synsätt. Det biblioteksverksamhetsmässiga 
perspektivet har vi till en viss del då vi tar hänsyn till hur Hammarö bibliotek är 
organiserat. Vi har inte diskuterat detta perspektiv lika ingående som Koch förespråkar, 
men vi anser att vi ändå har fått med perspektivet på ett tillfredsställande sätt. Det 
arkitektoniska perspektivet har vi tagit hänsyn till genom att vi har utgått från de lokaler 
Hammarö bibliotek har. Vi har dock valt att acceptera arkitekturen som den är i fallet 
och inte diskuterat hur den skulle kunna förändras för att underlätta resursförmedlingen. 
 
Vid jämförelse mellan vårt resultat och Rowley och Farrows punkter för vad guidning i 
bibliotek bör innehålla (se s. 9) tycker vi att analysen och diskussionen innehåller alla 
delar, med undantag för skyltning på bokryggar och markering i katalogen. 
Anledningen till att dessa delar inte är med i uppsatsen är framförallt att teorin inte är 
anpassad efter bibliotek utan informationsstrukturer i stort. Eftersom skyltning på 
bokryggar är standard på Hammarö bibliotek har vi genom uppsatsen förutsatt att 
böckerna har hyllsignum, författarnamn och boktitel på alla bokryggar, något som vi 
tycker är nog för att hävda att nödvändig skyltning på bokryggar ändå finns.  
 
Att tydlig markering i katalogen på vilket hyllsignum en resurs bör finnas har vi inte 
diskuterat särskilt ingående. Det finns markering i katalogen på Hammarö bibliotek om 
detta, men om den markeringen är tillräckligt tydlig har vi inte diskuterat på grund av 
uppsatsens omfång trots att vi tycker att det är viktigt för vägledningen. 
 
Det som Cohen och Cohen skriver att man ska tänka på när man planerar och arrangerar 
bibliotekslokaler har vi presenterat på sida 10. Det första steg som vi presenterat handlar 
om att identifiera en knytpunkt, varifrån all aktivitet utgår. En sådan knytpunkt finns 
implicit i Arthur och Passinis wayfindingteori då de skriver att man bör ha kännedom 
om besökarnas huvudleder vid planerande av en miljö (se s. 16). 
 
Den metod vi har använt för att utvärdera resursorganisationen utgick från den 
organisation som fanns vid tidpunkten för undersökningen och hur besökarna använde 
biblioteket. Vi tycker att the Muther method är ett intressant alternativt sätt att klargöra 
hur avdelningar bör organiseras sinsemellan. Om vi istället hade använt the Muther 
method så hade vi frikopplat avdelningarna från den dåvarande organisationen och 
kunnat se biblioteket ur ett nytt perspektiv. Den sista delen Cohen och Cohen tar upp, 
att bestämma olika avdelningars storlek tas inte upp i den teori vi har utgått från. Vi har 
istället förutsatt att storleken på avdelningarna och antalet hyllor för olika medier ska 
vara desamma som vid inventeringen.  
 
Arthur och Passinis wayfindingteori skiljer sig framförallt i ett avseende mot de andra 
teorier vi har tittat på. Wayfindingteorin fokuserar inte på bibliotekslokaler. Alla delar 
av den tidigare forskningen som vi har diskuterat i detta kapitel är biblioteksspecifika. 
Att vi inte har fått med dessa delar i analysen kan ses som en nackdel, men vi har vunnit 
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på det i ett annat perspektiv. I och med att vi har använt en så pass allmän teori för 
informationssystem har vi haft ett perspektiv på biblioteket som vi uppfattar som ganska 
ovanlig i den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen liksom i 
bibliotekspraktiken. Nämligen det att biblioteket är, varken mer eller mindre än, ett 
informationssystem. I princip skulle därför samma undersökning kunna göras på Linnés 
flora, ett museum eller på Erik Svenssons privata hemsida. 
 
Wayfindingteorin ger en möjlighet för disciplinen informationsdesign att inte strikt 
behöva inrikta sig på antingen digitala eller fysiska miljöer. Jämförelser mellan 
informationsdesign i digitala och fysiska miljöer kan göras och utvärderingar av miljöer 
som är både digitala och fysiska, liksom de flesta svenska bibliotek, är fullt möjliga att 
göra. Detta för att wayfindingteorin kan tillämpas på vilken informationssamling som 
helst, oberoende av dess situation. 
 
 
7.3 Resultatens generaliserbarhet 
 
De resultat som framkommit i uppsatsen är i stort inte möjliga att generalisera till andra 
informationssystem eller bibliotek. Delar som inte är generaliserbara är till exempel just 
den avdelningsindelning vi förespråkar för Hammarö bibliotek. Hur avdelningarna bör 
placeras i relation till varandra är i allra högsta grad bundet till Hammarö bibliotek och 
dess lokal. I en bibliotekslokal med en annan arkitektur behövs en utplacering av 
avdelningarna som är anpassad efter de arkitektoniska förutsättningar som finns där. 
Innehållet på de skyltar vi förespråkar och dess placering är inte heller generaliserbara. 
Innehållet på och placeringen av skyltarna är anpassat efter hur Hammarö bibliotek är 
organiserat och används. Detta innehåll, liksom placering av skyltarna, kan därför inte 
direkt appliceras på andra bibliotek. 
 
Det finns dock delar av undersökningen som vi anser är generaliserbara och användbara 
utgångspunkter i andra sammanhang. Givet att en informationssamlings resurser är 
organiserade enligt hierarkiska principer kan vi slå fast att dess samlingar är hierarkiskt 
strukturerade. Bara för att ett bibliotek har en tydlig hierarkisk struktur är det inte säkert 
att den är lätt att förstå. Tvärtom följer alla bibliotek vi har stött på olika principer i 
hierarkin vilket ofta gör strukturen mycket komplex. Hammarö biblioteks 
resursorganisation är ett tydligt exempel på en hierarkisk struktur som är svår att förstå 
för den vanliga besökaren. De tumregler för hierarkiska strukturer som vi har kommit 
fram till i denna undersökning kan appliceras på alla bibliotek eftersom resurserna på 
bibliotek alltid är hierarkiskt ordnade. En sådan tumregel är att information bäst 
förmedlas på besökarnas beslutspunkter. En annan tumregel är att individuella lösningar 
stör en enhetlig organisation och därför bör undvikas. Detta innebär inte att vi vill 
avskaffa kreativa inslag i bibliotek som tillfälliga uppställningar av resurser inom ett 
visst temaområde. Vi tycker att det är viktigt att sådana lösningar är tillfälliga och om 
permanenta individuella lösningar av någon anledning krävs så är det viktigt med tydlig 
skyltning. 
 
I hierarkiska strukturer anser vi att slutsatsen för Hammarö bibliotek, att hierarkin ska 
presenteras i olika steg, är generaliserbar. Endast den närmst underliggande nivån i 
hierarkin ska presenteras för besökaren eftersom man ska försöka att inte förmedla för 
mycket information på en gång. Genom att nå ut med de grundläggande principerna för 
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ett biblioteks organisation till besökarna har man givit dem ett första verktyg för att hitta 
bland resurserna. 
 
 
7.4 Förslag till vidare forskning 
 
Forskningsområdet är på intet sätt uttömt i och med den här uppsatsen. Vi skulle därför 
vilja se liknande undersökningar i andra fall, både i större och mindre 
informationssamlingar. Även jämförelser mellan interaktiva och fysiska 
informationstäta system med liknande informationsutbud är något som vi skulle tycka 
vara spännande att göra utifrån den teori vi använt. Till exempel är vi intresserade av 
möjligheterna att ha en uniform design på ett biblioteks virtuella och fysiska 
organisation. Är en enhetlig praxis möjlig för vägledning i virtuella och fysiska miljöer? 
 
Med perspektivet att biblioteket är ett informationssystem tycker vi att det finns många 
spännande undersökningar att göra. Kraftansträngningar att utvärdera och förbättra 
information retrieval i webbaserade informationssystem görs ständigt i biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Vi skulle vilja se liknande utvärderingar som fokuserar på 
vårt mest använda informationssystem, biblioteket. Vilken sökhastighet, precision och 
recall har olika sökstrategier för olika queries i till exempel svenska folkbibliotek? 
 
Vi skulle också vilja se undersökningar på liknande miljöer, men med andra teoretiska 
utgångspunkter än de vi har valt. Det finns många teorier om hur en 
informationssamling bör organiseras, till exempel the muther method som vi har berört 
men inte haft något utvecklat resonemang om i uppsatsen. Nya teoretiska 
utgångspunkter kan ge intressanta resultat att jämföra med de vi har fått fram.  
 
Användande av andra metoder än vår kan ge nya perspektiv och resultat. Det är till 
exempel lättare att göra en djupare insamling och analys av det empiriska materialet vid 
användande av endast en metod. För oss har detta aldrig varit av intresse eftersom vi har 
undersökt så pass outforskade marker och vi har därför föredragit att få ett brett material 
att utgå från, men med denna uppsats som grund kan intressanta djupdykningar göras. 
En svårighet med att ha flera metoder kan vara att materialet blir för brett och inte 
hänger ihop. För oss har vår bestämda fokus hjälpt oss att få ett sammanhängande 
empiriskt material. Ett sådant problem blir hur som helst mindre betydande vid en 
metod för datainsamling. 
 
Av anledningen att vi ville ha ett brett empiriskt material valde vi att inte avgränsa 
undersökningen till någon speciell användargrupp. Vid urval av informanter har vi i 
efterhand kommit fram till att framförallt två kriterier är viktiga att beakta vid 
undersökningar av informationssystem. Det första är att det ska vara en god spridning 
på informanternas sökprinciper. Om något söksätt uteblir i det empiriska materialet kan 
en stor användargrupp oavsiktligt negligeras i uppsatsen. Det andra kriteriet är att 
informanterna ska ha olika stor erfarenhet av systemet som undersöks. Utan att fråga 
informanterna förberedande frågor fick vi en god spridning på både informanternas 
söksätt och bekantskap med biblioteket. Om detta var en lycklig slump eller ett latent 
resultat av de urvalskriterier vi hade vill vi inte sia om, men vi är glada över att vi fick 
en bra spridning på dessa två kriterier. Framtida forskare vill vi hur som helst råda att ha 
informanter med olika mycket kunskap om det studerade systemet samt olika söksätt. 
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Det finns många vidare forskningsmöjligheter inom området som skulle kunna bidra till 
generella resultat för hur informationssystem bör vara uppbyggda. Undersökningar om 
informationssamlingars struktur är både relevant och intressant, inte minst på grund av 
samhällets ökande informationsmängd och -behov. 
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8 Sammanfattning 
 
Bibliotekslokalerna är idag fyllda av resurser och information som besökarna ska ta till 
sig. Utgångspunkten i uppsatsen är att undersöka om det finns ett praktiskt möjligt 
tillvägagångssätt att organisera och strukturera ett biblioteks resurser och 
resursförmedling så att besökarna får den information de vill ha och att får den när de 
vill ha den. Vi har valt att göra vår undersökning på Hammarö bibliotek i Värmland. 
Syftet är följaktligen att undersöka hur resursförmedlingen i Hammarö biblioteks 
lokaler skulle kunna förbättras. 
 
Den huvudfråga vi använder oss av för att besvara syftet har vi formulerat enligt 
följande: 
 

• Hur bör det fysiska systemet för resursförmedling i Hammarö biblioteks lokaler 
vara designat för att orientera besökarna till de olika resurserna? 

 
Denna huvudfråga försöker vi besvara genom följande frågeställningar: 
 

- Hur är Hammarö biblioteks offentliga lokal utformad och hur är resurserna 
organiserade? Vilka tankar finns bakom lokalen och organisationen? 

 
- Vad tycker biblioteksbesökarna om Hammarö biblioteks lokal och 

resursförmedling, samt hur ser de på sin användning av den? 
 

- Hur använder biblioteksbesökarna Hammarö biblioteks lokaler och 
resursförmedling? 

 
Huvudfrågan är formulerad så att den inte kan besvaras på ett exakt sätt. Vi har försökt 
att diskutera oss fram till ett så tillfredställande svar som möjligt utifrån en 
wayfindingteori, med utgångspunkt i det empiriska materialet och frågeställningarna. 
 
Som rättesnöre för hur en informationssamling bör struktureras har vi använt Paul 
Arthurs och Romedi Passinis wayfindingteori, vilken utgår från att besökares 
användning av en informationssamling bör ligga till grund för hur den är strukturerad. 
Teorin inbegriper framförallt hur människor söker i och använder 
informationsstrukturer samt hur informationsstrukturer bör vara utformade för att 
förenkla människors sökning i desamma.  
 
Utifrån de teoridelar vi har fokuserat på delade vi in analysen i fyra delar: 
beslutsdiagram och –planer, kognitiva kartor, organisation och länkning av lokalen samt 
skyltning. Vissa av dessa delar bygger på andra och skiljelinjerna delarna emellan är 
ibland diffusa. Enligt Arthur och Passinis wayfindingteori skapar människor en 
beslutsplan för att hitta i en informationsstruktur. Denna plan kan visualiseras i ett 
beslutsdiagram där man kan se vilka beslut som fattas för att man ska nå fram till målet 
i informationsstrukturen. En kognitiv karta över en plats är den bild av platsen som en 
individ har i hjärnan. Det är viktigt att titta på en lokals organisation och länkning av 
lokalens delar för att kunna anpassa lokalen efter användarna på bästa sätt. Att studera 
skyltning i en lokal är viktigt för att säkerställa att man i möjligaste mån når ut med den 
information som skyltarna innehåller. 
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Som metod har vi använt oss av fallstudie. För att samla in empiriskt material använde 
vi oss av en inventering av ett biblioteks resurser och resursförmedling, kvalitativa 
intervjuer samt observationer. För intervjuerna använde vi oss av ett ändamålsinriktat 
urval för att få spridning vad gäller kön och ålder på informanterna. Vi genomförde åtta 
intervjuer i vilka tyngdpunkten låg på att förstå hur de själva interagerar med biblioteket 
och dess resursförmedling. Vid observationerna använde vi oss av direkta observationer 
med vilkas hjälp vi undersökte hur besökarna använder biblioteket och dess 
resursförmedling. Vi observerade huvudcirkulationen i lokalen, cirkulation mellan 
avdelningar samt cirkulation och aktiviteter på avdelningarna. Det empiriska underlaget 
är hämtat på Hammarö bibliotek, vilket utgör fallet i denna uppsats.  
 
Lokalen vi har utgått ifrån består av en solfjäderformad våning på 543 kvadratmeter och 
ett loft på 142 kvadratmeter. Resurserna är indelade efter flera olika principer, vår 
tolkning var att det primära indelningskriteriet var resursernas innehåll. Resurserna står 
samlade i grupper efter olika indelningskriterier. Detta har möjliggjort en indelning av 
biblioteket i avdelningar som tydligt visar att resurserna är indelade hierarkiskt. 
 
De informanter som var erfarna besökare av Hammarö bibliotek var positiva till 
biblioteket och tyckte i stort att det inte behövdes särskilt mycket resursförmedling då 
biblioteket var lätt att förstå. De informanter som var mindre erfarna besökare sade sig 
ha desto svårare att hitta, framförallt var det SAB-systemet som orsakade problem för 
informanterna. De som ansåg sig hitta mindre bra sade att de antagligen skulle hitta 
bättre om de besökte bib lioteket oftare och lärde sig hur resurserna är placerade. 
 
Vi har urskilt tre sätt att söka bland resurserna på Hammarö bibliotek: sökning direkt på 
hyllan, sökning med hjälp av katalogen och sökning med hjälp av personal. Gemensamt 
söksätten emellan är att besökarna alltid påbörjar sin sökning i entrén. Utifrån 
sökningssätten har vi analyserat möjligheterna för besökarna att hitta till rätt resurs i 
lokalen utifrån Arthur och Passinis teori om hur människor söker i 
informationsstrukturer. Vi kom fram till att det finns brister i resursförmedlingen utifrån 
dessa söksätt och har analyserat hur dessa brister skulle kunna lösas utifrån framförallt 
två olika perspektiv: länkning och organisation av lokalen, samt skyltning. 
 
Vi kom fram till att Hammarö biblioteks vägledning bör organiseras efter resursernas 
organisation, det vill säga efter en hierarkisk struktur. Denna struktur är dock inte 
fulländad på Hammarö bibliotek, vilket framförallt framgår av tvetydiga utbrytningar 
och omplaceringar av vissa resurser. Entrén är den plats i biblioteket som alla besökare 
besöker och är därför en logisk plats för vägledningsinformation till avdelningarna. 
Avdelningarna är i sin tur en logisk placering för den vägledningsinformation som krävs 
inom avdelningarna, det vill säga den hierarkiskt underordnade informationen. 
Skyltningen bör vara karakteristisk för den information den ska nå ut med så att 
besökarna kan förutse skyltningssystemet. Den bör också vara enkelt designad och lätt 
för besökarna att ta till sig, både språk- och designmässigt. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor 
 
Informantprofil 
Man/Kvinna 
Född 
 
Biblioteksprofil 
Hur ofta besöker du biblioteket? (Varierar det av någon anledning?) 
 
Om man utgår från biblioteksentrén, hur brukar ett biblioteksbesök se ut för dig? 
 
 Är det något annat du brukar göra på biblioteket? 
 
Tycker du att du hittar bra i bibliotekslokalen? 
 
Använder du några hjälpmedel för att hitta? (t.ex. skyltar, personalen, katalogen) 
 
 Praktiskt exempel. Hur gör du om du vill ha en bok om katter? 
 

Finns det något som skulle kunna hjälpa dig att hitta bättre? 
 (exempel, karta) 
 
Känner du till att: 
Man kan ladda ned musik från bibliotekets hemsida? Hur har du fått reda på det? 
Man kan låna böcker i automat 
Det finns en släktforskningsavdelning? 
Man kan läsa tidskrifter(inte dagstidningarna) 
Man kan låna ljudböcker 
 
Hur får du reda på nya saker som finns på biblioteket? 
 
Var i biblioteket tycker du det är bekvämt att stanna upp och läsa lappar, skyltar o dyl.? 
 
Hur skulle du vilja att biblioteket marknadsför sina resurser till dig?  

På bibiloteket 
 

 Utanför biblioteket 
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Bilaga 2 Ritningar av bibliotekslokalen 
 
 
Bilaga 2a Lokalens arkitektur 
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Bilaga 2b Lokalen med inredning 
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Bilaga 2c Lokalen med resurser 
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Bilaga 2d Avdelningsindelning 

 



 85 

 

 
 
 


