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The aim of this study is to understand how the library environment affects
the experiences and feelings of public library users. In order to concretise
this, the study sets out from the public library in Bollebygd. We wanted to
find out how the library users experience the library environment. Does
the library environment affect the meeting between library users? How
does the environment affect their moving patterns inside the library?
Which environmental factors influence the users experiences?
Our questions were: how do users experience the library environment
- as a mediating space for information and culture?
- as a social room and meeting place?
The material used to attain the purpose of the study consists of qualitative
observations and interviews, and literature studies. The qualitative
analysis was based upon interdisciplinary theories mainly from
environmental psychology, architectural history and mediation theory.
We found that the library environment in Bollebygd functioned very well
as a mediating space for information and culture. The users we
interviewed appeared to be content, especially with the library staff and
collections: both considered as evident parts of the library environment.
As a social room and meeting place the library environment functioned
less well. The library was not used for discussions or as a meeting place.
However, this seemed not to be due to the library environment, but to the
attitudes towards libraries in general showed by our interviewees. Visiting
libraries and information searching appeared to be an activity preferably
performed in solitude. In addition, the library was a place associated with
silence.
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,QOHGQLQJ
Vi vill skriva vår uppsats om biblioteksrummet som miljöupplevelse. Har du som läser det här
någon gång reflekterat över det egentliga rummet eller den egentliga byggnaden som härbärgerar
böckerna på ditt bibliotek? Eller har du funderat på vad det är som gör att du trivs på ditt
favoritbibliotek - om du nu har något sådant? Kanske kan ditt biblioteks miljö ha något med din
biblioteksupplevelse att göra? Hur upplever biblioteksbesökaren biblioteksmiljön som
informations- och kulturförmedlande rum? Hur upplever biblioteksbesökaren biblioteksmiljön
som socialt rum eller mötesplats? Bakgrunden till att vi valt att studera dessa frågor är vårt
intresse för människors upplevelse av omgivande miljöer. Detta intresse har funnits hos oss två
författare sedan länge och våra egna tidigare iakttagelser ledde oss därför naturligt fram till vårt
ämne. Eftersom vi båda har olika bakgrunder har vi emellertid olika ingångar till ämnet. Innan vi
påbörjade utbildningen på Bibliotekshögskolan har den ena av oss både gått praktiska
konstskolor och studerat konstvetenskap medan den andra har studerat Bok- och
bibliotekshistoria.
Att en allmän esteticering pågår överallt är ganska uppenbart och anledningarna till detta är
förmodligen flera. Runt omkring oss ser vi att ytan överallt blir viktigare; intresset för inredning
och design har ökat explosionsartat under senare år. I offentliga miljöer som kaféer och
restauranger har all inredning planerats noggrant; alltifrån bestick till ljussättning är valt med
omsorg för att skapa den rätta känsla eller stämning man vill att rummet skall ha. Vi tror att
många fler än de gjort tidigare har börjat förstå att utnyttja rummets möjligheter för att nå de mål
de eftersträvar med den verksamhet de bedriver, till exempel för att ett visst klientel skall bli
frekventa besökare eller att stället skall skapa sitt rykte och sin särskilda plats i mängden av
restauranger eller vad det nu gäller. Denna ökande betydelsen av miljön och rummet omkring oss
menar vi avspeglas även i bibliotek. Nybyggda bibliotek som till exempel Malmö Stadsbibliotek
ger ett mycket modernt intryck med dess glas- och stenväggar och accentuerande röda
skinnpallar. Naturligtvis har många bibliotek genom tiderna omtalats för den banbrytande
förändring de genomgått utseendemässigt; banbrytande för VLQ tid. Det tror vi är lätt att glömma,
även för oss båda som - uppväxta med 1970-talens brunoranga biblioteksbyggen - ser dessa
miljöer som mycket konventionella och närapå normerande.
Det är år 2001 då denna uppsats skrivs. Detta år har regeringen beslutat att utnämna till
Arkitekturår vilket är ett annat tecken på samtidens stora intresse för och värdesättande av miljö
och arkitektur. Pressinformation från Regeringskansliet meddelar att regeringen med
arkitekturåret vill "främja en utveckling där arkitektur, formgivning och design kan ges goda
förutsättningar för sin utveckling."1 Den långsiktiga målsättningen med projektet är "att
efterfrågan på och förståelsen för god arkitektur, formgivning och design ska öka i hela landet".2
I samhället är biblioteket omgivet av yttre politiska och ideologiska ramverk. Dessa ramverk styr
och begränsar bibliotekssystemets alla aspekter. Biblioteket skall tjäna den treenighet som består
av människorna, samhället och de sociala institutionernaoch kan även spegla sådana mål.3
Liksom dessa mål har synen på vilka budskap biblioteksmiljön i sig skall förmedla även den sett
Berg, Ann-Kristin 2001, $UNLWHNWXUnUHWKWWSZZZDUNLWHNWXUDUHWQX[01-04-05]
Berg 2001.
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olika ut i olika tider. Exempelvis betonade bibliotekspionjären Valfrid Palmgren i början på
seklet betydelsen av att ”själfva lokalen liksom hela organisationen i öfvrigt blifver fullt
neutral”.4 Man skulle sträva efter en neutral biblioteksarkitektur hos folkbiblioteken för att på så
sätt skapa harmoni enligt borgerliga värderingar. I Bibliotekslagen §2 står att biblioteket skall
vara: "till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning
samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek".5 För att
signalera att biblioteket är till för alla kan alltså även biblioteksarkitekturen och dess inredning
användas.
En magisteruppsats om upplevelsen av biblioteksrummet skulle kunna skrivas inom många
discipliner, till exempel arkitekturhistoria eller miljöpsykologi. Flera olika discipliner har också
forskat kring bibliotekens miljö. Exempelvis har arkitekter utforskat offentliga institutioners
byggnader i tider av olika ideal medan idéhistoriker har studerat biblioteksbyggnader som spegel
för samhälleliga ideologier. Vi vill dock påminna att denna uppsats skrivs inom ämnet
Biblioteks- och informationsvetenskap och hävda att detta tema har en plats även inom denna
disciplin. Det finns inte mycket skrivet om biblioteksrummet inom Biblioteks- och
informationsvetenskap. I de texter som finns att tillgå har miljön huvudsakligen studerats som
gränssnitt för att anpassas till speciella grupper i samhället, exempelvis minoritetsgrupper såsom
rörelsehindrade eller synskadade. Att vår uppsats ändå platsar inom B&I finner vi stöd för hos
Romulo Enmark, tidigare prefekt för institutionen Bibliotekshögskolan i Borås. I Enmarks text,
"Defining the library´s activities" (1990), beskrivs strukturerna i det svenska bibliotekssystemet
ingående. Enmark kartlägger systematiskt bibliotekets alla uppgifter och aktiviteter och ser i
denna struktur biblioteksbyggnaden som en självklar del av bibliotekssystemet. Själva
biblioteksbyggnaden - både i fysisk och institutionell mening - menar Enmark talar om de sociala
möjligheter som erbjuds.6 I detta resonemang finner vi stöd för vårt uppsatsämne. Bibliotekets
arkitektur och inredning, dess rum och allt vad detta omfattar (färgsättning, hyllhöjd, placering av
sittplatser) utgör alltså ett par av de många faktorer som samspelar och tillsammans ger
biblioteksanvändaren en upplevelse vid hennes möte med biblioteket och informationen eller
kulturen. Allt kan det ses som gränssnitt mellan användare och information/kultur och kan därför
bidra till att antingen stimulera eller avskräcka biblioteksbesökaren. Detta gäller naturligtvis i alla
biblioteksrum men i vår uppsats har vi valt att begränsa oss till att studera ett specifikt
folkbibliotek, nämligen Bollebygds folkbibliotek och detta biblioteks inre miljö.
På vilket sätt har då biblioteksrummet betydelse för användarens upplevelse av
biblioteksbesöket? undrar vi. Är det så att en trevlig miljö medför att biblioteksbesökare stannar
längre på biblioteket eller går oftare dit? Och vad är det besökarna anser vara en "trevlig miljö"?
Är det modern inredning och god planering av biblioteket? Eller är det sköna soffor och vacker
utsmyckning? Har personal och utbud några fingrar med i spelet - har de betydelse för
biblioteksuppplevelsen? Som vi nyss läste i Bibliotekslagen är det informations- eller
kulturförmedling biblioteket skall arbeta med. Har en positiv miljöupplevelse någon betydelse för
hur detta förmedlingsarbete fungerar? Bidrar biblioteksrummet till att stimulera förmedlingen av
4
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information och kultur? Om svaret är ja - på vilket sätt?
Något som Bibliotekslagen inte nämner men som är en aktuell diskussion i
bibliotekssammanhang är bibliotekets funktion som mötesplats och socialt rum. Enmark talade
om att biblioteksbyggnaden berättar om "sociala möjligheter" - vilka sociala möjligheter är detta?
Är det möjligheten att möta andra människor eller att byta ett ord med personalen? På vilket sätt
används biblioteket som mötesplats och inverkar biblioteksrummet i så fall på dessa möten?
Sedan snart ett sekel har folkbiblioteket haft sin givna plats som informationsförmedlare i
samhället tämligen säkrad. Ända tills idag. Idag behövs egentligen inte biblioteket i sin fysiska
form på grund av utvecklingen av modern informationsteknologi, IT. Stora delar av den
information som biblioteket tillhandahåller kan människor få tag på hemifrån, via sina datorer.
Trots det fortsätter vi troget att besöka våra bibliotek - varför? Är det på grund av vår vana att se
biblioteket som en mötesplats dit man går eller för att vi vant oss vid att söka information
kollektivt? Dessa anledningar tror vi kan vara troliga orsaker tillsammans med ytterligare andra
som vi skall titta närmare på lite senare. Vi tror också att det för bibliotekens överlevnad är
viktigt att biblioteken tar tillvara på den plats biblioteken har i människors medvetande för att
kunna utnyttja det till sin fördel och utveckla det vidare. Frågan som följer på detta resonemang
är självklar: kan bibliotekets miljö ha någon betydelse för hur biblioteket fungerar som
mötesplats? Och kan en god miljö, precis som i fallet med informations- och kulturförmedlingen,
stimulera eller avskräcka biblioteksbesökaren?
Vi tror att folkbiblioteken i samhället kan ha nytta av undersökningar som likt den vi står i
begrepp att göra studerar hur människor upplever biblioteksmiljön, exempelvis ur en demokratisk
synpunkt.Om man studerar miljön som gränssnitt mellan användare och information/kultur kan
man nå en förståelse för vilken roll den spelar i förmedlings sammanhang. Resultatet kan sedan
skapa förutsättningar för att bättre kunna lyckas med bibliotekens informations- och
kulturförmedling och utveckla bibliotekets funktion som mötesplats. På det enskilda biblioteket
kan studier av detta slag användas för att förbättra biblioteksmiljön. Inredningen kan göras lätt att
förändra för att användas olika i olika delar av biblioteket eller locka olika grupper vid olika
tillfällen och evenemang. En del bibliotek förändrar sin möblering ständigt för att skapa
stämningar efter teman vid olika tidpunkter. Mer än tidigare har man börjat se biblioteket som en
helhet. Man förstår att miljön omkring användaren har betydelse för hennes biblioteksupplevelse
och man försöker allt oftare utnyttja detta i förmedlingssyfte. Av dessa anledningar menar vi att
vår disciplin Biblioteks- och Informationsvetenskap borde bedriva forskning på detta område.
Forskning i ämnet skulle kunna resultera i att man fann mönster i hur användaren upplever
biblioteksmiljön och utveckla detta för att göra det mesta möjliga av denna kunskap i praktiken.
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6\IWHRFKIUnJHVWlOOQLQJDU
Syftet med denna uppsats är att studera biblioteksmiljön som subjektiv upplevelse för att närmare
kunna undersöka kvalitativa aspekter av den fysiska miljön, dels i gränssnittet mellan användare
och information/kultur, dels i relationen mellan individ och individ.
Utifrån detta är våra två frågeställningar:
+XUXSSOHYVELEOLRWHNVPLOM|QDYVLQDDQYlQGDUH
VRPLQIRUPDWLRQVRFKNXOWXUI|UPHGODQGHUXP"
VRPVRFLDOWUXPRFKP|WHVSODWV"
För att kunna undersöka och besvara dessa frågor måste vi studera människors relation till miljön
och rummen som omger dem. Detta ska vi göra genom att sätta oss in i den forskning och de
studier som rör dessa ämnesområden och genom egen empiri i form av intervjuer och
observationer.
En undersökning av det här slaget kan vara viktig eftersom vi uppfattat att man på vissa bibliotek
börjat inse att inte bara kvalitet på medierna eller servicen man erbjuder är av betydelse för
användarnas helhetsupplevelse av biblioteket utan också atmosfären på biblioteket. Situationen
för dagens bibliotek är också en annan än tidigare eftersom de nu konkurrerar med andra
informationssystem. Människor kan via sin dator skaffa den information de behöver hemifrån och
därför måste biblioteket erbjuda någonting utöver utlåning av böcker. Om bibliotekets personal
känner till hur användarna påverkas av miljön, kan de sedan medvetet använda sig av denna
kunskap för att uppnå de mål de satt för biblioteket ifråga.

'HILQLWLRQHU
Innan vi griper oss an problemet vill vi precisera och formulera en del termer som kan vara av
nytta för läsaren. Dessa kan nämligen tolkas och användas olika av olika discipliner
$QYlQGDUH Som användare ser vi inte endast de människor som lånar böcker och andra
dokument på biblioteket utan alla människor som överhuvudtaget går dit och använder det.Vi
bortser alltså från deras intentioner och handlingar inne i biblioteket. Ur ett mer samhälleligt
perspektiv finner vi det naturligt att betrakta användare som en social varelse, liksom Lars
Höglund, professor i Biblioteks- och informationsvetenskap, skrivit.7 Höglund fortsätter ”Han
eller hon är samtidigt medborgare i ett samhälle, innehavare av olika sociala roller, medlem i
grupper och nätverk, men också en mer eller mindre unik individ. I ett sådant perspektiv utgör
biblioteks- och informationsvetenskap bara en del av individens omvärld…”. 8 Eftersom vi vill
eftersträva en helhetsmässig förståelse för biblioteksmiljöns betydelse, vill vi försöka ha detta
större sammanhang, där användare, samhälle och miljö samspelar, i åtanke. Vi har som nämnts
tidigare valt att fokusera på bibliotekets inre miljö och kommer därför inte att ta med så kallade
"nonusers" vilket vi hade kunnat göra om vi hade studerat den yttre miljön. Detta eftersom vi
7
8
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tänkte att människor kan ha en uppfattning om biblioteksbyggnaden även om de inte utnyttjar
den.
Då vi i denna uppsats talar om användare ser vi denne som aktiv i sitt sökande efter information.
När vi talar om mötet mellan användare och andra människor innefattar ”andra människor” både
andra användare och bibliotekets personal.
,QIRUPDWLRQ Idag används termen information ofta synonymt med upplysning eller meddelande.
Detta kan bland annat vara ett resultat av informationsteknologins utbredning samt det engelska
språkets spridning. Inom informationsvetenskapen har många försökt att definiera termen
information och Michael Buckland (1991) är en av dem. Buckland tar upp tre betydelser av
informationsbegreppet: Information som kunskap, information som process och information som
sak. Buckland menar att allt omkring oss kan vara information men att den informationen dock är
situationsspecifik. Till exempel kan en sten på marken innehålla oändligt mycket information för
olika människor i olika situationer.9
I allmänhet skiljer man mellan information i form av föremål, till exempel ett museiföremål, och
information i mänskliga meddelanden, det vill säga dokument. Inom Informationsvetenskapen
avgränsar en del författare informationsbegreppet till att endast gälla dokument. Andra författare
menar att denna uppfattning kan skapa problem då de anser att dokument endast kan vara bärare
av information - de representerar information - och kan inte vara information i sig. Henning
Spang-Hanssen menar att tre kriterier bör uppfyllas för att ett dokuments innehåll skall kunna
kallas för information: dokumentinnehållet ska vara förståeligt för personen, det ska vara relevant
för denne och det ska tillföra vederbörande något nytt.10
I denna uppsats menar vi med termen information innehållet i alla dokumenttyper som biblioteket
handhar såsom böcker, tidningar, videofilmer, cd-skivor, cd-romspel, de publika PC och dess
tillgång till Internet.
.XOWXU När man diskuterar vad kultur är nämns ofta två sätt att förhålla sig till detta begrepp, det
snäva och det breda kulturbegreppet. Det snäva kulturbegreppet inskränker kultur till de
mänskliga artefakterna, alltså de produkter som resulterat av människors konstnärliga skapande,
såsom bilder, film, musik, teater eller skönlitteratur. Det breda kulturbegreppet däremot omfattar
allt som berör människors sätt att leva och vara på, hennes seder och bruk, idéer, värderingar och
kunskaper.
I denna uppsats som gäller ett bibliotekssammanhang har vi valt att med kultur åsyfta bibliotekets
konstutställningar, skapande aktiviteter med och för barn eller vuxna samt författarkvällar.
0LOM| Miljön är allt som omger oss. Biblioteksmiljön innefattar dels den yttre miljön, allt från
biblioteksbyggnadens utformning till den omgivning som byggnaden befinner sig i, dels den inre
miljön som vi kommer att fokusera på. Den inre miljön omfattar rummens proportioner och
storlek, inredning, organisation och struktur av rummet. Dessa element medverkar alla till
användarens helhetsupplevelse av biblioteket. De kan påverka, bland annat, alltifrån om hon alls
9
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går dit och hur länge hon stannar, till vad hon lånar - om hon lånar. Att miljön har betydelse för
användarnas biblioteksupplevelse är något vi utgått ifrån vilket vi diskuterat tidigare; att vi alla
som de levande varelser vi är oavbrutet känner av vår omgivning för att kunna anpassa oss och
överleva.

7LGLJDUHVWXGLHU
Det ämne vi kommer att undersöka kan bland vetenskaperna närmast hamna under disciplinen för
miljöpsykologi. Ämnet kallas även Environmental Psychology och har en omfattande
forskningsverksamhet och är pågående bland annat i Canada, Storbritannien och USA. I Sverige
finns en avdelning för miljöpsykologi som tillhör Institutionen för arkitektur vid Lunds Tekniska
Högskola med professor Rikard Küller som ledare för verksamheten. Miljöpsykologin studerar
"hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt
beteende själv påverkar miljön. Ämnet behandlar både den fysiska och den sociala miljön och
samspelet mellan dem. Det kan röra sig om interiörer, stadsrum eller landskap. Forskningen är
oftast helhetsbetonad men även enstaka miljöfaktorer studeras."11 Den pågående forskningen i
miljöpsykologi rör bland annat ljusets inverkan på människors hälsa och välbefinnande och
färgsättningens betydelse för upplevelsen av inomhus- och utomhusmiljöer. Andra
forskningsområden är miljö för barn och för äldre människor samt upplevelser av
bostadsområden.
Förutom under miljöpsykologi studeras människans samspel med sin omgivning även av andra
discipliner, exempelvis socialpsykologin och perceptionspsykologin. Inom Biblioteks- och
informationsvetenskapen finns inte många större studier i vårt ämne att tillgå. Främst rör det sig
om magisteruppsatser men även i skrifter om förmedlingsarbete tas bibliotekens inre och yttre
miljö upp. Flera arkitekter har också författat omfattande handböcker för biblioteksbyggande
eller omorganisering av bibliotek som ingående studerar alla bibliotekets delar. Även under
arkitekturhistoria finns verk som beskriver biblioteksmiljöer genom tiderna.
Lena Krååk har i sin magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap från 1998 studerat
interaktionen mellan personal, användare och miljö på Umeå Stadsbibliotek I uppsatsen tycker
hon sig kunna urskilja två grupper av användare. Dessa två grupper vill ha olika saker av
biblioteksmiljön; för den ena är det viktigt att på biblioteket få "uppleva avkoppling och lugn och
ro", för den andra gruppen är social stimulans och aktivitet uppskattat.12 Om användarna är nöjda
eller missnöjda med biblioteket tycks ha att göra med huruvida dessa önskemål om
biblioteksmiljön är tillfredsställda. Vidare har Krååk också studerat vad användarna anser vara
viktigt i mötet med bibliotekspersonalen. I hennes arbete visade det sig att användarna tyckte det
var viktigare KXU de blev bemötta av personalen, än om personalen alltid besatt de exakta
kunskaperna. 13
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Marianne Hiort-Lorenzen, före detta bibliotekschef och författare till ”I forandringens
favn”(1989), menar att förutsättningen för att kunna arbeta tillfredsställande med förmedling på
ett bibliotek är att alla är överens om att förmedling är bibliotekets viktigaste och centralaste
uppgift, oavsett tillvägagångssätt man väljer. Detta är den viktigaste delen i ett biblioteks
verksamhet. ”At formidle er at indgå i en dialog og v.hj.a. sin viden om materialer og redskaber,
samt sin lydhorhed over for brugeren at skabe storst mulig rummelighed omkring de eksisterende
kulturelle muligheder”.14
All verksamhet på biblioteket är förmedling menar Hiort-Lorenzen, och rumslighet och
förändring är två av flera bärande element i förmedlingsarbetet. Att bibliotekets rum är en del av
förmedlingsarbetet är känt bland bibliotekets personal, menKXUviktiga de är, är enligt HiortLorenzen inte nog uppmärksammat. Att gå på biblioteket och söka litteratur handlar för
människor om mycket mer än att rent fysiskt ta sig dit, det handlar också om att söka och välja
litteratur som ger både upplevelse och information. Detta är en aktivitet i människans
kulturutveckling och ”rammerne for sogningen, bl.a. rummene, skal vurderes som sådan”.15
Biblioteksrummet och dess inredning ingår i förmedlingsarbetet och det är betydelsefullt att
rummet inspirerar till läsning och utnyttjande av biblioteket. Hiort-Lorenzen menar att det är
viktigt att biblioteken går ifrån den institutionella till en mer trivsam miljö. Det finns många
orsaker till att fysiska miljöer i stor utsträckning anpassas till användarna. En av orsakerna är
estetikens allt växande betydelse.16
Hiort-Lorenzen påstår vidare att biblioteket börjar redan ute på gården. Ett gott bemötande är
viktigt för alla som kommer in på biblioteket. Så kallade ”inspirationssfält” på barnavdelningar
kan vara att man ställer ut böcker på ett annorlunda och spännande sätt och i olika höjder så att
det passar alla åldrar.17 Hiort-Lorenzen förespråkar inredning som bryter institutionskänslan på
ett överraskande sätt; en böjd hylla gör att ljuset lättare kan passera in i rummet.18 Man ska kunna
röra sig och sitta på olika sätt och bibliotekets möblering ska både ge möjlighet till ensamhet men
den ska även inbjuda till möten med andra människor. Det är viktigt att man har möjlighet att
välja och biblioteksanvändarna ska känna att de har ett finger med i spelet eftersom delaktighet
ger bästa resultat enligt Hiort-Lorenzen.19
Även Jens Thorhauge, tidigare lektor vid Danmarks bibliotekshögskola och numera
Riksbibliotekarie, för i sin artikel ”Luk op for skönlitteraturen” (1989) ett lustfyllt och
inspirerande resonemang om vad förmedling på folkbibliotek kan innebära. Thorhauge skriver
om det äldre biblioteksidealet ”rätt bok till rätt låntagare” och ser detta ideal som alltjämt
gällande.20 Han fortsätter: ”Hvad formidling drejer sig om er at have så meget viden om
materialerne og lånerne, at man faktisk kan realisere det gribende enkle ideal”.21 Förmedling är
alltså den beteckning man gett bibliotekens strävanden för att föra samman användare och
Hiort-Lorenzen, Marianne 1989, ,IRUDQGULQJHQVIDYQ±RPIRUPLGOLQJDIOLWWHUDWXUWLOXQJHQDHVWHQYRNVQHRJ
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medier; i detta arbete spelar också bibliotekets placering i staden, dess utformning och inredning
viktiga roller, anser Thorhauge. Sist i sin artikel uppmanar Thorhauge bibliotekspersonal att i
tider av hård konkurrens med andra kulturinstitutioner eller nyare informationsförmedlare, värna
om de unika egenskaper biblioteksinstitutionen har: möjligheten att erbjuda den enskilda
individen enskild vägledning eller fördjupning i ett ämne. ”Brugerne på mit bibliotek har
problemer med att finde ud af sig selv, med at leve sammen, med at leve alene" skriver
Thorhauge och menar att fantasi och en aktiv, kritisk hållning till det mediabestånd biblioteket
besitter, är till stor hjälp för personalen för att lyckas finna den litteratur användarna kan behöva
som hjälp i arbetet med sina livsproblem.22
På stadsbiblioteket i Örnsköldsvik arbetade man med Gökprojektet under åren 1991-1993. GÖK
står för Göteborg, Örnsköldsvik och Kalmar och projektet, som för övrigt finansierades av
Statens Kulturråd, innebar en låntagaranpassning av medier, lokaler och organisation för att
åtgärda sjunkande lånestatistik. De tre orterna är karaktärsmässigt väldigt olika varför arbetet
bedrivits på olika sätt. Målen för projektet var dock gemensamma och löd: köpa på
låntagarefterfrågan, exponera böckerna bättre och arbeta rationellare. 23 Man ville se vad som
hände med bokbeståndet om man dels köpte på låntagarönskemål och dels om man hittade bättre
sätt att utnyttja hela samlingen.
I Örnsköldsvik var utgångspunkten för arbetet respekt för låntagarnas kunskap och önskemål,
vilket kom att innebära att projektet både diskuterades och kritiserades. Detta berodde på att
många ansåg att låntagarinflytande var lika med inköp av skräp.24 Man hoppades på att projektet
skulle ge svar på om låntagarinflytande förändrar biblioteket till det bättre eller sämre. Man
utgick ifrån att det var viktigt för biblioteket att kontinuerligt försöka anpassa sig till omvärlden
och att låntagarinflytande på biblioteket var en försäkran om allsidighet och demokrati. En viktig
fråga i Örnsköldsvik var hur man kunde göra det enklare för låntagarna att hitta, att lockas och
inspireras. Målet blev att göra det lätt för låntagaren och därmed också underlätta för personalen.
Hösten 1990 anordnade Kulturrådet en studieresa till det tredelade biblioteket i Gütersloh där
projektgruppen medverkade. Det tredelade biblioteket är en teori om hur samlingarna skall
disponeras för att utnyttjas maximalt. I Gütersloh har idén om låntagarorientering överförts till
byggnaden, arrangemanget och presentationen.25 Tredelningen bygger på principen att först
kommer man till ”torget” eller det så kallade ”närområdet” där man hittar det nya, efterfrågade
och attraktiva mediebeståndet. ”Torget” är väl skyltat i olika ämnesområden men man följer inte
gängse klassifikationssystem utan skyltar för den biblioteksovane. Det är tänkt att området inte
ska innehålla mer än 10-15 % av bibliotekets samling och ska flyttas när det inte längre lånas ut
ofta. Böcker och annat dokument flyttar in till nästa område som är det mer traditionella
biblioteket. Här hittar man böcker systematiskt uppställda och i bokstavsordning. Det tredje
området är magasinet som man gjort tillgängligt för låntagarna i stor utsträckning.26
Det tredelade bibliotekets betydelse som publikt rum är stort då hela denna modell präglas av
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tanken att alla låntagare ska ha tillgång till hela bibliotekets samling, vilket i grunden är en
demokratisk tanke. Stadsbiblioteket i Örnsköldsvik inspirerades mycket av denna modell men har
även tittat på hur bokhandlare förmedlar böcker. Bokhandlarna är kända för att vara duktiga på
att skylta med sina böcker, de utnyttjar lokalerna effektivt både vad det gäller försäljning och
lagring.
De förändringar som skedde på Örnsköldsviks stadsbibliotek är gjorda efter förutsättningar och
låntagarönskemål i Örnsköldsvik. Arbetet blev rationellare och inköp på låntagarefterfrågan
innebar färre så kallade hyllvärmare, snabbare beslut om inköp och en kortare väg från inköp till
utlån. Man försökte även underlätta för låntagarna genom att lägga ner tid på samlingarnas
uppställning. Bland annat frontexponerade man, delade in dokumenten efter genre, man skapade
ett öppet tidskriftsmagasin och även andra öppna magasin. Man hade inga särskilda hyllor för
stora böcker, så kallade folianter, man gjorde referenslitteraturen tillgänglig ute i de vanliga
hyllorna, skyltsnurror togs bort och man använde inga särskilda återlämningshyllor. För bättre
arbetsmiljö anpassade man bland annat nedersta hyllplanet efter låntagare och bokuppsättare.27

7LGLJDUHIRUVNQLQJ
Inger Bergström har, i sin akademiska avhandling för doktorsexamen vid Chalmers Tekniska
Högskola, forskat i ämnet ”Rummet och människans rörelser” (1996).28 Bergström har med hjälp
av metoden upplevelseanalyser studerat hur våra kroppar och sinnen påverkas av olika
arkitekturers former och av olika rum. I sina studier av olika miljöer har Bergström utgått från att
det finns allmängiltiga upplevelser, upplevelser som är likartade för de flesta människor, och får
stöd för detta påstående av flera forskare. Bergström börjar med att göra en upplevelseanalys av
det tyska barockklostret i Ottobeuren. I upplevelseanalyserna har hon först beskrivit miljön
sakligt, dess storlek, historik, arkitektur och dylikt. Därefter går hon in på delar av byggnaden för
att i varje del göra en beskrivning av dessa delars fysiska rum contra deras upplevda rum. Efteråt
ställer hon dessa beskrivningar mot varandra för att kunna förstå just vad det är i det fysiska
rummet som orsakar en viss känsla och upplevelse hos den som inträtt i rummet eller vilka
rörelser som rummet genererar hos människorna i det.
Bergström har också genom experiment med fullskalestudier studerat förhållandet mellan
särskilda arkitekturformer och människans rörelser. I experimenten byggdes arkitekturfragment
upp, till exempel fasader, för att se hur försökspersoner rörde sig i förhållande till dessa samt för
att pröva deras koreografiska verkan. Med hjälp av resultaten av sina upplevelseanalyser och
experiment utarbetar Bergström linjer och mönster för människors likartade rörelser i förhållande
till viss arkitektur eller vissa rum. Slutligen har Bergström gått upp i större skala och gjort
upplevelseanalyser av hela stadsmiljöer, såsom Angered, för att studera våra rörelser i
stadsrummet. Bergström menar att sådana studier kan användas för att utveckla det offentliga
livet.
Vilma Hodászy Fröberg har, i sin avhandling ”Tystnaden och ljuset: Om bibliotekens arkitektur”,
tittat på två element i biblioteksarkitekturen som enligt henne har dominerat rumsupplevelsen i
27
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biblioteken genom tiderna; tystnaden och ljuset. Fröberg menar att mötet mellan tystnad och ljus
liknar ett ”föreningsband mellan biblioteken från äldsta tid fram till vår egen”.29 Dessa element
blir ett alltigenom märkbart tema i denna text där Fröberg försöker att beskriva och analysera
arkitekturen från antikens och handskrifternas bibliotek, renässansens bibliotek och den
begynnande bokindustrins bibliotek fram till dagens bibliotek. Fröberg speglar hur
samhällsförändringar såsom de politiska, kulturella och ekonomiska påverkat allt från människors
läsvanor till biblioteksarkitektur. Fröberg menar att ”människans kontinuerligt förändrade
världsbild och livsuppfattning i ett ständigt växelspel med samhällets syn på boken och
kunskapens värde, kan avläsas i böckernas utformning, i boksamlingarnas sammansättning och inte minst - i bibliotekens arkitektoniska formgivning”.30 På detta ger författaren prov, genom
detaljrika bilder och reflexion och analys av dessa. Författaren påvisar utvecklingsdrag inom
biblioteksarkitekturen och ställer dessa dels mot drivkrafterna bakom bokframställning och
boksamlingar, dels mot de faktorer som styrt bibliotekens arkitektoniska utformning.31
Fröberg menar att det, sett ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv, är det gemensamma draget för
bibliotek från äldsta tid tystnaden och slutenheten kring ett arkitektoniskt inåtvänt rum.32 Hon
hävdar att ett biblioteks utformning kan variera mellan torftighet och lyxighet men förblir ändå
ett ”inåtvänt bokens rum”.33 Tystnaden och ljuset kan ses i termer av slutenhet och öppenhet, det
handlar om abstraktioner, menar Fröberg. Tystnaden kan i en aspekt vara lika med stumhet och
mörker, ljuset vara liktydigt med upplysning, sanning och andlig strävan. Dessa så kallade
abstraktioner ger möjlighet att levandegöra de växlande skepnader biblioteken intagit och man
kan med dess hjälp tolka och återge rumsupplevelsen och försöka se hur bibliotekens arkitektur
svarar mot samtidens rådande idévärld.34
Romulo Enmark, nämnd ovan som tidigare prefekt för institutionen Bibliotekshögskolan i Borås,
har i artikeln ”Defining the library’s activities” (1990) redogjort för det svenska
bibliotekssystemets strukturer. Enmark ger först en historisk inblick av svenska biblioteks - dels
folkbibliotek och dels forskningsbibliotek - uppgifter och aktiviteter. Författaren redogör för de
två bibliotekens olika ansvar gentemot lagar och målgrupper innan han beskriver sin systematiska
strukturering av bibliotekets alla aktiviteter och det biblioteket förmedlar. Dessa aktiviteter
grupperas i sju nivåer som var och en inom biblioteket fyller funktioner på olika plan. En av de
sju företeelser som biblioteket tillhandahåller är biblioteket ”in its physical and institutional
sense”. Med detta avser han alltså det fysiska biblioteket. Delar av detta fysiska bibliotek - som
också innefattar dekorationer, möbler, toaletter och eventuell cafeteria - fungerar som mötesplats
för att träffa vänner på.35
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%LEOLRWHNHWVV\PEROLVNDRFKLGHRORJLVNDYlUGH
Enligt Lars Höglund sysslar bibliotek och bibliotekarier med förmedling av information och
kultur. Han menar dock att biblioteket har många andra roller och funktioner. Det är funktioner
som förknippas med viktiga centrala värderingar i samhället som exempelvis demokrati,
yttrandefrihet, tillgång till fri information, kultur och bevarande. 36
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid Umeå Universitet, diskuterar hur det i
bibliotekstanken fanns en dröm om gemenskap. Människan skulle inte endast besöka biblioteket
för att låna eller läsa, utan även för att träffas i studier och bildade samtal. Samtidigt som
biblioteken var förvaringslokaler för böcker var de platser där uppror kunde väckas. Sörlin menar
att "Bibliotek och fängelser är säkerligen de bästa härdarna för revolutionär smitta". 37 Biblioteket
skall först och främst vara en plats för informationsförmedling och Sörlin betonar dess stora
betydelse just som SODWV i en tid då information kan hämtas annorstädes än från biblioteket. När
datoriseringen av informationsförsörjningen blev stor på 1970talet talades det om bibliotekens
död. Även idag är denna diskussion aktuell. Sörlin menar dock att dagens biblioteken istället
håller på att anamma ännu fler funktioner. Trots att människor genom teknologin har möjlighet
till en privat relation till information menar Sörlin att de fortsätter söka upp och tillgodogöra sig
information offentligt. Biblioteken måste dock börja försvara sin plats.38
Arkitekturforskaren Lars Jadelius diskuterar i sin artikel "Arkitektur som källa till förståelse av
folkbibliotekens historia och möjligheter" hur studier av själva biblioteksbyggnadernas arkitektur
kan besvara frågor om hur förhållandet mellan författning och publik ser ut och om "det
informella mötet låntagare emellan".39 Vidare ställer han sig frågan "hur gestaltas en demokratisk
respekt för boken - inte en underdånig vördnad?".40 Han hänvisar också till Marion Lefflers
artikel om arbetarbibliotek i vilken hon pekar på hur det för arbetarna var viktigt att känna att de i
bibliotekeket fick "styra och ställa som de ville". För dessa arbetare var det viktigt att de kände
sig delaktiga i miljön för att kunna få samma hemkänsla i biblioteket som i den privata bostaden.
I boken 7\VWQDGHQRFKOMXVHW2PELEOLRWHNHQVDUNLWHNWXU (1998) talar Vilma Hodászy Fröberg,
ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv om antikens och handskrifternas bibliotek, renässansens
universalbibliotek och den begynnande bokindustrins bibliotek. Fröberg talar om hur dagens
biblioteksarkitektur genomgår stora förändringar, både vad det gäller planlösningar och nya
designmodeller. Dagens biblioteksarkitektur vittnar om förändringar lika stora som de som styrt
människans inställning till boken, kulturen och omvärlden. Fröberg menar att man i människors
läsvanor och i biblioteksarkitekturen kan tyda de kulturella, politiska och ekonomiska
förändringar samhället genomgått.
Arkitektoniskt sett har biblioteken gått från det slutna rummet till det öppna och därmed också
från det mörka rummet till det ljusa. Fröberg menar att tystnaden och ljuset är två element i
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biblioteksarkitekturen som genom tiderna dominerat rumsupplevelsen i bibliotek. Mötet mellan
tystnaden och ljuset utgör en länk mellan den äldre tidens bibliotek och vår egen tids. I denna
tystnad finns en slutenhet som tillsammans med ljuset än idag bildar bibliotekens själ och rum.
Fröberg talar vidare om de allra första biblioteken som i första hand användes som förvaringsrum
för boksamlingar och som läsplats. Även om biblioteksrummen genom tiderna förändrats och
varierar i utformning förblir de "…ett inåtvänt bokens rum".41 Ett sådant slutet bibliotek
frammanar en speciell rumsupplevelse: genom att dra sig tillbaka i ett rum fyllt med böcker kan
besökaren genom texterna intellektuellt förflytta sig till andra världar.
Göran Greider, chefredaktör på Dala-Demokraten och författare, redogör för olika inslag i
biblioteksdebatten och kommer fram till att folkbibliotekens främsta huvudansvar är att ge en
grund för att få demokratin att fungera. Man ska kunna gå till biblioteket för att hitta
skönlitteratur men också "…för att ta reda på något viktigt som sker i rikspolitiken eller i
kommunen, få fram lagförslag, offentliga utredningar och så vidare".42 Greider menar vidare att
biblioteket är den plats i samhället där en slags allmänintresse bör råda och där demokratin bör
vara det viktigaste att måna om.

8UYDORFKDYJUlQVQLQJDU
För att avgränsa oss vid valet av informanter till intervjuerna har vi bestämt oss för att låta vår
undersökning gälla endast vuxna och satte åldersgränsen vid 18 års ålder. Anledningarna till detta
är två. För det första visade det sig att bibliotekets låntagare till största delen består av vuxna
människor. Endast en mindre del av besökarna är pensionärer och de ungdomar som besöker
biblioteket lånar inte så mycket utan använder mest datorerna och Internet. Dessa fakta framgick
av den lånestatistik vi tillhandahölls av bibliotekarierna på Bollebygds bibliotek.43
Barn är flitiga besökare på Bollebygds bibliotek. Förmodligen lånar deras föräldrar böcker att
läsa för dem även om de inte har egna lånekort. Det faktum att barns begreppsstrukturer och
uppfattningsförmåga dock skiljer så markant sig från vuxnas är den andra och främsta
anledningen till att denna grupp inte kommer att intervjuas. Om vi skulle inkludera barn i studien
- vilket säkert hade varit mycket intressant - skulle vi behöva utveckla en ny, separat
intervjumetod. Barn resonerar annorlunda än oss vuxna och har andra sätt att uttrycka sig på.
Intervjusituationen skulle vara en annan och vi skulle behöva formulera om våra frågor och
anpassa dem efter barnen för att kunna få svar på hur de upplever biblioteksmiljön. Även för
analysförfarandet skulle vi behöva utveckla en annan metod för att nå ett gott resultat och det
skulle säkert också vara problematiskt att samordna barnens utsagor med de vuxnas och av dessa
sedan dra gemensamma slutsatser. För att kunna göra detta hade vi varit tvungna att utöka vår
undersökning betydligt och för det fanns det tyvärr inte tillräckligt med tidsutrymme; detta om
varför vi alltså har begränsat vårt urval av informanter till vuxna över 18 år. Apropå barns
miljöupplevelser på bibliotek skulle kanske en undersökning om detta vara mest intressant och
givande om den endast gällde barn och om den ställde andra frågor än de vi ställer.
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Vi vill tillägga att vi under våra observationer inte kommer att utesluta att iaktta barn och
ungdomar explicit. Det beror på att vi vid observationstillfällena skall studera sådant som
biblioteksbesökarnas rörelsemönster och hur de tycks känna sig. Sådana saker menar vi kan
iakttas på ungefär samma sätt vare sig det gäller vuxna eller barn. Barn kommer dock främst att
observeras om de kommer till biblioteket i sällskap med vuxna eftersom vi tror att barnen då kan
komma att inverka på de vuxnas rörelsemönster.
Vi har vidare valt att förlägga vår studie till Bollebygds folkbibliotek. Anledningen till detta är att
Bollebygd ligger nära Borås där vi befinner oss och för att ortens bibliotek är omtalat för dess
trevliga och väl genomtänkta miljö. Dessutom är Bollebygd en liten kommun och detta enda
bibliotek måste därför försöka tjäna alla dess invånare och fylla alla de funktioner bibliotekslagen
formulerar. Vi vill inte göra en jämförande studie med två eller flera biblioteks besökare
inblandade, utan hellre undersöka mer generellt hur biblioteksbesökare på ett bibliotek upplever
biblioteksmiljön. Detta inte för att vi tror att vi kan finna resultat som kan generaliseras till att
gälla alla biblioteksbesökare - vår metod är kvalitativ och vi är ute efter den enskilde individens
berättelse - utan för att vår undersökning görs för att få en första grundläggande förståelse för
ämnet biblioteksrummet som miljöupplevelse.
Vi kommer inte att inrikta vår studie på att studera eventuella skillnader i upplevelserna av miljön
som skulle kunna relateras till informanternas kön, ålder eller yrke även om vi kommer att fråga
om deras ålder och yrke. Om dessa saker frågar vi för att kunna få en viss bild av informanternas
livsvärldar.

%ROOHE\JGVNRPPXQRFKELEOLRWHN
Bollebygds bibliotek ligger i Bollebygds kommun i sydvästra Sverige cirka två mil utanför
Borås. Kommunen är Västsveriges nyaste sedan sex år och har ungefär 8000 invånare.
Bollebygds kommun består av fyra geografiska delar: Bollebygd, Hultafors, Olsfors och Töllsjö.
Genom sitt läge, nästa mitt emellan Göteborg och Borås, har Bollebygd ett ur
arbetsmarknadssynpunkt mycket fördelaktigt strategiskt läge och är en pendlingsort för arbetande
i båda städer.
I jämförelse med andra orter i Sverige har det visat sig att man i Bollebygd lever längre och mår i
allmänhet bättre.44 Det är ett övre medelklassamhälle, med fin omgivning och natur, med trävillor
och ett utbud av affärsverksamhet där det mesta man behöver finns.
I maj 1970 blev läkarvillan Odinslund, med sin parkliknande trädgård, bibliotek. Det lär ha
diskuterats vilt huruvida man skulle riva byggnaden för att bereda plats för nybyggnationen.
"Denna böckernas nya högborg" presenterades i pressen som "det vackraste bibliotek någon
landsortskommun i Sjuhäradsbygden kan uppvisa."45 Bollebygd införlivades med Borås kommun
1974 och biblioteket blev en filial i Borås bibliotekssystem.

44
45

Bollebygds kommun 2001, %ROOHE\JGVNRPPXQKWWSZZZEROOHE\JGVHNRPPXQKWP[01-03-14]
Nellde, Lars 2001, %ROOHE\JGVELEOLRWHNVKLVWRULDKWWSZZZEROOHE\JGVHELEOLRWHNHWELEOKLVWRULDKWP>@

13

På åttiotalet var längtan efter ett nytt bibliotek stor då lokalerna var hårt slitna och alldeles för
små för att kunna ta emot den aktuella mängd besökare. Det fanns långt framskridna planer på att
bygga ett nytt bibliotek i Bollegården, det vill säga det gamla sjukhemmet, som rann ut i sanden.
Så kom förslaget som både politiker och tjänstemän fastnade för: att bygga om och till det
befintliga biblioteket på fastigheten Odinslund. I mars 1995 invigdes det nya biblioteket.
Resultatet blev en omfattande renovering av den gamla byggnaden samt en ny byggnadskropp
som lagts i direkt anslutning till denna. Sedan dess är biblioteket kommunens huvudbibliotek till
vilket även de två skolbiblioteken i Töllsjö och Olsfors räknas. Dessa bibliotek har öppet vardera
en kväll i veckan och en del av bibliotekarierna från huvudbiblioteket tjänstgör där.
Förutom bibliotek innehåller lokalerna även utställningshall, kommunarkiv och lokaler för
bibliotekets skapande verksamhet. På bibliotekets ovanvåning anordnas många aktiviteter såsom
dans för barn, rytmiktimmar för både mamma och barn samt kurs i trädgårdskunskap. Ibland
ordnar man temafester till exempel i samband med högtider såsom spökafton vid
Allahelgonahelgen och då använder man sig av hela bibliotekets lokaler. Bollebygd har i och med
det nya biblioteket blivit ett kulturcentrum. Det är ett mycket genomtänkt bibliotek med
"kulturhustanke". Kulturhus började byggas under 1960- och 70talen för att man ville samla flera
aktiviteter under samma tak och ha dessa pågående samtidigt, oberoende av varandra. 46

Biblioteket i Bollebygd ligger relativt centralt mitt i ett bostadsområde nära centrum och naturen.
Nedanför biblioteket ligger ett daghem vars barn flitigt besöker och utnyttjar det. Själva
biblioteket ligger placerat i en liten park i slutet av en lång gata som löper från centrum. Man
kommer fram till biblioteket genom en gammal allé. Biblioteket består av två byggnader som
hänger samman. Den vänstra delen, är den äldre ursprungliga villan där idag främst personalens
lokaler inrymts men även läsesalar, fackavdelningar och samlingslokaler. Till samlings lokalen
på ovanvåningen kommer man via en entré som endast hålls öppen då det anordnas aktiviteter
och från klockan nio på morgonen fram till dess att biblioteket öppnar klockan tio; då har
biblioteket nämligen öppet för de som önskar komma och läsa morgontidningen. Den lägre högra
46
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byggnaden är alltså den huvudsakliga bibliotekshallen med huvudentrén.
Bibliotekshallen är stor och öppen med många fönster. Det är högt i tak mot mitten av rummet.
Det finns läsplatser inrymda i vinklar och hörnor. Till höger från entrén finns lånedisken där
personalen finns. I mitten av hallen finns ett stort runt bord med fyra datorer att sitta vid med
stolar och bänkar runt om. Hyllorna är inte placerade i rader utan oregelbundet och ibland som
rumsavdelare. På så sätt har man medvetet velat skapa rum i rummet.47 Barnavdelningen upptar
knappt halva bibliotekshallen; även här finns två datorer.
För tidningar och tidskrifter finns en egen hörna där man också kan köpa kaffe och dricka.
Utställningslokalen är placerad längst ner i vänstra hörnet. Till faktarummet kommer man via en
sluttande gång till vänster från hallen. Här finns också sittplatser och en stor öppen spis. Runtom i
biblioteket finns glasmontrar med prydnadsföremål.
På golven ligger trägolv och väggarna är målade i olika nyanser av gult. Listverk, pelare och
övriga trädetaljer är laserade i ockrarött och trävitt. Hyllgavlar, databord, miljöbord och andra
inredningsdetaljer är av al i röd nyans. Bokhyllor och hyllampor är av grå metall.
Andra informationsplatser än biblioteket i Bollebygd är ett internetcafé som finns i anslutning till
videouthyrningen.
1HGDQHQVNLVVDY%ROOHE\JGVELEOLRWHNVE\JJQDGVQHWWRYDQLIUnQ
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)|UIDWWDUQDVEHVNULYQLQJDYVLQXSSOHYHOVHDY%ROOHE\JGVELEOLRWHN
.DULQ
Entrén är rätt liten men dock välkomnande och det känns lite som att komma hem till någon. Det
är en ”typisk” hall där man kan hänga av sig kläder och det finns både hallbord och paraplyställ.
Detta inger mig en hemmakänsla, att jag kan hänga av mig kläderna och lämna dem utan uppsikt.
Väggarna är målade i en gulorange färg vilket skapar en varm känsla. Rummets storlek skänker
en god första överblick och skyltningen gör att man lätt hittar. För övrigt är skyltningen också
inbjudande och jag får gärna lust till att kolla på böckerna och bläddra i dem. Jag kommer på mig
själv att jag följer rummet runt, i solens riktning, och hyllorna inbjuder också till detta då de är
aningen rundade och följsamma. Detta gör att jag tar min väg efter väggen och lämnar rummets
mitt oupptäckt. Det finns många fönster och burspråk vilket ger mycket ljus och en trevlig känsla.
Fönstren är prydda med blommor och man känner en hemtrevnad även av detta. För övrigt är
belysningen god och lamporna på bokhyllorna ger ett behagligt sken. Höjden på bokhyllorna är
hela tiden anpassade, de är låga på barnavdelningen och lite högre på vuxenavdelningen. Detta
ger bland annat bra uppsikt och det känns omtänksamt och användarvänligt.
När jag kommer in till faktarummet försvinner min känsla av trivsel. Jag undrar vad det kan bero
på, vad som är annorlunda, och det enda som jag kan se har förändrats är golvet som nu är av
plast och inte längre av trä och hyllorna är högre än vanligt. Ljuset och lukten är också på annat
sätt. Detta rum känns som ett annat bibliotek och definitivt inte lika inbjudande.
Biblioteket har många små mötesplatser med ett bord och soffa eller fåtöljer. Det finns även
ställen som inbjuder till tystnad (som fönsterplatserna) där man kan vara för sig själv. Jag trivs
nog bäst på barn- och ungdomsavdelningen, där finns en mötesplats med soffa och bord,
blommor, tidningar och trevlig utsikt både över rummet och om jag tittar över axeln ser jag ut
över den närbelägna naturen. Det känns som att man har tillgång till ”allt”, inga låsta dörrar.
Slutligen bidrar detta också till en känsla av att man är hemma och inte på en institution som
vissa bibliotek ändå kan ge.
0DGHOHLQH
När jag gick runt i biblioteket försökte jag bete mig som om jag gått dit spontant bara, för att
spendera en stund som blivit över. Det var svårt i början men sedan gick det bättre och kändes
naturligt. Jag hängde av mig kappan och ställde mina kassar för det var väldigt varmt när vi kom
in. Detta var mitt andra besök på biblioteket och liksom förra gången slog doften av trä eller
brasa emot mig alldeles då jag kom innanför dörren. Trädoft och värme. Därefter gick jag runt
och tittade mest på sådant jag brukar titta på när jag är på bibliotek. Jag tyckte det kändes bättre
än att tvinga mig runt i hela biblioteket bara för att det var observation på gång. Jag gick först och
tittade på CD-skivorna. De stod ganska packade på en som jag tyckte hög skivhylla och låg på ett
litet runt bord i högar. Mitt emot dem stod en bokhylla med kassettböcker som jag också tittade
på. Framför hyllan stod en stol som jag satte mig på; kassettböckerna hade nämligen även
placerats längst ner i hyllan och det gick inte att se dem om jag stod upp. Skivhyllorna och
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kassettbokhyllorna bildade nästan ett eget rum och jag stod där ensam och avskild, det kändes
bra. Det hade nästan blivit trångt annars. Jag fortsatte mot tidningshörnan för att se vilka
tidningar som fanns. Sedan gick jag på toaletten som var lätt att hitta. Eftersom jag varit på
biblioteket tidigare visste jag ungefär var allt stod. Jag styrde kosan mot konst-, teater- och
filmhyllorna. En kvinna satt och läste men tittade inte upp då jag kom. Jag tittade lite efter vissa
namn men fann dem inte. Jag gick in i det andra faktaboksrummet som jag minns som mycket
ljust och samtidigt lite isolerat. Hyllorna var höga där. Fönstren stora och jag ville titta ut. Här
fann jag genast en kokbok som tilltalade mig. Den var ny och stod skyltad med. Jag tog den med
mig. Från rummet fann jag en trappa som jag gick ner för. Den ledde bara till ett magasin. Det
var konstigt att det var tänt och fritt att gå ner dit. Efter det gick jag vidare in och upp på andra
våningen. Ljusa, stora tomma rum. Ingen var där. Jag gick tillbaka in i huvudrummet, där man
kommer in. Jag gick runt nära fönstren och tittade på dess hyllor utan att gå in bland andra hyllor.
Jag satte mig ner en stund och tittade mig omkring. Jag kunde se andra men det kändes inte som
om de såg mig. Jag kom fram till barnavdelningen och svängde av mot mitten. Sedan försökte jag
leta i katalogen men det gick inte. Runtom satt flera tonårskillar engagerade i datorerna. De hade
tagit alla stolar. Till sist befann jag mig nästan vid utgången igen.

0HWRG
I det närmaste kommer vi nu att ingående presentera vår metod samt förklara hur och varför vi
valt att gå tillväga som vi gjort. Sist i metodavsnittet beskrivs observations- respektive
intervjumetoderna ingående var för sig. Analysmetoden kommer dock inte att behandlas i detta
avsnitt utan nedan, under rubriken Analysmetod.
När det gäller frågan om metodval valde vi mellan två väsentliga riktningar, kvantitativ eller
kvalitativ metod. De kvantitativa metodernas främsta fördelar är dels dess möjlighet att göra
statistiska sammanställningar av fakta och dels generaliseringar, medan de kvalitativa metoderna
i stället kan ge en helhetsbild och ge en djupare förståelse för ämnet. Detta enligt Pål Repstads
metodbok "Närhet och distans" (1993). Det ämne som denna uppsats ska behandla gynnas av en
djupare förståelse och därför har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Vi övervägde
emellertid även alternativet att göra en kvantitativ undersökning med enkäter, men detta skulle
endast ge oss svar på frågor som exempelvis KXUPnQJD som anser sig uppleva biblioteksmiljön
som informations- och kulturförmedlande rum och mötesplats. Vad vi var intresserade av att
undersöka var snarare SnYLONHWVlWW biblioteksmiljön upplevdes av användarna i deras möte med
informationen och deras möte med andra människor.
För att undersöka egenskaper och framträdande drag hos mötet mellan användare och miljö
bestämde vi oss alltså slutligen för kvalitativ metod med kvalitativa observationer och intervjuer.
En del kvantitativa drag kommer emellertid att förekomma i presentationen och analysen av
materialet, eftersom vi tyckte att det skulle ge en klarare överblick av resultaten. I vår
undersökning ger vi intervjuerna en överordnad förklarande funktion till de mer underordnade
observationerna som främst är till för att vidga förståelsen för våra informanters utsagor och för
att ge oss en konkret bild av människorna i biblioteksmiljön. Observationerna hoppades vi
sålunda skulle ge en fördjupad förståelse för intervjuerna
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Tågordningen var sådan, att vi efter litteraturstudier besökte biblioteket för att göra observationer
av oss själva, där vi undersökte vår egen upplevelse av miljön. Därefter observerade vi användare
på biblioteket för att sist intervjua tio informanter.

0DWHULDOLQVDPOLQJVWHNQLNREVHUYDWLRQHU
Pål Repstad menar att det passar bäst att göra observationer då ”problemställningen är kopplad
till ett mer avgränsat och tillgängligt område”.48 Bollebygds bibliotek anser vi är ett sådant
område. Dock kan detta bibliotek inte sägas vara ett för Sverige genomsnittligt kommunbibliotek
eftersom kommunen beslutat att lägga så mycket fokus på miljön vid dess utformande. Repstad
menar att forskaren som bedriver observationer kan välja antingen den typiska eller den extrema
miljön som objekt och vår tanke bakom valet av just Bollebygds bibliotek var, att vi såg detta
som relativt extremt vad det gäller biblioteksmiljön.49 Vi är dock väl medvetna om att det
existerar exempel på bibliotek där man drivit experimenterandet med biblioteksmiljön ännu
längre än vad man gjort i Bollebygd.
Anledningen till att vi valde att påbörja vår undersökning med att göra observationer av vår egen
upplevelse av Bollebygds bibliotek var att vi blivit inspirerade av Inger Bergström. Inger
Bergström menar att det är möjligt att nå "kunskap om allmängiltiga förhållanden angående
rummet och människans rörelser"50 genom att studera sina egna rörelser med ökad
medvetenhetsgrad. Att iaktta med ökad medvetenhetsgrad innebär att man uppmärksammar sina
rörelser trots att de är naturliga och normalt sett ingenting man reflekterar över. Att man når
denna kunskap genom att observera sig själv beror enligt Bergström på att man kan anse det
troligt att många människor kommer att röra sig på ett likartat sätt.51
Observationerna av oss själva gick till så, att när vi kommit in i biblioteket gick på var sitt håll.
Vi hade dessförinnan diskuterat hur vi skulle förhålla oss till observationerna och bestämt att
mötas efter en timme.För att inte förlora i den flexibilitet och improvisation som Repstad menar
signifikativ för kvalitativa metoder,52 lämnade vi det emellertid relativt öppet för oss båda att
följa punkterna eller observera på det sätt envar tyckte det passade sig bäst. När man observerar
sig själv färgas beskrivningarna med egna åsikter och föreställningar. Detta menar vi är positivt
eftersom det är den subjektiva upplevelsen vi valt att intressera oss för, även vår egen.
Efter att vi studerat våra egna upplevelser av biblioteket gjorde vi observationer av andra
biblioteksbesökare. Liksom vid observationerna av oss själva stödde vi oss även här på Inger
Bergströms resonemang om att man kan studera en människas rörelser i ett rum och sedan dra
slutsatsen att andra människor skulle röra sig på liknande sätt.53
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Observationerna av biblioteksbesökare på Bollebygds bibliotek ägde rum vid två skilda tillfällen.
Inför det första tillfället höll vi oss till ganska lösa riktlinjer till hur vi skulle observera. Innan vi
gick in i biblioteket hade vi diskuterat ungefär vad vi tyckte var viktigt att koncentrera oss på,
detta hade vi kommit fram till med hjälp av frågemanualen. Eftersom vi hade bestämt oss för att
använda observationerna som stöd för intervjuerna och önskade att dessa skulle ge en vidgad och
mer konkret förståelse för informanternas berättelse observerade vi utifrån samma frågor som vi
tänkte ställa vid intervjuerna. Vi placerade oss på skilda håll i biblioteket och observerade under
tre timmar. Då vi efter att våra tio intervjuer utförts upptäckte vi att vi till viss del observerat
mindre relevanta företeelser samtidigt som vi förbisett andra viktigare, beslöt vi oss för att göra
om observationerna, denna gång med mer noggrant uttänkta och förutbestämda punkter att iaktta.
Anledningen till detta kom sig förmodligen av att vi gjorde observationerna före intervjuerna.
Efter intervjuerna tyckte vi oss dock bättre ha förstått vad som verkligen var intressant att
observera. Det senare observationstillfället skedde alltså efter att intervjuerna utförts. I analysen
kommer vi att ta hänsyn till båda observationstillfällen eftersom de båda blev användbara. Även
under det andra observationstillfället observerade vi på var sitt håll men under en timmas tid.
Observationspunkterna var:
.RPPHUPlQQLVNRUHQVDPPDHOOHULVlOOVNDS"
7\FNVGHKDVWlPWWUlIIPHGDQGUD"
+XUVHUGHXWDWWNlQQDVLJ"
+XUU|UGHVLJ")RUWOnQJVDPWSODQO|VWHOOHUEHVWlPW"
9DUXSSHKnOOHUGHVLJ"
*nUGHWLOOPHUlQHWWVWlOOH"
6lWWHUGHVLJ"9DU"+DPQDUGHQlUDYDUDQGUD"
+lOVDUGHSnYDUDQGUD"7DODUGHPHGYDUDQGUD"
+lOVDUGHSnELEOLRWHNDULHQ"%HUGHELEOLRWHNDULHQRPKMlOS"
Vi utarbetade även ovanstående observationspunkter utifrån vår intervjumanual samt utifrån våra
erfarenheter av intervjuerna. Utifrån vår frågeställning försökte vi med dessa punkter täcka in
sådana områden av våra frågor som i trodde oss kunna få svar på genom observationer. Dessa
områden rörde främst vår frågeställnings andra fråga - hur biblioteksmiljön upplevs som socialt
rum och mötesplats - vilket beror på att detta av naturliga skäl bättre låter sig iakttas än frågan om
hur biblioteksmiljön upplevs som informations- och kulturförmedlande rum. Vi försökte dock få
förståelse även för den sistnämnda frågan genom punkterna rörande var biblioteksbesökarna
uppehöll sig mest eller minst samt hur de rörde sig. Resultatet av samtliga observationer kommer
att redovisas under rubriken "Resultatredovisning: observationer".
Samtliga observationer var dolda, det vill säga vi informerade inte aktörerna att vi observerade
dem. En viss forskningseffekt kan ha förekommit eftersom biblioteket är så litet och några av de
observerade lade troligen märke till oss. Vi tror dock inte att detta förändrade deras beteende
nämnvärt.
Att vara två observatörer på samma fält har både för- och nackdelar vilket Repstad diskuterar.
Fördelen är att man har möjlighet att ”komplettera varandras intryck och jämföra varandras
tolkningar” medan en nackdel kan vara att det blir problematiskt att samordna materialet.54 I vårt
54
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fall tyckte vi att fördelarna övervägde eftersom vi tidigare hade bestämt oss för vad som skulle
observeras. Därmed kunde vi jämföra varandras iakttagelser.
Resultatet av observationerna presenteras genom att vi fördelar materialet på två rubriker som
utkristalliserats ur de observationspunkter vi radat upp: "Mötesplats" och "Rörelsemönster och
framtoning". Vi vill dock påpeka att det är problematiskt att dela upp materialet eftersom det
observerade bäst bör ses som en helhet.

0DWHULDOLQVDPOLQJVWHNQLNLQWHUYMXHU
Vi begränsade antalet intervjuer till tio eftersom vi såg och fortfarande ser biblioteksmiljön i
Bollebygd som en tämligen homogen miljö. Repstad menar att informanter i en homogen miljö
svarar utifrån samma kontext vilket de inte gör i fallet med mer heterogena miljöer. 55 Dessutom
tyckte vi att tio intervjuer var ett rimligt antal för en magisteruppsats. Observationer av
handlingar kan vara otillräckliga då ”man vill tränga in i aktörernas världsbild och förstå den
innebörd de lägger i sina handlingar. Man måste också prata med folk.” 56
Från början hade vi för avsikt att leta upp statistik över fördelning av besökare på Bollebygds
bibliotek och sedan, utifrån detta, försöka att göra ett representativt urval med våra tio intervjuer.
Därefter skulle vi fördela våra tio intervjuer på de kategorier av människor som mest frekvent
besökte biblioteket. På så sätt ville vi att informanterna skulle kunna representera bibliotekets
besökare. Ur varje kategori skulle vi ha intervjuat representativa personer som vi då valt ut med
bibliotekariernas hjälp. Nu visade det sig dock att det inte fanns någon statistik över fördelning av
låntagare förutom kön och antal. Besöksfrekvensen visade att det till största delen, närmare
bestämt 70%, var kvinnor som lånar på biblioteket och resterande lån stod männen för. Därmed
kom vi fram till att könsfördelningen av våra tio intervjuer skulle komma att bli tre män och sju
kvinnor.
I biblioteket gick urvalet till så, att vi gick direkt fram till människor och frågade dem om de ville
bli intervjuade. De stunder vi var på biblioteket var det oftast så få besökare där, att vi tillfrågade
nästan alla som kom in, med undantag för barn och ungdomar och mödrar med barn. De senare
menar vi inte skulle ha varken tid att ställa upp och dessutom ingen möjlighet att lämna sina barn
för att gå med oss. Flera av informanterna visade sig emellertid ändå ha barn vilket vi anser kan
kompensera för bortfallet av denna grupp. Att välja ut informanter på detta sätt är vanskligt tillfrågade vi verkligen alla som kom in, eller undvek vi att tillfråga vissa av olika anledningar?
Flera av de biblioteksbesökare vi tillfrågade hade inte möjlighet att ställa upp varför det blev ett
bortfall på femton personer. Efter självrannsakan tycker vi dock, att vi lyckades relativt väl med
att hålla oss förbehållslösa i vårt urval vilket förmodligen berodde på att vi var två. Det skulle ha
varit betydligt svårare om vi varit ensamma.
Intervjuerna var mellan 15 och 30 minuter långa och de gjordes under sex veckors tid. För att
intervjusituationerna skulle bli så lika varandra som möjligt beslöt vi oss för att göra dem
tillsammans. Innan vi påbörjade intervjuerna gjorde vi en pilotintervju för att testa frågorna på
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försökspersoner för att kontrollera deras hållbarhet. Vi har därmed haft chans att göra justeringar
av frågorna. Vidare har vi varit noga med att informera våra informanter om att vi ska behandla
deras utsagor anonymt, även om vi citerar dem i texten. Efter första intervjun fick vi misstankar
om att informanten kanske trott att vi var på uppdrag av Bollebygds bibliotek eftersom dennes
svar var så överväldigande positiva. För att inte även de följande informanterna skulle ge oss de
svar de trodde vi ville ha - i tron att vi representerade biblioteket - beslöt vi därför att noga
informera de nästkommande informanterna att vi inte var det utan att vi var studenter från
Bibliotekshögskolan i Borås. Intervjuerna gjordes i en tom läsesal, i bortre delen av biblioteket,
där vi kunde få lugn och ro. Härifrån kunde informanterna se ut i parken och på
biblioteksbyggnaden och detta tror vi fick konsekvenser då vi i vissa fall tydligt kunde se att
svaren påverkades av att de kunde se byggnaden utifrån. Genom gester och att deras svar ofta
kom att beröra den yttre miljön. Detta är något vi tar hänsyn till i analysen.
Våra intervjufrågor resonerades fram utifrån frågeställningarna under den tid vi ägnade oss åt
litteraturstudier. Efter inläsning av tidigare forskning och de interdisciplinära perspektiven på
ämnet med våra frågeställningar i tankarna, kom vi fram till att vi hade olika större områden som
vi ville kartlägga. Så småningom utkristalliserades dessa till sex områden och vi utformade därför
sex överordnade rubriker. Rubrikerna är: "Upplevelse av miljön", "Mötesplats",
"Rörelsemönster", "Syfte med biblioteksbesöket", "Attityd/Inställning till bibliotek i allmänhet
samt Bollebygds bibliotek" och "Biblioteksvanor". Vi ordnade övergripande rubriker för att
informanten själv, i så stor utsträckning som möjligt, skulle kunna styra frågorna. Efter
diskussioner och rådslag med handledare och andra lärare, kom vi fram till att vi skulle försöka få
intervjupersonerna att berätta sin historia om miljöupplevelsen och ta fatt i de trådar som de
kastade ut. På detta sätt hoppades vi att vi skulle få ett större djup i intervjuerna eftersom vi inte
skulle kunna styra deras svar så mycket.
Intervjuteknik är viktigt att tänka på; ”som man frågar får man svar” stämmer även i detta
sammanhang. Efter diskussioner under etappseminariet beslöt vi oss för att vända på frågornas
ordning. Dessförinnan hade vi tänkt ställa frågorna så, att vi långsamt skulle närma oss de
viktigaste frågorna om informanternas förhållande till biblioteksmiljön. Men i stället beslöt vi
ändra ordningen så att vi efter ett par korta frågor om ålder och sysselsättning gick direkt på
frågorna om miljön och bad informanterna berätta om sina upplevelser av biblioteksmiljön. På så
sätt kom tyngdpunkten att ligga i början av intervjun. Att låta tyngdpunkten ligga i början av
intervjun som vi gjorde kan ha fördelen att informanterna inte vant sig vid situationen ännu och
därför kanske svarar mycket spontant. Nackdelen kan vara att de av samma anledning inte vågar
utveckla sina uppfattningar utan fattar sig mycket kort. För att gardera oss mot detta återkom vi
alltid sist i intervjun till miljöfrågorna, för att höra om de upptäckt något mer under intervjuns
gång. Det hade de emellanåt. Sålunda fungerade denna frågeordning ganska bra.
Vår förfrågan till informanterna att berätta om sin upplevelse av Bollebygds biblioteksmiljö var
vidare av mycket öppen karaktär. Vi uttryckte tydligt att vi var intresserade av deras berättelse.
Genom denna frågas öppna karaktär hoppades vi ytterligare öka möjligheten till att få rikhaltiga
utsagor. Vi ville också ge utrymme för den spontana subjektivering av biblioteksmiljön
Bergström menar kan underlätta för oss att få syn på och förstå de upplevelser som infinner sig
vid besittningstagandet av ett rum. Subjektivering innebär att man samverkar med rummet och
ger dess element subjektiva karaktärer; man kallar exempelvis dess ljus för kallt eller dess
material för välkomnande eller kraftfulla. Bergström refererar till Otto Friedrich Bollnows
22

formulering: "metoden att göra rummet till subjekt ökar möjligheterna till förståelse för rummets
inverkan på människan och på vilket sätt rum och människa samverkar". 57
Under arbetet med intervjuerna upptäckte vi att flera informanter undrade om de ”svarade rätt”,
vilket tyder på att de vill vara duktiga och svara så som de tror att vi vill att de ska svara. För en
studie som vår är detta en nackdel eftersom utsagorna modifieras i en icke önskvärd riktning:
utfrågaren får inte äkta spontana svar utan svar som försöker vara till lags i viss okänd riktning.
Efter två intervjuer beslöt vi oss därför att fortsättningsvis påpeka för informanten att vi utfrågare
inte på något sätt var på uppdrag av biblioteket och poängtera vår neutralitet.
Innan varje intervju talade vi för samtliga informanter om vem vi var och var vi kom från samt att
vi skrev en uppsats om biblioteksmiljön. Dessutom förklarade vi att vi var intresserade av att höra
och förstå just deras berättelse och att de gärna fick ”blomma ut” med ord. Detta i förhoppning att
det skulle öka deras självförtroende i situationen och stimulera till berättande. För att slippa
anteckna och för att bättre kunna koncentrera oss på informanterna, hade vi beslutat oss för att
spela in intervjuerna med bandspelare. En bandspelare tar dessutom upp tonfall som kan
innehålla viktig information i sig. Samtliga gick med på att deras samtal spelades in efter
tillfrågan. Vi klargjorde för informanterna att de skulle behandlas anonymt och att endast vi
författare skulle komma att lyssna på de inspelade utsagorna.

7HRUHWLVNWUDPYHUN
Vårt teoridel inleds med ett teoretiskt ramverk bestående av beskrivningar av vårt förhållningssätt
till fenomenologin och hermeneutiken. Inom denna ram kommer vi att beskriva de
interdisciplinära perspektiv vi valt och senare skall analysera vår empiri utifrån. Att vi valt att
använda oss av interdisciplinära perspektiv beror på att det inom ämnet Biblioteks- och
informationsvetenskap ännu inte existerar någon egen utvecklad teori för biblioteksmiljöns
betydelse. Vi måste därför låna in dessa från annat håll. Vi kommer alltså att resonera i termer av
interdisciplinära perspektiv och inte av teorier i detta teoriavsnitt. De interdisciplinära
perspektiven hämtades från disciplinerna miljöpsykologi, perceptionspsykologi, arkitekturhistoria
och förmedlingsteori. Nu följer en presentation av fenomenologi och hermeneutik med citerade
definitioner från Filosofilexikon (1998) samt en förklaring av hur vi författare förhåller oss till
dessa läror.
"IHQRPHQRORJL (gr.SKDLQRPHQRQ, det som visar sig, och ORJRV, lära), läran om det som visar sig
(kommer till synes, framträder) för ett medvetande./…/
. Oberoende av Hegel och hegelianismen har Husserl under 1900-talet gett ordet "f" en särskild
prägling. Det avgörande är här en lära om att allt medvetande är kännetecknat av LQWHQWLRQDOLWHW
dvs. att det är riktat mot ett objekt, och att det är f:s uppgift att beskriva hur objekt av olika typer
är förbundna med medvetandeakter av olika typer. Ett objekt kan vara mer eller mindre direkt
givet i en medvetandeakt, men när ett objekt är GLUHNWJLYHWLHQnVNnGOLJQlUYDUR (t.ex. om ett
ting blir varseblivet i sin fulla förnimmande närvaro) så sägs det att objektet föreligger som
IHQRPHQ, och det talas om den IHQRPHQRORJLVND akten.
57
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 Det råder oenighet mellan Husserl och hans elever angående f:s status. Husserl önskar i sin
tidiga period hålla fast vid, att f. är rent beskrivande. Och att frågan om existensen av det
beskrivna är en icke-fenomenologisk fråga. I sina senare perioder fördjupar Husserl detta med en
lära om att alla erfarenheter av objekt bygger på en själverfarenhet av det (transcendentala) jag
som har erfarenheten. Husserls fenomenologi har därmed tydliga dialektiska undertoner. Andra
fenomenologer (t.ex. Hartman och Ingarden) försöker förena f. med en realistisk metafysik.
Därtill kommer fenomenologer som Heidegger, som menar att Husserl inte har varit radikal nog i
sitt sökande efter fundamentet för alla erfarenheter. Är f. en lära om det direkt givna, sådant som
det direkt presenterar sig, så är den intentionala objektserfarenheten inte det grundläggande
draget hos fenomenen. Det grundläggande är däremot att det finns ett erfarande och utläggande
vara, som existerar i en intresserad samvaro tillsammans med det varande och andra varanden av
samma typ som det erfarande själv. Det som visar sig i denna intresserade samvaro är inte primärt
förhandenvarande objekt, utan fenomen som ingår i en strukturerad hänvisninghelhet som den
erfarande förstår./…/"
En forskare som intagit ett positivistiskt förhållningssätt bortser från att faktorer som exempelvis
kön, ålder, klass och etnicitet påverkar henne i hennes forskning. Hennes klasstillhörighet eller
könstillhörighet menar hon alltså inte har betydelse för hur hennes förståelse för forskningen ser
ut. En sådan forskare eliminerar det subjektiva; det kallas intersubjektivitet. Motsatt positivismen,
kritiserar fenomenologiskt inriktade filosofer dessa positivistiska forskningsideal. De förespråkar
en forskningssyn "där varje studerat fenomen skall undersökas utifrån dess egna
förutsättningar".58 Man vill undvika förutfattade meningar och att alltför strikt hålla sig till
teoretiska mallar och på så sätt önskar man att forskaren i stället öppnar sig inför det fenomen
hon studerar och tar hänsyn till verklighetens komplexitet. Fenomenologin lär också att den
subjekt/objektrelation vi så ofta tar för given egentligen inte är så självklar som positivismen låter
påskina.59 Den som studerar - subjektet - menar fenomenologerna kan omöjligt förbli opåverkad
av det studerade - objektet -. Med andra ord: "betraktaren och det betraktade kan aldrig förstås
var för sig".60
Hermeneutiken har gått ett steg längre än fenomenologin och påstår att "all kunskap betraktas
som resultat av tolkningsprocesser".61 Enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt menar man att all
ny kunskap vi tillgodogör oss är resultat av dels det vi redan vet, dels av den påverkan vi är
föremål för genom att vi ingår i sociala sammanhang.62
"KHUPHQHXWLN (gr. KHUPHQHXLQ, tolka), tolkningskonst, förståelselära.63
Hos Heidegger och senare Gadamer får ordet "h." en ännu vidare betydelse, då de hävdar att inte
blott vår kunskap om texter och tankeprodukter, utan allt vårt vetande bygger på en förståelse,
som utformas (artikuleras) i en tolkning av det vi vet något om. Fil. måste ta sin utgångspunkt i
detta, varvid den blir till hermeneutisk fil. Samtidigt med denna utvidgning av h.begreppet får det
på nytt ett förhållande till sanningsbegreppet. Det utläggande förståelsetillägnandet blir ett
Enmark, Romulo 1990, ”Folkbiblioteken i ett etnologiskt perspektiv” i )RONELEOLRWHNLIOHUYHWHQVNDSOLJEHO\VQLQJ
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tillägnande av sanningen om det som vi förstår oss på, och endast för att vi på detta sätt "redan är
i sanningen", kan vi någon gång emellanåt ta fel. Den hermeneutiska fil. blir till en lära om
människans historicitet, dvs. det att människan som ett "vara-i-världen" (In-der-Welt-sein) "alltid
redan" befinner sig i förståelsesituationer, som människan genom en historisk förståelseprocess
kan utlägga och korrigera, och därmed bringa fram sanningen.
Gaston Bachelard var en fransk filosof med professur i vetenskapshistoria vid universitetet
Sorbonne i Paris. Bachelard kom efterhand att alltmer ägna sig åt litteratur och poesi. I sin bok
”Rummets poetik” som utkom 1957, funderar han kring människans poetiska förhållande till
rummet. Han diskuterar människan som förnimmande subjekt och vårt förhållande till det inre
och yttre rummet. Kent Lindfors sammanfattar det så här i förordet till boken : ”till det själens
hus som är vår kropp, till den kroppens hus som är vår barndoms hus, till en grotta, en snäcka, en
vrå eller hela universum.”64 I litteraturtexterna fann Bachelard ”oanvända” bilder vilka kom från
språkets djupaste djup och som innehöll information om dels bildernas tänkta ”hemland”, dels
om språkets verkliga kraft och dels om materiens substansvälde. Bachelard menar att språket är
kopplat till de fyra elementen jord, vatten, luft och eld. Oavsett om vilket rum vi pratar, det
fysiska rummet - som vi ska undersöka - eller själens rum, menar Bachelard att dessa har något
gemensamt; att man kan se på alla slags rum som en helhet som kan skänka oss en upplevelse.
Inom oss bär vi på bilder från tidigare erfarenheter, som präglar vår upplevelse av allt och därmed
även rummet.
Bachelard var fenomenolog i sitt tänkande. Han kritiserade våra vetenskapsfilosofiska vanor för
att tillskriva objektiviteten alltför stor vikt. Att närma sig poesin utan personliga tolkningar fann
han som en otillräcklig metod; "som en vetenskaplig förtänksamhet /…/en vägran att lyda bildens
omedelbara dynamik".65 Bachelard förespråkade att man lösgjorde sig från sina intellektuella
vanor för att öppna sig för den "psykiska genklang" han menade bilder och poesi ger. Bilder och
poesiens åverkan på sinnen bortom förnuftet kan endast förstås genom fenomenologin som ser
bortom objektivitet men även subjektivitet och i stället begrundar bildernas uppkomst i ett
individuellt medvetande. Detta individuella medvetande menar Bachelard kan inte fastställas
såsom orubbliga objektiviteter eftersom deras karaktär är variationell: "läsaren skall inte
"uppfatta bilden som ett föremål, än mindre som substitut för ett föremål, utan ta fasta på dess
specifika verklighet".66 Fenomenologin "drar fördel av observationer som förmår vara precisa
därför att de är enkla, därför att de inte 'leder till konsekvenser'..", vilket Bachelard menar är
fallet med de vetenskapliga idéerna som ingår i tankeled.67 Bilder och poesi är istället utflödet av
ett naivt medvetande.
Vi anser att de fenomenologiska och hermeneutiska tankarna samt Bachelard vara intressanta i
sammanhanget eftersom vi i vår undersökning vill nå och få förståelse för människors
upplevelser genom intervjuer. Bachelard diskuterar huruvida det subjektiva, eller till och med det
bortomsubjektiva, alls är åtkomligt för någon annan än en själv. Den subjektiva upplevelsen är
sprungen ur våra erfarenheter, våra tidigare minnen och upplevelser; då upplevelsen kläs i ord
glider den undan. Det som, enligt fenomenologin, visar sig för oss, är de fenomen som ingår i den
Lindfors, Kent 2000, i förordet till Gaston Bachelards 5XPPHWVSRHWLN
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"hänvisningshelhet" som vi genom erfarenhet förstår. Dessutom kräver våra studier tolkningar;
dels informanternas tolkningar av sin omvärld, dels våra tolkningar av deras utsagor. Dessa
tolkningar av det vi vet resulterar sedan - enligt hermeneutiskt synsätt - i förståelse. Vi är därför
medvetna om de svårigheter som är förbundna med upplevelsestudier av vårt slag och försöker
därför närma oss ämnet med öppna ögon och ödmjukhet. Vi anser också att det är omöjligt för
oss författare att inta en neutral syn och att det faktum att vi till exempel är unga utbildade
kvinnor påverkar hur vi kommer att se på och tolka forskningsresultaten. Vår undersökning är
unik; vi färgar den genom att vi som betraktare är de vi är. Om någon eller några andra skulle
försöka göra om undersökningen, skulle den ändå inte se likadan ut.
Även perceptionspsykologin resonerar kring hur vi människor varseblir vår omvärld. Enligt
denna disciplin registrerar våra sinnen omedvetet en mängd olika intryck när vi ser oss omkring.
Intrycken bearbetas i hjärnan som sållar ibland dem och bringar dem i ordning. Liksom i
Bachelards ovan nämnda resonemang, menar man inom perceptionspsykologin att ordningen
skapas genom att intrycken sätts in i de tidigare livserfarenheter man har. Vidare hävdar
perceptionspsykologin att hjärnan bland de olika tolkningsmöjligheter som står den till buds,
väljer den bästa. På så sätt får seendet mening och innehåll. Saknar man tidigare erfarenheter i
vissa situationer kan varseblivningen försvåras eller förhindras. 68 Enligt psykologer sker denna
strukturering av intryck genom att hjärnan följer vissa lagar. En sådan lag är till exempel
likhetslagen som innebär att hjärnan försöker få intrycken att likna företeelser den är bekant med
för att på så sätt finna första bästa tolkning.69 Att se är alltså långt ifrån en passiv handling.
Seende är en aktiv process i vilken sökande och tolkande ingår.70 Andra saker som påverkar den
visuella varseblivningen och den meningsskapande processen är hur sinnesstämningen är i det
aktuella ögonblick som upplevelsen sker.71

,QWHUGLVFLSOLQlUDSHUVSHNWLY
Människans sociala och personliga utrymme och upplevelsen av detta utrymme är det centrala
temat i antropologen Edward T. Halls bok ”The Hidden Dimension” (1966). Hall var först med
att introducera "proxemics": vetenskapliga studier av människans beteende i rumslighet. 72 Hall
menar att människor vill hålla ett visst avstånd mellan sig själv och andra människor och delade
upp dessa avstånd i zoner. Dessa osynliga zoner skapar ett utrymme som är varje persons
territorium och det är här samspelet mellan människor kommer in i bilden. Zonerna utvecklades
efter observationer av och intervjuer med friska medelklassamerikaner från U.S.A.s nordöstra
kust och Hall påpekar att dessa zoner gäller just dessa människor som tillhör just denna kultur.
Dessa avstånd menade Hall inte skiljer sig från de zoner vi som lever i Nordeuropa har, men
däremot från exempelvis sydeuropéernas. Hall beskriver hur rumsliga normer skiljer sig mellan
olika kulturer och demonstrerar hur människors användning av detta utrymme kan påverka allt
från mänskliga kulturella interaktioner till arkitektur och stadsplaneringar.
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Hall kallar de fyra zonerna från den minsta till den största "intimate distance", "personal
distance", "social distance" och "public distance" och anger ungefärliga mått för dessa.73 I den
zon som är närmast inpå oss, "the intimate distance" är andra personers närvaro omisskännlig på
grund av att deras närvaro stimulerar alla våra sinnen samtidigt.74 Vi känner den andres
kroppsvärme och andetag, förnimmer dennes lukt, vi ser den och hör den. Hall delar upp varje
zon i ytterligare en nära och en fjär fas, så även denna. I den nära fasen i den intima zonen
kommer bara andra människor till exempel under kärleksakten eller vid brottning, då man
beskyddar eller tröstar. Närmare än såhär kan människor inte komma varandra fysiskt. Här
kommunicerar de involverades hud direkt och ofta fyller den andra hela det visuella fältet. Rösten
används sällan däremot eftersom den verkar distanserande på så nära avstånd. I den fjärma fasen,
15-45 cm, kan människor nå att röra vid varann med händerna och vara så nära att vi i denna zon
inte kan se hela den andres ansikte tydligt. Här används rösten ibland, men bara lågt och
viskande. Kommer främmande personer in i denna fas, till exempel i trånga hissar, blir de spända
och stirrar rakt fram med händerna nära sig längs sidorna. Vi vill inte gärna ta på okända
människor och detta anses inte heller tillåtet; på denna punkt skiljer vi oss människor från
exempelvis Mellanöstern som inte tar lika illa upp vid beröring från främlingar. 75
Den nära fasen av nästa zon, "the personal distance", omfattar ett utrymme runt oss på mellan 3075 cm.76 Inom detta utrymme känner vi oss nära varandra på grund av att vi vet att vi har
möjlighet att röra vid varandra. Vi kan också tydligt se detaljer i varandras ansikten och upplever
de andras former tydligt tredimensionellt. Den fjärma fasen av den personliga zonen når från 75120 cm runtom oss. Här förlorar människor nästan helt möjligheten att beröra varandra och
samtalet blir därför viktigare. Kroppsvärmen från andra kan inte längre uppfattas och lukter
uppfattas endast svagt. "The social distance" sträcker sig från 1,2 till 3,7 meter.77 I denna zon
skiljer det sig inte mycket mellan den nära och den fjärma fasen. Människor rör inte varandra här
och samtalar i normalt röstläge även om de höjer rösten lite allteftersom avståndet ökar. Vi
uppfattar inte längre små detaljer i personers utseende på detta avstånd. Dessa avståndslängder
brukar hållas gentemot arbetskamrater eller mot främmande personer på tillställningar.
Människor kan avskärma sig från varandra utan att de uppfattas oartiga. Slutligen "the public
distance", en zon inom vilken människor kan vara utom andras inblandning. Den nära fasen
omfattar 3,7 till 7,6 meter. Inom denna måste man tala högt för att höra varandra; språket vi
använder blir också mer formellt och platt. Vi ser inte längre detaljer kring ögonen såsom
ögonfärg och människors utseenden börjar verka platta. Den fjärma fasen inom den offentliga
zonen sträcker sig från 7,6 meter och uppåt. Här måste inte bara rösten höjas ordentligt för att nå
fram till andra utan även rörelser och gester måste överdrivas. Andra människor börjar se mycket
små ut.78
I boken "Något om…" (1995) tolkar och formulerar Arne Branzell, konstnär, arkitekt och lärare i
design vid Chalmer Tekniska Högskola, Edward T. Halls fyra zoner på sitt eget sätt. Branzell
menar att rumsupplevelsen till stor del påverkas av möjligheten att möta andra människor i
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rummet.79 Han talar om att avstånden mellan människor förändrar spänningen mellan deras
närbubblor, "sätten att nå kontakt förändras med sinnenas räckvidd".80 I Branzells olika zoner kan
man kommunicera med andra på olika sätt på avstånd upp till 135 meter då kontakten går
förlorad. I övergångszonen, 60-135 meter, kan vi känna igen individuella rörelser. I mimzonen,
25-60 meter, kan vi nå kontakt med kroppsrörelser. I hejzonen kan vi få kontakt genom att ropa
till varandra. I lyssnarzonen, 5-11 meter, kan man ha enkelriktad kommunikation. I
konversationszonen, 1,8-5 meter, kan vi ha dubbelriktad information. I beröringszonen, 0-0,8
meter, kan vi nå kontakt med alla sinnens hjälp. Om ljudrummet och synrummet inte stämmer
överens, det vill säga om olika sinnesintryck ligger i olika zoner, blir upplevelsen förbryllande.
Detta kan ske på konserter då ljudet är i närzonen men synintrycken ligger i fjärrzonen.81
Branzell diskuterar vidare det luftrum vi människor omges av. För detta använder han sig av en
tankemodell som innebär att vi alla har en bubbla omkring oss, "ett sfäriskt yttre känsligt
kraftfält, en upplevelsens egen rymd - en rymdbubbla".82 I boken förklarar sig Branzell hela tiden
med lika mycket bild som text och det är svårt att beskriva hans tankar uteslutande med text.
”Rymdbubblan” finns runtom oss i alla riktningar: framför oss, bakom oss, till höger och vänster,
ovanför och nedanför oss. Bubblan känner av vår omvärld med hjälp av våra fem sinnen och ger
oss ett intryck av "det upplevda rummets storlek, innehåll och karaktär".83 Branzell talar om tiden
som en dimension i det upplevda rummet. Han talar om tidens tre rum: förväntans rum,
nurummet och minnets rum. Förväntans rum är den förväntade bubblan man har av rummet man
skall träda in i innan man träder in i det på riktigt. Nurummets bubbla är den upplevelse man
bildar under den tid man är inne i rummet och minnets rum är känslan som finns kvar efter att
man lämnat rummet, en känsla som ofta förstärks av minnet självt. Det är inte säkert att man får
samma upplevelse av ett rum var gång man besöker det eftersom de förväntningar man nu har
präglats av minnet av den förra upplevelsen. De minnenas rum vi har inom oss, våra
ackumulerade erfarenheter av rum, utgör botten för hur våra förväntningars rum ser ut.
Den sinnesstämning vi har påverkar också hur vi upplever rum. Ibland behöver vi ett stort rum
omkring oss men det vi får är ett litet. Då känner vi oss trängda och får cellskräck. Om motsatsen
sker kan vi istället få torgskräck. Vid andra tillfällen kan vi uppskatta att få ett stort rum omkring
oss. Regeln är att om skillnaden mellan den bubbla vi förväntar oss och det rum vi får är alltför
stor, påverkas vår sinnesstämning i någon riktning. Vår sinnesstämning påverkar också var i
rummet vi placerar oss. Söker vi trygghet väljer vi ett tryggt hörn, vill vi synas ställer vi oss i
mitten av rummet.
Hur vi upplever nurummet påverkas av hur den byggda verkligheten ser ut, fortsätter Branzell.
Men inte alltid stämmer de fysiska måtten överens med de mått vi nu upplever. Samma rum kan
till exempel kännas långt i en riktning och kort i motsatt riktning. Rum kan också kännas riktade
åt flera olika håll. Branzell hävdar också att "ljud, ljus, färg , textur kan göra det upplevda
rummet större eller mindre".84 Rummets dynamiska karaktär påverkar de som befinner sig i det
och genererar deras rörelse i rummet.
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Föremål påverkar människor på olika sätt. Försök med föremål i olika form visade att en del
former attraherade människor medan andra genererade rörelse genom att människorna kretsade
runt dem. Åter andra föremål höll först människor på respektfullt avstånd innan de slutligen gick
in och ställde sig under det. Det sätt varpå människor rör sig bekräftar ofta det arkitektoniska
rummets budskap; rummet och människors närbubblor samspelar. Om rörelser och rum inte
samspelar däremot uppstår spänningar eftersom människornas och föremålens närbubblor
motverkar varandra.85
Vad händer då med närbubblorna då en människa möter en annan? Enligt Branzell uppkommer
"en närbubbla kring dig själv" som reagerar inför den andra personen på olika sätt. Genom den
andra personens närvaro blir du själv viktig. Nu är det två personer som konkurrerar om eller
samspelar i rummet. Detta samspel mellan personer kan påverka upplevelsen av hela rummet.

 0LOM|SV\NRORJL
Francis T. McAndrew, lärare på Knox College i U.S.A. och författare till boken "Environmental
psychology" (1993), ger en heltäckande översikt av ämnet miljöpsykologi. McAndrew menar att
de känslostämningar som människor upplever är en produkt av ”the ambient environment” det
vill säga de osynliga aspekterna i miljön.86 Han beskriver olika miljömässiga faktorer som
påverkar det mänskliga beteendet och våra känslor såsom temperatur, ljus, färg och ljud. En
ytterligare faktor är människors personliga utrymme, deras territorium. Vårt sätt att använda
utrymmen är ett sätt att kommunicera med andra människor och ett sätt att bestämma våra
känslor för de människor vi möter. Personliga utrymmen är den främsta mekanismen vi använder
för att reglera mängden intimitet i samspel med andra. Det skyddar oss från fysiska och
psykologiska hot och hjälper oss att ta in "lagom" mycket intryck från andra. Det är det
mänskliga uppträdandet som intresserar miljöpsykologer mest eftersom mänskliga behov måste
tas hänsyn till då man skapar miljödesign.
McAndrew beskriver hur extrema temperaturer, kalla eller varma, kan inge obehag och störa vårt
uppträdande vad gäller att utföra vissa uppgifter. Även vårt sociala beteende påverkar beteendet
och det har visat sig begås fler våldsbrott vid ökade temperaturer.87 Ljus gör oss vakna och alerta
eftersom människor är dagdjur, detta gäller även för artificiell belysning. McAndrew menar att
undersökningar har visat att människor föredrar naturligt dagsljus framför konstljus.88 På
arbetsplatser påverkar ljuset arbetet genom att det underlättar eller försvårar möjligheten att se.
Starkt ljus underlättar seendet. Även färg påverkar människor och vi föredrar i allmänhet kalla
färger framför varma, ljusa framför mörka. Hur vi reagerar på färg är emellertid beroende av den
kontext färgen upplevs i. Slutligen är ljud en faktor som verkar på människor. En del ljud upplevs
som oljud vilket McAndrew menar beror både på den som lyssnar och på ljudets karaktär.89 Även
oljud kan inverka på vårt sociala beteende.
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.URSSHQLU|UHOVHRFKUXPVXSSOHYHOVHU
Inger Bergstöm beskriver i "Rummet & människans rörelser" hur det offentliga rummet måste ha
minst en "statsbärande funktion" för att kunna upprätthålla ett förhållande till stadslivet.90 Det
offentliga rummet måste ha en funktion att fylla i befolkningens sociala liv och för att göra detta
krävs att rummet måste ha vissa egenskaper. Den viktigaste av dessa egenskaperna menar
Bergström är att det förmår att dra till sig människor i det dagliga livet eller vid festliga tillfällen.
Platser får efter en tids regelbunden användning ett vardagsliv som bygger upp dess karaktär.
Samtidigt bygger människorna som använder rummet i sin vardag upp sin identitet i samspel med
detta. För att detta rum sedan skall kunna rymmas på ett bra sätt, måste det vidare ha en "adekvat
form" som passar dess ändamål. Denna form bestäms i sin tur av det komplexa samband
funktionen har bland annat till människor och deras rörelser. "Den upplevda formen måste passa
människan, den fysiska formen skall passa in i stadsstrukturen" menar Bergström.91 Dessutom
krävs som tredje faktor permanens för att stadsrummet skall finna en plats i människors liv och i
stadens kultur. Permanens innebär att rummet upplevs värdefullt och kan försvara sig mot
människors andra konkurrerande intressen.
Att röra sin kropp ger en upplevelse. Denna upplevelse fungerar så att vi känner behag eller
obehag, trygghet eller fara, spänning eller avkoppling.92 Känslorna vi får genom att röra kroppen
påverkar alltså också vårt välbefinnande och våra tankar. Om vi är i en situation där vi måste
koncentrera våra tankar får inte kroppens rörelser störa oss genom att vi måste ägna
tankeverksamhet åt hur vi skall röra oss. I andra situationer mår vi bra av spännande upplevelser
som höjer vår känsla för kroppen. Bergström menar att man vid planeringen av ett rum måste ta
hänsyn till hur man vill att tankarna skall röra sig hos de personer som skall vistas där. Vill man
göra ett rum där det går lätt att koncentrera sig eller vill man med rummet stimulera till
upptäckande och oväntade upplevelser? I ett rum utformat på så vis att rörelserna blir lugna och
rörelsemönstren ”storlinjerade och förutsägbara” är det lätt att koncentrera tanken påstår
Bergström.93 Rummets inverkan påverkar så att vi glömmer kroppen och inte distraheras av den.
Motsatt kan man genom rummets utformning styra de besökande till att uppmärksamma sina
rörelser på så sätt att man skapar en spännande atmosfär, ett växlande tempo och omväxlande
rörelsemönster.
En av rumsupplevelsens viktigaste egenskaper är emellertid att den är svår att värja sig mot. Hur
de som vistas i rummet påverkas av dess utformning är dock individuellt, fortsätter Bergström.
En variabel som påverkar är kroppsstorlek. När man är barn verkar ett rum större än vad samma
rum gör då man växt upp. Var persons erfarenheter spelar emellertid stor roll för både hur han
eller hon skall uppleva det och hur stark denna påverkan är.
Bobo Hjort, arkitekt och författare till boken ”Var hör människa hemma?” (1983), hävdar att det
finns ett band mellan människa och miljö. Människan har så kallade miljöpreferenser det vill säga
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"människan föredrar vissa platser, eller människan föredrar vissa rum".94 Hon förhåller sig alltså
på olika sätt till olika miljöer. Detta förhållningssätt beror på hennes tidigare erfarenheter. Hjort
har utvecklat en hypotes om präglad miljöpreferens och ställer sig frågorna: "Har människan en
biotop? Har människan en miljöpreferens? Om så är fallet, vad innebär den?".95 Han diskuterar
huruvida miljöpreferensen till viss del är präglad samt huruvida vi värderar platser och i så fall
enligt vilka regler vi gör det.96 Kan vi söka svaret i diskussionen om arv och miljö, medfött och
inlärt?
Hjort menar att människor värderar sin omvärld efter ett mönster som delvis är medfött och
delvis inlärt på ett sätt som påminner om prägling.97 Prägling beskrivs här som samarbetet mellan
medfött och inlärt.98 Rumsupplevelsen ter sig dessutom annorlunda för en person som har
kunskap om vad situationen kräver i handling och om hon känner sig hemma. Om man känner sig
tillfreds upplever man platsen vacker, skön, behaglig och tilldragande.99 Bergström anser dock
slutligen att även om rumsupplevelser till viss mån är individuella, är likheterna mellan olika
människors grundupplevelser så lika att det är tillräckligt för att låta dem få påverka vårt
arkitektoniska gestaltande.100
Även om det inte går att generalisera människors preferenser uppger Hjort exempel på vissa
gemensamma drag som är präglade. Hjort nämner att människor har starka emotionella
bindningar till platser där de upplevt sin barndom. Hjort talar om de "gränszoner" som finns
mellan öppna och slutna platser. Ett exempel på en gränszon är uteserveringar som befinner sig
på gränsen mellan restaurang och torg. Hjort berättar om hur många människor undviker att gå ut
på helt öppna befolkade platser utan att först tveka ett ögonblick. Detta beror på att människan är
en varelse som hör hemma i gränszonerna eftersom hon känner sig därför skyddad där. Vi är inte
präglade att som till exempel antilopen känna oss skyddade av savannens öppenhet och inte
heller som viggungar som skyddar sig i vassen utan trivs där vi kan se andra människor utan att
själva synas allt för mycket. Därför uppskattas alltid parker av människor, vi tycker om stigar
som slingrar sig irrationellt i skogen och attraheras av utsiktsplatser där vi gärna stannar en stund
och får god överblick.
Hur vi rör oss genom rum påverkas av intellektuella överväganden, omedvetna ingivelser och
betingade reflexer påstår Bergström. Stress eller tankspriddhet är sådant som gör att vi väljer
vägar främst genom de betingade reflexernas påverkan, men dess vägval är oftast ”en
kombination av omedvetna reaktioner och mera medvetna val”.101 Slutligen resonerar Inger
Bergström om de olika sätt på vilka rummet påverkar våra rörelser.
Hjort resonerar om hur människan fattar beslut och letar då efter styrmekanismer för vårt
handlande. Att fatta beslut är en process som kräver medvetande. Hjort menar att detta
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medvetande föds ur den konflikt som var människa genomgår då hon tvingas upptäcka att hon
har ett jag; ett jag med uppgift att fatta beslut.102

$UNLWHNWXUKLVWRULVNWSHUVSHNWLY
Något av det vanligaste problemen vid biblioteksbyggen eller planeringar av bibliotek är
motsättningarna mellan estetik och krav på funktionalism. Ofta ställs arkitekten och personalens
önskemål emot varandra.103 Det är problematiskt att kombinera alla funktioner ett bibliotek skall
ha så att allas önskemål tillgodoses; personalen vill ha en trivsam och funktionell arbetsmiljö,
arkitekten vill fullfölja sina visioner och estetiska idéer samtidigt som användarna,
biblioteksbesökarna skall kunna tillgodose sig information i biblioteksmiljön och känna sig väl
till mods när de gör detta. Vidare måste ventilation, ljus och energiförsörjning dessutom passa in i
dessa krav.
Alla dessa önskemål som ska beaktas vid planerandet av ett bibliotek gäller både det
biblioteksbyggnaden signalerar med sitt yttre som med det inre. Elias Cornell, som var professor
vid Chalmers Tekniska Högskola, menar att ”varje byggnadsverk som människor skapar för att
vistas i och verka i uppfattar vi som en helhet.”104 Vidare menar Cornell att helheten är odelbar
men den har två sidor: den yttre med fasader inför oss och den inre med rum omkring oss. Dessa
två sidor ger oss en upplevelseföljd av två sammanhängande led där vi inledningsvis upplever
byggnadsverkets yttre med dess fasader. Här väcks förväntningar på en fortsättning i det inre. Väl
inne i byggnadens rum går upplevelsen in i sitt andra led och förvandlas från förväntan till
fullbordan av den handling, den händelse, som byggnaden är skapad för att rymma. Cornell
menar nämligen att rummet där vi vistas är uppbyggt och etablerat för att inbjuda just till
handling: "den handling eller händelse som rummet är skapat för kan vara uppenbar, bekant,
invand, handgriplig, påtaglig, kräva rörelseutrymme och särskilda anordningar eller omfattande
inredning." Handlingen kan också vara stilla, ny eller överraskande och därmed kräva en
förklaring för att vår upplevelse ska fullbordas.105
Aaron Cohen, arkitekt och Elaine Cohen, behaviorist, har i "Designing and space planning for
libraries" (1979) utformat en guide till nytta för alla de eventuella medverkande i planeringen av
ett bibliotek. Cohens menar att man i planeringsprocessen måste ta lika stor hänsyn till det
estetiska, det funktionella och det beteendemässiga, men att det sistnämnda olyckligtvis ofta
förbises. Vad det gäller möblering av bibliotek menar de att man måste ta hänsyn till människors
gemensamma rörelsemönster. Ett mönster starkt präglat av en av våra starkaste drifter:
upprätthållandet av våra revir. Cohens relaterar även de till Halls utvecklande av olika zoner. 106
Vi låter andra människor komma in i dessa zoner beroende på hur väl vi känner dem, ju bättre vi
känner någon, ju närmre oss får han eller hon komma oss. Om en annan människa kommer alltför
nära oss och alltså i fel zon, känner vi obehag. Alla har vi känt lättnaden då hissdörrar öppnas
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efter en trång färd alltför nära vilt främmande människor; utrymmet emellan oss har varit alldeles
för litet. Det måste påpekas att kulturella skillnader förekommer, i USA får man till exempel inte
komma lika nära främmande människor som här i Europa. Skillnader förekommer också mellan
barn och vuxna, mellan vuxna och äldre samt mellan människor med olika status. 107
Cohens menar att revirkänslan påverkar oss då vi exempelvis väljer sittplats i biblioteket. Finns
många läsplatser lediga sätter vi oss inte alldeles bredvid de få personer som sitter där, utan en bit
ifrån. Experiment visade att om man satte sig intill någon av de andra kände de obehag vilket
oftast resulterade i att de gick därifrån för att sätta sig någon annanstans. Resonemanget förklarar
också varför stolar som placerats mot väggar eller fönster med ryggen mot förbipasserande, ofta
lämnas outnyttjade. På sådana platser känner vi oss hotade av att vi inte har uppsikt över vad och
vem som rör oss bakom våra ryggar.108 Om avstånd mellan bokhyllor, mellan sittplatser, bordsoch stolars storlekar, användares och personals rörelse- och arbetsytor anger Cohens noggranna
siffror för detta.

3UHVHQWDWLRQDYREVHUYDWLRQHU
Vi observerade sammanlagt 21 personer under de två observationstillfällena. Av dessa hade fyra
stycken tillsammans med sig fem barn vilka vi inte räknar in nedan. Under observationerna rörde
vi oss båda runt i biblioteket och satte oss även ibland.

0|WHVSODWV
Vi fick intrycket av att människor till stor del kommer ensamma. De som kommer i sällskap är
ofta mammor men även pappor med sina barn och ibland men mer sällan medelålders par. Ingen
av de vi observerade tycktes ha stämt träff med andra på biblioteket. Dock hälsade flera på
bibliotekarien då de kom in och en del såg vi hälsade på eller talade med andra besökare som de
tycktes bekanta med sedan tidigare. En man sågs falla i samtal med en annan tillsynes bekant
man vid hyllan för deckare. De talade om vilka böcker de läst och om läsningen av deckare,
samtidigt som de sökte efter böcker. Av de som kom tillsammans, delade flera upp sig vid
ingången eller lite senare för att senare återförenas igen. Detta förmodligen för att de skulle
kunna söka information på egen hand.
Flera tar hjälp av bibliotekarien vid disken och ofta följde bibliotekarien med användarna ut till
hyllorna eller till kopieringsmaskinen för att leta eller visa dem.
Vi har som vi nämnde tidigare inte tagit med människor under 18 år i våra studier, men då det
befann sig många barn på biblioteket då vi observerade tycker vi det är värt att nämna att vi
uppfattade att barnen kände sig hemmastadda i biblioteket. Vi är också medvetna om att barn har
lätt för detta. De kröp omkring på golvet, satt koncentrerade tillsammans vid datorerna, pratade
med varandra eller lekte. Vi tycker att biblioteksmiljön verkar inbjuda till lek och möten för
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barnen och ger dem rörelseutrymme. Dessutom verkar det vara en trygg plats eftersom föräldrar
sågs lämna sina barn för att leta böcker till sig själva eller läsa. Bibliotekshallen är inte heller
större än att föräldrar och barn kan ropa på varandra, även om detta kan störa andra. En kvinna
som observerades tycktes vänta på sin dotter som befann sig på barnavdelningen. Själv satt hon
under tiden och läste dagstidningen i tidningshörnan.

5|UHOVHP|QVWHURFKIUDPWRQLQJ
Merparten av de människorna som vi observerade "strosar" oftast lugnt och fundersamt. De
verkar ha relativt gott om tid. En kvinna med lugn framtoning sökte tämligen planlöst vid en
hylla på skönlitteraturavdelningen; hon vände och vred länge på de böcker hon plockade ut ur
bokhyllan och ordnade därtill bokraderna i hyllorna. Efter att hon plockat ut några böcker gick
hon till tidningshörnan och bläddrade stående igenom några tidningar. Någon observerad tycktes
dock mer stressad; en kvinna kom in med sitt barn, följer det halvvägs till barnavdelningen med
stressad uppsyn för att sedan sätta sig i tidningshörnan. Hon satte sig på kanten på stolen och
bläddrade hastigt igenom en dagstidning. Därefter fortsatte hon snabbt och bestämt till ett antal
andra platser och stannade högst en minut vid var och en.

%HDUEHWQLQJDYLQWHUYMXHU
Efter att vi gjort våra tio intervjuer skrev vi ut dem ordagrant. Vi försökte vara noga med att
anteckna känsloyttringar såsom skratt, fundersamhet eller tveksamhet för att utsagorna skulle bli
så verklighetstrogna som det är möjligt vid en omvandling från tal till skrift. Vi antecknade också
våra egna kommentarer och speciella följdfrågor som vi ställt till en del informanters utsagor om
vi tyckte att dessa påverkat informanternas svar i en viss riktning. Samma frågor ställdes
naturligtvis till samtliga informanter, men eftersom vi försökte vara lyhörda för varje enskild
informants unika berättelse och - så ofta vi fick tillfälle - följa upp hans eller hennes svar, blev
intervjuerna delvis också olika. Utskrifterna av intervjuerna kom att omfatta drygt 25 sidor. Det
var nödvändigt att finna ett sätt att göra detta material hanterbart för att vidare kunna bearbeta det
och vi ställde oss frågan hur?
Efter att ha brett ut de många vita bladen framför oss och granskat dem länge, föll sig sättet att
sammanställa dem naturligt. Som man kan se i det frågeformulär vi använde oss av hade vi före
intervjuerna grupperat våra frågor under rubriker. 109 Även utsagorna följde detta mönster. Den
logiska följden blev att vi fortsatte att redovisa de generella och eventuellt avvikande dragen hos
informanternas svar enligt dessa grupperingar; dels för enkelhetens skull, dels för att ge läsaren
en möjlighet att skapa sin egen bild av informanternas utsagor.
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5HGRYLVQLQJDYLQWHUYMXHU
Vi intervjuade tre män och sju kvinnor. Som författare känner vi givetvis till samtliga
informanternas kön, ålder och sysselsättning. I strävan att anonymisera dem så långt som möjligt
i vår redovisning av intervjuerna, har vi dock valt att presentera deras åldrar i storleksordning
från den lägsta till den högsta. På så sätt kan åldrarna inte kopplas till informanterna. Av samma
anledning presenterar vi deras sysselsättningar i alfabetisk ordning med de två arbetslösa sist för
sig eftersom arbetslöshet inte kan räknas som en sysselsättning. Vi har också försökt att inte röja
informanternas kön så långt detta var möjligt. För att undvika att avslöja informanternas kön har
vi i texten valt att använda ordet "denne" där det borde ha stått "hon" eller "han". Detta medför
tyvärr att texten blir en aning klumpig och - inte minst - grammatikaliskt inkorrekt; ställt mot att
vi annars skulle ha misslyckats med anonymiseringen och möjliggjort identifiering, föll valet
naturligtvis på användningen av "denne". Bruket av "denne" kommer därför att fortgå genom hela
redovisningen och analysen.
De intervjuades åldrar var 20 år, 29 år, 38 år, 39 år, 40 år, 45 år, 47 år, 50 år 54 år och 80 år.
Deras sysselsättning var i alfabetisk ordning brevbärare, chaufför, hemarbetande (tre stycken),
läkare, pensionär och projektledare. Två informanter var arbetslösa. Informanternas
biblioteksvanor varierade och de gick till biblioteket som minst var fjortonde dag och som mest
varje dag.
När vi nu skall redovisa intervjuerna kommer vi att utgå från intervjumanualens huvudrubriker.
Dessa är: Upplevelse av miljön, Mötesplats, Rörelsemönster, Syfte med biblioteksbesöket samt
Attityd/inställning till bibliotek i allmänhet och till Bollebygds bibliotek. Vi kommer inte att
redovisa varje enskilt svar på varje enskild fråga eftersom detta skulle bli alldeles för omfattande
och framför allt tråkigt att läsa; som nämndes tidigare omfattar de utskrivna intervjuerna över 26
sidor. Vi kommer att redovisa det vi tycker är det väsentliga och kärnfulla ur vårt
intervjumaterial, nämligen de generella drag som kan skönjas i informanternas svar och - om
sådana generella drag finns - utsagor som avviker från dessa. Detta tillvägagångssätt medför att
det på en del frågor kommer att redovisas så gott som samtliga informanters utsagor - eftersom
alla svar är intressanta eller för att inga generella svar finns - medan det på andra frågor i stället
redovisas ett fåtal svar. Vi försöker ge en tydlig och greppbar bild av våra informanters
berättelser.

 8SSOHYHOVHDYPLOM|Q
%HVNULYELEOLRWHNVPLOM|QRFKDWPRVIlUHQ
Samtliga informanter kunde beskriva Bollebygds biblioteksmiljö genom en längre eller kortare
berättelse. De tre manliga informanterna var mycket kortfattade i sina beskrivningar av miljön.
Alla berättelser innehöll övervägande positiva omdömen. Det som upplevdes positivt var framför
allt personalen, miljön och utbudet. Personalen kommenteras som hjälpsam och engagerad.
Pensionär säger: ”man kan gå i lugn och ro och vill man ha nån hjälp kommer töser”. Miljön
omnämndes genomgående som trivsam och behaglig. Projektledare sa ”jag trivs när jag är här”.
Det positiva med utbudet menade informanterna generellt var att det är stort och brett. Fem
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informanter bodde nära biblioteket eller alldeles intill, två av dem pekade ut sina bostäder för oss
genom fönstret. Närheten till biblioteket uppgavs som något positivt med biblioteket.
Arbetslös 1, Läkare och Hemarbetande 2 påpekade negativa element i biblioteksmiljön. Arbetslös
1 tyckte att ljudnivån i biblioteket var för hög på grund av att människor chattar vid datorerna och
pratar högt eller på gå grund av mobiltelefoner som ringer eller barn som skriker. Hemarbetande
2 tyckte att biblioteket var för litet och önskade att det hade varit lika stort som Borås
Stadsbibliotek. Läkaren påpekade trängseln i tidningshörnan som negativ. Tre informanter
nämnde de arrangemang biblioteket anordnar såsom författarkvällar, konstutställningar och
särskilda arrangemang för barn på helger och skollov. Fem informanter nämnde i sin berättelse
den renovering som gjordes av biblioteket 1995 och jämförde med hur det var tidigare. Det som
sägs om renoveringen är positivt, informanterna tycker att biblioteket förändrades till det bättre.
Två stycken jämförde Bollebygds bibliotek med andra bibliotek. I sin berättelse om
biblioteksmiljön berättar hemarbetande att dennes barn är handikappat och att biblioteket
fungerar bra också för detta barn som tycker det är roligt att vara i biblioteket.
%UXNDUGXIXQGHUDSnELEOLRWHNHWVPLOM|HOOHULQUHGQLQJ"9DGWlQNHUGXGn"
Av de tio informanterna svarade fem tydligt jakande på frågan om de funderat på bibliotekets
miljö eller inredning. Projektledare utbrister ”det tänker jag varje dag…eller varje gång jag är här
tänker jag på hur vackert det är här…”. Pensionär verkade uppenbart angelägen om att vara till
lags. Dennes ganska långa positiva utläggning om miljön avslutades med ”nej, jag kan inte tänka
mig nån ändring, nej, jag vet inte vad det skulle vara i så fall /…/ (skratt) jag tycker det låter så
fattigt men jag kan inte tänka mig nåt mer/…/jag har allt vad jag behöver i mina fordringar”. Två
personer sade uttryckligen att de inte reflekterat över miljön. Båda dessa är män; en svarade ”nej
jag har inte tänkt på nåt i alla fall”.
Då informanterna fick möjlighet att göra tillägg till frågan om miljön i slutet av intervjun, om nya
saker de eventuellt kommit på under intervjuns gång, kom inte mycket nytt fram.

%LEOLRWHNHWVRPP|WHVSODWV
%UXNDUGXJnWLOOELEOLRWHNHWHQVDPHOOHUPHGDQGUD"0HGYHP"
Fem av de tio informanterna uppgav på denna fråga att de brukar besöka biblioteket ensamma.
Bland annat uppgav Arbetslös 1 att anledningen till att denne går ensam till biblioteket är att
denne bor väldigt nära biblioteket och att vännerna bor längre bort: "det är lätt att bara gå hit och
läsa lite". Chaufför besöker biblioteket då det finns en stund över på jobbet och därför kommer
denne ensam dit. Fyra informanter svarade att det förhöll sig olika från den ena gången till den
andra. Ibland går de ensamma till biblioteket och ibland i sällskap med sin man/fru och/eller med
sina barn. En av dessa fyra informanter går dock oftast ensam och endast enstaka gånger i
sällskap med sin vän. För Hemarbetande 1 är det det geografiska avståndet som avgör om denne
går till biblioteket ensam eller i sällskap med sin familj då denne är beroende av att åka bil till
Bollebygd. De passar då på att göra sina ärenden tillsammans. Hemarbetande 3 svar avviker sig
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från de andras eftersom denne meddelade att denne alltid går till biblioteket tillsammans med sina
barn.
%UXNDUGXVWlPPDWUlIIPHGPlQQLVNRUSnELEOLRWHNHW"
Samtliga röster sammanfaller på denna fråga och det generella svaret är nej. Nästan alla svarar
blankt nej men Arbetslös 1 uppger att förr under studietiden stämdes det träff med kompisar på
biblioteket. En annan röst är Projektledare som menar att biblioteksbesöket är en privat
upplevelse: "…man kommer hit och vill ha någonting att läsa". Läkare stämmer inte träff men
betonar att man lätt träffar folk på biblioteket då Bollebygd inte är större än att man just träffar
någon man känner.
%UXNDUGXVDPWDODPHGQnJRQSnELEOLRWHNHWQlUGXlUGlULVnIDOOYHP"
Tre av informanterna medger att de inte brukar prata med andra människor på biblioteket.
Arbetslös 1 menar att det beror på att folk vill vara anonyma och därför inte inbjuder till samtal.
Att det är människors inställning överlag att var och en sköter sitt. Denne tilltalar någon endast
när denne behöver tränga sig förbi någon. Projektledare tycker att det ska vara tyst på ett
bibliotek och föredrar att gå för sig själv. Denne vill ha det lugnt och tyst för att kunna gå i sina
egna tankar, titta i bokhyllorna och sedan slå sig ner någonstans för att läsa. Läkare brukade inte
heller prata med andra på biblioteket förutom då denne är där i samband med något arrangemang.
Gemensamt för de andra sju informanterna är att de brukar samtala med andra på biblioteket. Till
detta hör att de oftast pratar med andra människor som de antingen känner mer eller mindre och
sällan pratar de med helt okända. Hemarbetande 2 pratar inte med människor som denne inte
känner: "Nej, jag gör nog inte det (skratt) det har inte hänt mig än i alla fall, det kanske gör det så
småningom". Samma informant uppger dock att denne brukar prata med folk som denne känner.
Chaufför säger: "Ja…verkar de kontaktbara så (skratt) nej men verkar det som att det går att prata
med dem så gör jag det…givetvis". Arbetslös 2 menar att det beror på vilka man träffar, ibland
hejar denne bara på bibliotekarierna. Hemarbetande 1 diskuterar: " ja om de ser ut att vilja, ser
glada och trevliga ut, man kan ju se på människor va…liksom så där…men annars tränger jag
mig inte på". Brevbärare uppger att det ibland händer att denne pratar med människor som är
bekanta men att det oftast är personalen denne samtalar med om lån och andra frågor som rör
biblioteket. Pensionär brukar prata med personalen då denne känner dem ganska väl och
Hemarbetande 3 pratar med människor som denne känner till, det kan vara barnens
klasskompisars föräldrar, lärare eller så.
7\FNHUGXDWWELEOLRWHNVPLOM|QVWLPXOHUDUWLOOP|WHQ",VnIDOOYDGlUGHWLPLOM|QVRPELGUDUWLOO
GHWWD"
Denna fråga gav inte något generellt svar och många uttryckte en osäkerhet men trots detta
speglar informanternas svar ett gemensamt tycke. Man kan nämligen utläsa att de inte finner
miljön stimulerande för möten men att detta inte beror på miljön i sig, utan istället deras
föreställningar om bibliotek och hur man uppför sig där. Någon informant gav dock svar som
pekade på direkt missnöje någonstans i miljön.
Arbetslös 1 påpekade här att de ofta förekommande små utrymmen som finns i biblioteket och då
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främst tidningshörnan. Denne uppehåller sig nämligen oftast där och trängseln skapar en känsla
av att man stör varandra. Informanten uttalar sig sedan om att utställningar av tavlor och annan
konst kan generera att människor börjar prata och diskutera med varandra. Vidare nämns här
läskvällar och författarkvällar som stimulerande bidrag till möten. Önskemål om ett tyst rum
ställs. Projektledare trodde spontant att miljön inte stimulerar till möten men tar samtidigt upp:
"Men det är mycket sammankomster, roliga aktiviteter och man går ju inte och är sur utan är det
nån som står och kollar på en bok om nåt land eller nåt kan man ju prata". Arbetslös 2 trodde inte
att biblioteksmiljön stimulerade till möten men erkände snabbt att denne inte tänkt på det och
verkade med ens tveksam. Hemarbetande 1 var fundersam och sade: "Ja…det vet jag inte, det vet
jag inte". Denne resonerade om hur svårt det var att få kontakt med svenskar över huvud taget
och att denne inte längre ställde krav på att folk skulle ta kontakt. "Man kan växla några ord med
bibliotekarien när man kommer in på biblioteket och det är ju bättre än ingenting".
Hemarbetande 2 trodde att miljön stimulerade fastän denne själv inte hade någon erfarenhet av
det och inte riktigt kunde uttala sig. Denne sade:" Det gör den säkert för dom som träffas, det är
ju säkert många som träffas och också stämmer träff här och går undan och pratar lite". Läkare
ställde sig tveksam till om miljön stimulerade till möten och menade att det ligger i sakens natur
att var och en söker sitt och att man sitter och läser i lugn och ro. Vidare menar denne att: "Det är
ju inte precis så att man går på folk och pratar så känner jag…utan det är ju mer om det är nåt
som sagt kvällsarrangemang, nån föreläsning eller nånting sånt där, nån diskussionsträff eller om
man går på någon utställning”. Hemarbetande 3 var osäker och trodde att miljön visst stimulerade
men uttryckte samtidigt: "/…/fast man är ju lite försiktig, man vill gärna vara lite sådär- man går
inte fram till nån kanske bara så där". Denne menade att man gärna tog hänsyn till att folk kanske
koncentrerar sig på att läsa eller leta böcker och därför vill ha det tyst omkring sig. Chaufför var
klar över sin åsikt och sade: "Ja det klart, det är alltid en social bit när det finns annat folk man
kan prata med". Pensionär uppfattade miljön som väldigt stimulerande att mötas på. Brevbärare
svarade tveklöst nej och motiverade svaret med att denne fått intrycket av att människor som går
till bibliotek vill läsa och därmed vill de ha det lugnt och tyst omkring sig. Denne menade: " Jag
tror att folk går hit för att få en stund för sig själva, det är min uppfattning".
$QYlQGHUGXELEOLRWHNHWVRPP|WHVSODWVI|UDWWWUlIIDandraPlQQLVNRU"
Av svaren att döma använder ingen av informanterna medvetet biblioteket som mötesplats. Man
kan se att det är en omedveten handling då de först svarar nej, nja och så vidare för att strax efter
nämna eller förklara en situation då de umgåtts med andra på biblioteket. Deras egna tankar och
föreställningar om biblioteksbesök speglar deras svar då de oftast inte använder biblioteket som
mötesplats eftersom de anser att biblioteksupplevelsen är något man är ensam om. Till biblioteket
går man för att hämta böcker, få en stund för sig själv eller läsa och till detta hör inte möten med
andra. Sedan finns det en och annan informant som menar att biblioteksbesöket självklart är en
social handling då man träffar människor man kan samtala med.
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5|UHOVHP|QVWHU
7lQNHIWHURFKI|UV|NEHVNULYDKXUGXU|UGLJLELEOLRWHNHW
9DUKnOOHUGXPHVWWLOO"6NLOMHUGHWVLJIUnQJnQJWLOOJnQJ"
)|UHGUDUGXQnJRQSODWV"9DUI|U"
6W|UQnJRW"9LOOGXlQGUDSnQnJRW"
6SHFLHOOWQ|MGPHGQnJRW"
På frågan om de tio informanterna kunde beskriva hur de rör sig i biblioteket, kunde samtliga
informanter göra detta, om än med olika grad av utförlighet. Sex informanter beskrev sin väg
mycket detaljerat. De vägar dessa informanter tog skilde sig också mycket åt. Några gjorde stora
vändor i biblioteket och rörde sig i de flesta utrymmen bland de flesta hyllorna. Hemarbetande 2
berättade:
Ja, först så går jag till CD-skivorna och tittar på typ såna här spel då
sen går jag till kokböckerna, jag är glad i kokböcker och sen går jag en
sväng runt om jag hittar någon deckare eller nånting och sist går jag
barnrundan och tittar på kassettband sen går jag ut (skratt) då har jag
gjort min lilla runda och så brukar jag kika på de nya böckerna som
kommit in./…/Så blir det samma promenad igen…
Läkare gav sin beskrivning av den långa väg denne brukade ta i biblioteket:
Ja det har jag kanske, först lämnar jag tillbaka i regel då och sen tittar
jag på nyheterna …dom är ju också placerade så precis intill
lånedisken så att … och sen så ja, ofta går jag till tidskriftshyllan och
sen till…vagnarna som kanske inte är utplockade än… så ja och hittar
jag inget speciellt där så tittar jag på biografierna om det finns nåt nytt
där borta och sen så går jag nog till tidskriftshyllan igen eller går en
sväng här och tittar för det är ju också en hylla häruppe med lite nya
böcker - faktaböcker så.
Ett annat exempel på någon som rörde sig i stora delar av biblioteket var Hemarbetande 3:
Mm…jag går, först lämnar jag tillbaka böcker då och band och sen går
jag till barnhörnan nästan med en gång och parkerar där då så att säga.
Och sen… stannar dom där så kan jag gå liksom lite krokar vid
vuxenböckerna då och in på faktaavdelningen brukar jag smita in ett
tag.
Andra gjorde endast mindre lovar från entrén till tidningshörnan, datorerna eller lånedisken och
hyllan för de nya böckerna. Ett exempel på en informant som brukade gå kortare rundor än så var
Arbetslös 1: ”Först kollar jag om det kommit nya tidningar, läser dem, det kan ta lång tid, sen
tittar jag på nya filmer, nya skivor, kollar kanske nya böcker om man läst recensioner… framför
allt nya tidningar tror jag.” Generellt var att alla i stora drag brukade röra sig på samma sätt från
gång till gång då de besökte biblioteket.
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De tre männen var alla fåordiga och Pensionär var otydlig. Pensionär menade ändå att vägen bär
från lånedisken vid entrén bort till äventyrsromanerna och sedan tillbaka till lånedisken igen;
”nej, jag har bara en plats jag går till (skratt) dit till där som tjejerna står och sen bara går jag och
letar efter nåt och det tar inte så lång tid ”. Arbetslös 2 svarade: ”Ja det är samma väg var gång,
samma väg, samma kopp kaffe (skratt)”. Vi frågade om denne menade i tidningshörnan, eftersom
kaffet finns där, och informanten svarade ja.
Fem informanter svarade att de hade favoritplatser som de brukar uppehålla sig på eller där de
kanske sätter sig ner. Fyra informanter uppgav att de föredrog att hålla till i tidningshörnan.
Arbetslös 1 sa ”om det inte är så mycket folk där vill jag sitta i tidningshörnan, där är lite växter
och så, ombonat”. Projektledare var ensam att ha barn- och ungdomsavdelningens soffor som
favoritplats att sitta och läsa på. Chaufför uppgav inte någon föredragen plats, men menade att det
var vid datorerna i bibliotekets mitt som denne satte sig vid de flesta besök.
Hemarbetande 1, Hemarbetande 2 och Pensionär sa att de inte satte sig ner vid sina besök.
Hemarbetande 1 och Pensionär vill oftast inte vara på biblioteket så länge utan brukar låna och
sedan gå. Hemarbetande 1 sa ”nej jag vill inte stanna här så himla länge, jag vill komma hem och
jag lånar de böcker jag har sen åker vi hem sen…”. Hemarbetande 2 föredrar att stå och gå runt i
biblioteket; ”nej, jag slår mig nog inte riktigt ner utan jag står nog”.
På frågan om det fanns något som störde på biblioteket nämnde åtta informanter barnen i
biblioteket och/eller ungdomarna vid datorerna. Av dessa var det endast två som menade att detta
faktiskt störde dem; resterande sex tillade dock att de ändå inte tyckte att barnens och
ungdomarnas ljudlighet var något problem. Hemarbetande 2 sa att ”det är ju lite liv och sånt men
det hör ju till för att det är ju så mycket datorer och det är mest barn som sitter där…”. På frågan
om eventuellt störande element i biblioteket nämnde Läkare återigen trängseln i tidningshörnan.
Arbetslös 1 kommenterade utbudet som denne tyckte borde breddas och önskade gallring av CDskivorna.
Det informanterna var särskilt nöjda med i biblioteket visade sig vara personalen och dess
service, tillgången till datorer, utbudet samt att det finns platser att sitta ner.

6\IWHPHGELEOLRWHNVEHV|NHW
9DUI|UJnUGXWLOOELEOLRWHNHW"+DUGXHWWNODUWV\IWH"
Det generella svaret på denna fråga var att syftet med biblioteksbesöket var att låna böcker och
det var sju som svarade detta. Informanterna hade dock oftast fler än ett syfte med besöket såsom
att läsa och använda datorerna. Projektledare svarade att syftet varierade och att just den här
gången väntade denne på sin dotter som dansade, och i denna väntan passade denne på att läsa
och ta en timme för sig själv. Vidare informerade Projektledare att syftet med biblioteksbesöket i
vanliga fall var att låna böcker till sig själv. En informants, Hemarbetande 1, syfte är både att låna
böcker och att få läsa. Vidare tillade denne:" så får man komma ut lite grann". Brevbärarens syfte
är att låna böcker till både sig själv och sina barn och denne läser även tidningen på biblioteket.
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Hemarbetande 3 lånar böcker till sig själv och även böcker, videoband och CD-skivor till sina
barn. Syftet för denne är också att komma ut med barnen , att göra någonting tillsammans med
dem. Hemarbetande 2 brukar gå till biblioteket för att kolla och denne vet inte alltid vad denne är
ute efter utan har det kommit någon ny bok lånar denne den. Läkare går till biblioteket utan att
veta exakt vad denne vill ha och lånar om någonting bra dyker upp. Pensionär lånar endast böcker
på biblioteket.
De tre resterande informanternas syfte är inte främst att låna böcker, även om detta också händer,
utan de kommer till biblioteket av andra skäl. Arbetslös 1 och Arbetslös 2 kommer går till
biblioteket för att läsa diverse tidningar och Chaufför använder sig mest av bibliotekets datorer
för att "surfa" på Internet.

$WWLW\GLQVWlOOQLQJWLOO%ROOHE\JGVELEOLRWHNVDPWWLOOELEOLRWHNLDOOPlQKHW
%HVNULYGLQLQVWlOOQLQJWLOO%ROOHE\JGVELEOLRWHNRFKGLQLQVWlOOQLQJWLOOELEOLRWHNLDOOPlQKHW
Samtliga informanter sade att de var positivt inställda till Bollebygds bibliotek och även till
bibliotek i allmänhet, det vill säga som företeelse i samhället. De flesta informanter uttryckte
tacksamhet att det finns ett sådant fint bibliotek i Bollebygd och att det hade satsats så mycket
just på ”deras” bibliotek. Flera tog upp att bibliotek är gratis och till för alla som något väldigt
viktigt och bra. Arbetslös 1 påpekade: ”Bra att det finns, det är gratis/…/jag gillar de som jobbar
här, trevliga, många har jobbat här länge. Lugn atmosfär, inte speciellt stressigt och det har
satsats…himla bra service, de har inte snålat med nånting”. Dennes inställning till bibliotek i
allmänhet var också bra och påpekade att det var gratis: ”Alla ska kunna allmänbilda sig, att det
finns så mycket fakta vare sig om man har pengar eller inte”. Projektledare uttryckte sig så här:
Positiv inställning, jag tycker att biblioteket behövs. Bra om barn lär
sig tidigt att söka litteratur och fakta och att de får med sig det då de
växer upp/…/man hör om nedläggningar, det är fel, man skall satsa på
bibliotek och det tycker jag att man gör här också.
Chaufför menade att det var bra att bibliotek i allmänhet finns: ”det är väl jättebra”.
Denne fortsätter sitt resonemang med att det inte är alla som har råd att köpa böcker
och skivor i den mängd gentemot vad man kan låna och detta är för denne något
väldigt positivt. Arbetslös 2 kommenterade närheten till Bollebygd bibliotek och den
bra servicen som biblioteket tillgodoser och berömde den trevliga personalen.
Hemarbetande 1 menade att bibliotek som företeelse är väldigt bra och särskilt
viktigt för barn och som denne utryckte det:
Att få läsa, inte bara…det där dumma vad heter det sitta och bli
fördummad framför TVn, i denna amerikaniserade värld som breder ut
sig, materialistiska, Hollywood och rika människor, och lyckliga
människor och klädhysterin, kläder, modet jag blir så förbannad när jag
tänker på mode. Jag tycker folk är dumma…men man blir inte mobbad
för att man läser en bok.
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Brevbärare var nöjd med bibliotekets stora och breda utbud med tanke på att det är en liten ort.
Vidare tycker denne att bibliotek i stort är bra och framförallt nödvändigt: ”Det är ju nödvändigt,
väldigt nödvändigt, man borde satsa mycket mer på bibliotek idag, lite mer marknadsföring
kanske i allmänhet. Det får ju synas lite mer…tycker jag”. Hemarbetande 2 var nöjd med
Bollebygds bibliotek med undantag för att det oftast var för varmt och dålig ventilation där.
Dennes inställning till biblioteks som företeelse var också god då det är till för alla, både unga
som gamla. Läkare var positivt inställd till bibliotek överhuvudtaget då det ansågs vara en viktig
kulturinstitution. Vidare tyckte informanten i fråga att just Bollebygds bibliotek är väldigt
”trivsamt”, ”lättillgängligt” och ”välkomnande”. Pensionär var positivt inställd och började med
att berätta om hur fantastisk personalen är. När vi pratade om dennes syn på bibliotek i övrigt
togs bibliotekens olika services upp såsom bokbussar. Detta var tycktes vara något mycket
positivt. Hemarbetande 3 var också positiv till Bollebygds bibliotek men kommenterade ej
ytterligare YDG som var positivt. Dennes attityd till bibliotek överhuvudtaget var: ”Ja det är
jätteviktigt och det är det första de nallar på, kommunen, när de ska dra in då de behöver spara
pengar och det är…liksom…ja oroväckande tycker jag”.
,YLONHQVLWXDWLRQNRPPHUGXWLOOELEOLRWHNHW" 7H[EULVWSnV\VVHOVlWWQLQJ
På frågan om vilken situation informanterna brukade befinna sig i vid sina biblioteksbesök fick vi
ofta förklara vad vi menade. Generellt svarade informanterna att de oftast inte hade bråttom när
de kom dit utan hade god tid på sig att vara där. Chaufför sa: "nej jag går ju inte hit om jag har
väldigt bråttom, det gör jag inte. Jag måste ha lite tid på mig…". Två informanter nämnde
ledighet i sina svar och gick endast till biblioteket då de var lediga. Endast en informant gick dit i
tydlig brist på sysselsättning, detta var Arbetslös 2: "brist på sysselsättning? Ja det är det
verkligen! (skratt)".
9DGlUGXRIWDVWLI|UVLQQHVVWlPQLQJQlUGXJnUWLOOELEOLRWHNHW" 7H[VWUHVVDG
Vad det gäller informanternas sinnesstämning vid biblioteksbesöken uttryckte tre stycken att de
hade positiva förväntningar på sina biblioteksbesök. Hemarbetande 3 formulerade det såhär:
"…lite förväntansfull kan jag känna själv ' åh nu är jag sugen på att hitta'. Ibland hittar man
kanske inte det man vill ha och då kan man bli lite besviken..". Läkare sa "…det är nåt positivt
som jag ser fram emot då, att jag liksom hinner gå på biblioteket så.". Fem informanter svarade
att de inte var stressade när de kom till biblioteket. Hemarbetande 2 svarade "ingen speciell" på
denna fråga om hennes sinnesstämning.
7URUGXDWWGHWSnYHUNDUGLWWEHV|N"
Sex av informanterna trodde att dessa faktorer, det vill säga den situation och sinnesstämning de
befann sig i vid biblioteksbesöken, påverkade deras besök. Ett exempel på detta gav Arbetslös 1
som sa "om du kommer hit i stressad situation då känns det otillräckligt faktiskt, det känns
långsamt..". Tre informanter menade att deras egen sinnesstämning påverkades när de var i
biblioteket och att de blev lugna och avslappnade, exempelvis Brevbärare som var "ganska lugn
och avslappnad (ler och skrattar lite) när jag kommer till biblioteket och jag är ännu lugnare när
jag går härifrån/…/det är väl om man är stressad så är det bra att gå in och sätta sig en stund då
går man ner i varv…".
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FLQQVGHWQnJRWLELEOLRWHNVPLOM|QVRPGXYLOONRPPHQWHUDQlUGHWJlOOHUGHVVDSXQNWHU
OMXVEHO\VQLQJOMXGQLYnOXIWWHPSHUDWXUVN\OWQLQJP|EOHULQJXWEXG
/MXVEHO\VQLQJ
Sex av tio informanter hade, mer eller mindre, tänkt på ljus/belysning i biblioteket och
konstaterade att det var ett ljust bibliotek, mycket tack vare de stora fönster biblioteket är rustat
med. Arbetslös 1kommenterade att ljuset var varmt: "Inga lysrör i taket, inte kallt ljus, tror det
är…är det plafonder? Ljuset är vänd mot taket istället för att det går rakt ner för det tror jag kan
vara stressande". Denne verkade ha tänkt en del på bibliotekets belysning och hade som synes en
del funderingar kring det. Arbetslös 2 påpekade att lokalerna var väldigt ljusa och fönstren likaså:
"Ja, det kommer in mycket ljus här, lamporna tänker man ju inte på direkt". Hemarbetande 1
påpekade hela intervjun hur ljust biblioteket var: Ja, jag tycker att det är ljust och fint men nu har
jag ju inte varit här på kvällen och på vintern då det varit riktigt mörkt, jag är ju alltid här på
eftermiddagen så jag har inte tänkt på det/…/Jag tycker det är bra ljus för det är stora fönster".
Läkare tyckte att biblioteket är ljust, att det finns mycket ljusinsläpp och denne påpekade även
färgsättningen och att den skapar intryck av ljus. Pensionär och Hemarbetande 2 hade inga
särskilda kommentarer till detta utan konstaterade att ljuset i biblioteket var bra. De andra fyra
informanterna hade inte tänkt på ljuset/belysningen i biblioteket och hade därför inte mycket att
säga. Två av dessa fyra konstaterade dock att ljuset förmodligen var bra eftersom de inte tänkt på
det. Två resonerade på samma sätt: "Det man inte tycker om retar man sig på" (Projektledare) och
"Man brukar väl upptäcka saker som stör en i första hand" (Brevbärare).Hemarbetande 3 och
Chaufför hörde också till dem som inte tänkt på ljuset/belysningen men dessa kom fram till att
Bollebygd är ett ganska ljust bibliotek med rätt bra belysning.
/MXG
Två informanter hade direkta klagomål på ljudnivån i biblioteket bland annat Arbetslös 1 som
redan vid intervjuns första fråga nämnde den höga ljudnivån i biblioteket. Denne upplevde det
väldigt stökigt vid datorerna och med alla mobiltelefoner som ringer. Även Hemarbetande 2
upplevde det stökigt ibland med "lite liv och sånt", men menade att det är datorerna med alla barn
och ungdomar som skapade det och att det hör till. Två informanter tyckte till om att ljudnivån
var bra men tog ändå upp det oväsen. Chaufför påpekade att det förut skulle vara tyst på bibliotek
men att det idag är annorlunda. Informanten i fråga menade att detta märktes väl då det kom barn
till biblioteket. Denne konstaterade att det dock inte var något som egentligen störde: "/…/barn är
barn…de ska få va barn tycker jag, man ska inte tysta ner dem". Projektledare tyckte att det var
bra och dämpad ljudnivå så när som på barnen men detta var endast ibland och inget som direkt
störde. De sex andra informanterna svarade ganska samstämmigt och tyckte att ljudnivån i
biblioteket var bra och de hade inga övriga kommentarer.
/XIWWHPSHUDWXU
På frågan om luft/temperatur svarade fem informanter att den var bra. Två stycken hade inte tänkt
på det och en av dessa var Projektledare som konstaterade att den antagligen då är bra. Tre
informanter- Chaufför, Brevbärare och Läkare- tyckte att det var väldigt varmt på biblioteket och
att detta kunde upplevas störande ibland.
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6N\OWQLQJ
Fem av informanterna sade uttryckligen att skyltningen i biblioteket var bra och tillräckligt. De
övriga informanterna gav en aningen skilda svar. Arbetslös 1 påpekade att det var bra teman och
biblioteket utnyttjar entrén på ett bra sätt med det stora stället som finns där: ”/…/vid jul finns det
böcker om jul, ställ man inte kan missa”. Projektledare tyckte skyltningen i biblioteket var bra
och likaså Pensionär och Hemarbetande 1, dessa informanter kommenterade inte skyltningen
något ytterligare. Hemarbetande 3 påpekade att det var viktigt att hitta i biblioteket vid första
besöket och att det var ganska bra i Bollebygd: ”/…/man hittar bra så står det ju en pil FAKTA så
vet man att man kan gå in där och kika”. Läkare tyckte att skyltningen är tillräcklig: ”för mig i
alla fall”. Chaufför hade inte tänkt på den och menade att när man frågar en sak blir man
hänvisad till skyltarna men att det inte är något denne kan utantill. Arbetslös 2 använder sig inte
av skyltarna: ”Nej, jag har ju vart här och bott här i så många år så man vet ju var grejerna står”.
Brevbäraren sade sig numera ungefär veta var böckerna i fråga finns att hitta men att denne i
början frågade personalen och att denne senare lärt sig att hitta med hjälp av skyltarna. Denne
tillägger: ”/…/men finns det någon ledig så brukar jag alltid fråga”. Hemarbetande 2 tycker att
skyltningen är ”lite si och så” men utvecklar dock inte vad som är dåligt.
0|EOHULQJ
Det var ingen av informanterna som hade något negativt att säga om möbleringen i biblioteket
sånär som på datorerna. Informanterna var mycket positivt inställda till datorerna men flera
klagade också på det oljud och surr som ofta tycks förekomma runt datorerna. De är placerade i
bibliotekets mitt och är ett populärt tillhåll för många ungdomar, som ofta sitter flera stycken vid
en dator. Detta kan medföra livlighet vilket smittar av sig på resten av biblioteksmiljön.
Angående bibliotekets möbler kommenterade Arbetslös 1 : ”Snyggt, det finns bord och bänkar
överallt. Projektledare tyckte att bibliotekets möblering var ”tjusig” och ”snyggt”. Denne
fortsatte: ”/…/de har lyckats. Väldigt bra variation av fåtöljer, möbler och bord och så”. Chaufför
hade inte tänkt så mycket på möbleringen men konstaterade att det är väldigt ljust i biblioteket
och att denne uppmärksammat de bord- och soffgrupper som finns i biblioteket, och att man kan
sitta i fönstret. (Denne menar då burspråket som finns på barnavdelningen.) Arbetslös 2
kommenterar inte möbleringen till att börja med men menar att ”det är rent och fint” i biblioteket.
Det visar sig även att denne har uppmärksammat färg, tapeter, gardiner och stolar och nämner att
de matchar varandra. Hemarbetande 1 började prata om utemiljön istället men tycker att
biblioteket överhuvudtaget är ljust och fint. Brevbärare har inte tänkt på möbleringen och har
inget att säga om saken ifråga. Hemarbetande 2 tyckte att möbleringen var ”fin”. Läkare säger sig
inte ha några speciella synpunkter på den. Pensionär tycker den är jätte bra. Hemarbetande 3
sade: ”Det beror på hur kräsen man är alltså. Nej, men det finns ju vad ska man säga vissa olika
ställen man kan sitta på om man vill”.
8WEXG
Angående utbudet gav informanterna inget generellt svar utan de skilde sig åt då exempelvis
Arbetslös 1 ansåg att utbudet kunde och borde förbättras, att man biblioteket borde uppdatera
böckerna oftare och denne hade även önskemål om ett bredare urval. Brevbärare däremot tyckte
att sortimentet verkade vara stort och brett: ”Mycket barnböcker har dom, väldigt mycket
barnböcker. Det finns ju hur mycket som helst att bläddra i”. Projektledare, Chaufför, Arbetslös
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2, Hemarbetande 1, Hemarbetande 2, Hemarbetande 3 och Pensionär hade inget särskilt att
tillägga om utbudet utan var nöjda med det som finns. Pensionär menade:” Nej, jag har aldrig
nånsin saknat…har allt vad jag behöver i mina fordringar”. Läkare uppgav att denne ofta lånar
tidskrifter men annars söker ganska förutsättningslöst, denne beställer ibland material från andra
bibliotek vilket inte är något besvär då personalen är hjälpsamma.
%UXNDUGXKLWWDGHWGXV|NHUHIWHULELEOLRWHNHW"%UXNDUGXWDKMlOSDYSHUVRQDOHQ"+XURIWD"
9DUI|UYDUI|ULQWH"+XUW\FNHUGXDWWGXEOLUEHP|WWGn"
7\FNHUGXDWWGHWILQQVWLOOUlFNOLJWPHGSHUVRQDO"
Samtliga informanter brukar hitta det som de söker efter i biblioteket och om det någon gång inte
förhåller sig så tar de hjälp av personalen. Samtliga upplever personalen som hjälpsamma och
vänliga. Informanterna tycker också att det finns tillräckligt med personal på biblioteket.
Arbetslös 1 brukar hitta det denne söker efter och tog ofta hjälp av personalen förut under
studietiden men gör det inte nu längre. Denne anser att personalen är duktig och det finns gott om
personal. Även Projektledare brukar hitta det denne söker efter och tar inte så ofta hjälp men
berättar att däremot gör dennes partner det: ”/…/beställer mycket böcker och utskrifter, det är
aldrig några problem/../inga omöjligheter, de beställer hem, det fixar de snabbt”. Projektledare
menar också att man upplever det som tillräckligt med personal och fortsätter: ”sen kanske de
tycker att de sliter det vet jag inte, men det tar inte lång tid innan man får hjälp och de kan
mycket”. Chaufför brukar för det mesta hitta det önskade och svarade ja "vet jag inte var det finns
kan man ju fråga och de vet ju var det finns”. Denne tar sällan hjälp och ”försöker att lösa saker
själv men klarar jag det inte så frågar jag”. I förhållande till besökare tycks det också finnas
tillräckligt med personal menar denne informant. Också Arbetslös 2 hittar: ”Ja precis…om man
inte ska ha nån speciell grej så hittar man”. Denne tar endast hjälp av personalen ”nån gång
ibland” och blir då trevligt bemött. Hemarbetande 1 sade: ”Ja det gör jag, för annars frågar jag
bibliotekarien.”. Denne uppger att denne alltid brukar fråga personalen ”om det är nåt jag vill
veta” och blir då väl bemött: ”Ja jag får ju svar på det jag frågar om och…jag begär inte mer, nej
det är bra så.”. Brevbärare hittar för det mesta det som söks efter och menar att "det kan vara nån
enstaka populär författare som kan vara utlånad/…/men de ringer ju och förmedlar att boken har
kommit så det är ju inga problem.”. Denne brukar ta hjälp av bibliotekarie men försöker att titta
och hitta själv först. Angående personalens bemötande: ”Jo, de är trevliga här och hjälper en
alltid”. Hemarbetande 2 försöker hitta själv men annars frågar denne personalen om hjälp: ”Ja det
är jättebra, de är himla duktiga, snälla och goa, det tycker jag.”. Läkare menar att det är olika från
gång till gång:
Ja och nej, det är ju inte alltid jag…eller för det mesta kommer jag
förutsättningslöst och söker inget specifikt, det klar om det är nåt
väldigt speciellt jag söker så är det inte säkert att det finns hemma
tillgängligt just då men då kan jag ju beställa.
Denne tar inte så ofta hjälp av personalen men ibland och blir då väl mottagen. Pensionär söker
själv och hittar för det mesta det som söks och tar hjälp endast någon gång. Bemötandet tycks
vara oklanderligt och personalen beröms väl av informanten. Likt de andra tycker Hemarbetande
3 att denne blir väl mottagen av bibliotekarierna och denne hittar också det som söks, frågar
endast emellanåt om hjälp.
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7URUGXDWWQnJRQDYGHVVDIDNWRUHUSnYHUNDUGLWWP|WHPHGPHGLHUQD LQIRUPDWLRQHQ "7URUGX
DWWGHSnYHUNDUGLWWP|WHPHGGHDQGUDEHV|NDUQDRFKSHUVRQDOHQ"
Informanterna hade olika uppfattning om denna fråga. Det var sex informanter som trodde att
dessa faktorer påverkar mötet med både medierna och de andra besökarna och personalen. Några
av dessa sex påpekade dock att det var omedvetet. Fyra av de andra informanterna trodde
uttryckligen inte att detta var faktorer som påverkade dem.
Arbetslös 1 sade: ”Ja man ger sig tid att stanna kvar, om miljön inte är stressande tar man sig tid,
man trivs här”. Projektledare trodde att faktorerna påverkade och för denne var det en positiv
upplevelse att gå till biblioteket och detta genererar att man oftare besöker biblioteket. ”Ja, hade
det inte varit positivt hade jag inte gått hit och inte läst så mycket som jag gör”. Chaufför menade
att: ”Ja det klart det gör det väl…i viss mån och är det dålig ventilation och mörkt och skumt så
blir man ju ännu tröttare av det.”. Hemarbetande 1 ställde sig också jakande till detta. Läkare
sade. ”Ja det klart, det gör det väl…jag menar omedvetet kan man väl säga att det gör det.”.
Hemarbetande 3 trodde att dessa faktorer påverkade men att det kanske inte var något man tänkte
på. Denne sade också: ”Ja det tror jag…vissa bibliotekarier tycker man bättre om, som kanske har
lite mer tolerans då man har barnen med och så (skratt)”. Arbetslös 2 trodde inte att dessa
faktorer påverkade dennes möte med medierna: ”Nej inte speciellt”. Den andra frågan var svår att
besvara tyckte denne eftersom då denne brukar besöka biblioteket är det lite folk där: ”Svårt å
säga de flesta jobbar ju på dagarna”. Även Brevbärare, Hemarbetande 2 och Pensionär nekade till
detta. Den sistnämnde sade: ”Nej, nej, nej. Nej hur skulle det vara i så fall (skratt).”.
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$QDO\VRFKGLVNXVVLRQ
Efter redovisningen av intervjuerna kommer dessa - tillsammans med observationerna - att
analyseras utifrån våra interdisciplinära perspektiv under kapitel 7: Analys och diskussion av
undersökningen. Rubrikerna i detta kapitel är något modifierade för att bättre kunna täcka in de
områden vi vill analysera. De fyra nya rubrikerna blev: Upplevelse av Bollebygds
biblioteksmiljö, Biblioteket som mötesplats för människor, Biblioteksanvändarnas vägar och
Faktorer som påverkar upplevelsen av miljön. En del av våra frågor var redan från början var
underordnade andra och ställda huvudsakligen för att förstå litet om informanternas livsvärld och
biblioteksvanor, eller för att försöka klargöra andra faktorer som kunde tänkas påverka deras
biblioteksbesök. Dessa frågor kommer därför inte att analyseras lika ingående som de
överordnade frågorna. Svaren på dessa frågor gällde ålder och sysselsättning, syfte,
attityd/inställning till bibliotek i allmänhet samt till Bollebygds bibliotek samt om deras
biblioteksvanor, deras sinnesstämning och situation vid besöken.
Härmed kommer vi nu att analysera och diskutera vårt material utifrån vårt teoretiska ramverk
och de interdisciplinära perspektiven

8SSOHYHOVHDY%ROOHE\JGVELEOLRWHNVPLOM|
Innan vi gjorde intervjuerna definierade vi vad vi menar med "miljö". Under intervjutillfällena
upptäckte vi emellertid att informanterna var undrande över vad vi lade i detta ord. Svaren på
frågan om miljö innehöll till vår förvåning allt från personal, utbud, utemiljö, färger.
Projektledare funderade högt över vad som kan menas med miljö under intervjuns gång och
tycktes själv komma till insikt om vad denne ansåg:
…personalen är så engagerad, de verkar som om det tycker det är
väldigt kul, mycket roliga aktiviteter för barn och för vuxna också, det
gör ju också att det kommer mer folk hit och gärna sitter kvar och
lyssnar…det är miljö det också egentligen.
Fyra av de tio informanterna talade om renoveringen av biblioteket i samband med beskrivningen
av biblioteksupplevelsen. De jämförde med hur det såg ut innan renoveringen och uttryckte hur
fint de tyckte det hade blivit efteråt. Projektledare kommenterade renoveringen så här:
De har fått så väldigt vack…vilsamma färger och ändå lite nyskapande
lösning, ändå har man tagit till vara det gamla, man har byggt till men
man har inte rivit ner det gamla, utan det finns kvar det här, den öppna
spisen och…och det nya man har gjort smälter så bra in också.
Vidare jämförde också fyra informanter Bollebygds bibliotek med andra bibliotek de besökt
tidigare när de berättade såsom ”stökiga” Göteborgs bibliotek (det vill säga
Universitetsbiblioteket, förf. anm.), eller Hindås bibliotek: ”fjuttigt”. Ett par jämförde Bollebygds
bibliotek med Borås stadsbibliotek och påpekade då dess stora utbud eller önskade att Bollebygds
bibliotek skulle vara så stort som Borås stadsbibliotek. Informanterna jämförde här med sina
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tidigare erfarenheter av biblioteket och bibliotek på andra orter i sin berättelse. Detta visar att
informanternas tidigare erfarenheter av bibliotek ingår i den hänvisningshelhet som
fenomenologien menar bestämmer vad som visar sig för oss, vad vi får syn på. Hade våra
informanter inte haft tidigare erfarenheter av biblioteksmiljöer hade de inte heller haft några
referenser och därför inte kunnat jämföra. Om individuella minnen och erfarenheters betydelse
för rumsupplevelsen talar även Arne Branzell och Bobo Hjort. Branzell menar att erfarenheterna
av tidigare rum skapar förväntningar på det rum man ska besöka.110 I vårt fall jämförde de med
hur biblioteket såg ut innan renoveringen och tycker att det blivit en förbättring eller med
bibliotek som i jämförelse tycks mindre trivsamma. Även Hjort menar att människors
förhållningssätt till olika miljöer beror på hennes tidigare erfarenheter.111 Också en av oss
författare jämförde vid sitt besök Bollebygds biblioteksmiljö med sin bild av hur bibliotek brukar
se ut. I jämförelse med denna bild upplevde hon biblioteket som annorlunda och ovanligt
hemtrevligt.
Återkommande faktorer som flera av informanterna också nämnde var utbudet och personalens
goda bemötande. Brevbärare sa: ”Det är det jag tycker är viktigast, att de har ganska bra utbud.”.
Samma informant tillade mot slutet av intervjun att: "..det är som bibliotek ska vara tycker jag,
det är inte mycket att ändra på". Ett par informanter betonade också vikten av att det finns datorer
både för dem och för ungdomarna som oftast sitter däromkring. Som nämnts tidigare blev vi
förvånade över att personal och utbud tycktes vara en självklar del i berättelsen om miljön
eftersom vi förväntat oss svar relaterat till det mer materiella såsom möblering och inredning. Av
detta förstår vi att användarnas möte med personalen har stor betydelse för hur
biblioteksupplevelsen blir, som en informant inledde med: "Ja jag tycker det är bra här, bra
personal, dom känner mig och jag känner dom…", sa Chaufför. Ett trevligt möte med personalen
verkar vara en viktig faktor till att informanterna upplever biblioteket positivt. Även Krååk fann i
sin uppsats hur viktigt användarna tyckte personalens bemötande var snarare än deras exakta
kunskaper.112 Vi påstår dock inte att personalen i Bollebygd inte besitter dessa kunskaper. HjortLorenzen påpekar att förmedling för all bibliotekspersonal innebär lyhördhet gentemot
användaren och betonar även skapandet av ett utrymme för möten och dialog.113
Vad det gäller att utbudet nämndes i miljöbeskrivningarna antar vi att det beror på att utbudet är
det huvudsakliga målet för informanternas biblioteksbesök. Vi tror att biblioteket som byggnad i
först hand ses som en förvaringsplats för detta utbud som alla människor äger tillgång till. Vi
kommer närmare in på detta under rubrik 7.4.
Ordval informanterna gjorde i sina personliga beskrivningar av miljön var: fräscht, fin miljö,
högljutt, gapigt, bra, varm miljö, tydligt, inte stressad, allting matchar, varma färger, ombonat,
snyggt, väldigt fin miljö, vacker miljö, nyskapande, trevligt, avslappnad miljö, vilsam miljö,
tjusigt och snyggt, trivsamt, rent och fint, tyst, städat och fint, härligt, ljust, lugnt, lugn miljö,
avslappnat, toppen, behändigt, trångt, rymligt, nära, fin färgsättning, välkomnande, tilltalande,
inte ödsligt, avstressande, positivt, jättekul, skönt, välordnat, mysig miljö, lättillgängligt,
serviceinriktat, fantastiskt, nytt. Som synes är endast två adjektiv negativa det vill säga "gapigt"
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och "trångt", det rör alltså ljudnivå och utrymme. En del ord rör den estetiska upplevelsen såsom
"allting matchar", "tjusigt och snyggt" och "fin färgsättning". Andra beskriver den inverkan
miljön har på besökarens känslor; "vilsam", "avstressande", "positivt" och "välkomnande". Vi
menar att ovanstående ordval ger oss en bra bild av informanternas upplevelser av
biblioteksmiljön. Den subjektivering av rummet Bollnow menar öka möjligheten för oss att förstå
upplevelsen fungerade sålunda.
Ett par informanter påpekade hur de kände sig då de just kommit in i biblioteket, vid entrén.
Arbetslös 1 sa: "…känner sig välkommen när man går in här. Man känner sig inte bortkommen
när man går in här." Läkare uttryckte sig såhär:
…det är vackert, tilltalande när man kommer in, just som det här med
färgsättning och så…att det är rymd alltså, det är rymligt när man
kommer in…då man kommer in i lokalen…fast ändå inte ödsligt om
man säger så va, utan rymd, det är högt i tak och lite så.
Dessa två röster ger en bra bild av de känslor de två informanterna får när de precis träder in i
bibliotekshallen. Trots hallens rymd och att entrén är placerad mitt på en av detta kvadratiska
rums väggar, verkar rymden inte avskräckande på besökaren. Inger Bergström talar om att hur
människor gör entré i rum är viktigt eftersom det ger den inträdande olika upplevelser. Att
komma in mitt på ett rums sida kan vara ansträngande eftersom man måste se sig åt både vänster
och höger och stanna inte långt innanför dörren för att få överblick. Man syns väl när man
kommer in detta rum vilket särskilt blyga människor kan tycka är jobbigt. Att i stället komma in
på sidan menar Bergström är skonsammare för den som inte vill synas.114 Den positiva känsla ett
par av våra informanter nämnde att de fick redan vid entrén infann sig alltså WURWV entréns
belägenhet! Detta tror vi främst beror på att man får god överblick över största delen av rummet
då man stigit över tröskeln; rummets storlek gör det överskådligt.
Branzell diskuterar det förväntade rummet, det rum i vilket man ännu inte inträtt.115 Vi tror att det
är positivt att biblioteksentrén känns välkomnande eftersom biblioteket då kanske kan motsvara
besökarnas förväntningar på besöket bättre. Enligt Marianne Hiort-Lorenzen är det viktigt att
biblioteken går från det institutionella mot en mer trivsam miljö vilket vi av våra informanters
utsagor och egna observationer tolkar att man gjort i Bollebygd.116 Området innanför entrén kan
också ses som det Bobo Hjort kallar "gränszon", det vill säga ett område som varken är helt öppet
eller slutet.117 I Bollebygds biblioteksentré öppnas inte rummet helt framför besökaren utan
skyms av en rund låg vägg som vänder sin rundade sida mot henne. Denna vägg bildar nästan ett
litet rum i rummet för den som nyss inträtt. En besökandes entré väcker därför ingen större
uppmärksamhet av andra besökare i biblioteket, man stör inte och inte många blickar vänds emot
en.
I observationerna av oss själva kände sig en av oss som om hon kom in i ett vedeldat hem snarare
än in i en offentlig byggnad. Båda noterade vi lukten av trä och värmen som slog emot oss
114

Bergström 1996, s. 90.
Branzell 1995, s. 25.
116
Hiort-Lorenzen 1989, s. 52.
117
Hjort 1983, s. 64.
115

49

innanför dörrarna. Värmen gjorde det naturligt att hänga av sig ytterkläderna och känslan av att vi
kunde lämna våra väskor utan uppsikt förstärkte känslan av trygghet. Ingen av våra informanter
nämnde emellertid lukter i intervjuerna.
Två informanter började prata om utemiljön vilket kan bero på, att de från den plats intervjuerna
skedde, kunde se ut genom fönstret och se biblioteksbyggnaden och gårdsplanen utifrån. Platsen
där intervjun skedde tror vi alltså kan ha påverkat deras svar. Att utemiljön tas upp kan också
bero på att informanterna ser den yttre biblioteksmiljön - tillsammans med den inre - som en
helhet. Elias Cornell talar om byggnadsverk som odelbara helheter med den inre och yttre miljön
som två tätt sammanhängande delar.118 Då Hiort-Lorenzen diskuterar biblioteksmiljön hävdar
hon att biblioteksupplevelsen börjar redan utanför biblioteksbyggnaden och att mötet med
utemiljön därför är så betydande för besökaren.119
Endast några få informanter nämnde något om färger eller om material såsom trä, vilket vi hade
förväntat oss skulle komma oftare på tal. Läkare kommenterade: "…det finns mycket ljusinsläpp
här och sen så är färgsättningen sådan att man får intryck av ljus…". Enligt McAndrew visar
undersökningar att människor föredrar kalla färger framför varma men att våra upplevelser av
färg påverkas av den kontext färgen uppträder i.120 I vår undersökning visade det sig också att
Arbetslös 1 påpekade "varma färger" som något positivt.
Fyra informanter nämnde aktiviteterna runtomkring boklånen såsom utställningar, författaraftnar
eller spökkvällar för barn. Vi menar att detta påvisar att tilldragelserna har fått en plats i deras
medvetande vare sig de har för vana att besöka dem eller ej; biblioteket har en plats i deras
sociala liv. Bibliotekarierna har lyckats föra ut att man kan göra mer än att endast låna böcker på
biblioteket. Att det inte finns någon större konkurrens till dessa bibliotekets aktiviteter i
Bollebygd spelar förmodligen också en roll i sammanhanget. Enligt Bergströms resonemang
skulle man kunna hävda att Bollebygds bibliotek är ett offentligt rum med en stadsbärande
funktion, adekvat form och permanens och kan därför upprätthålla ett förhållande till stadslivet.
Det är inte många som hade något att tillägga om miljön på slutet av intervjun men det som togs
upp var önskemål om fler datorer och tätare gallring av böcker. Det mesta som sades om miljön
var positivt; det negativa som togs upp var att läshörnan vid tidskrifterna var trång, att biblioteket
emellanåt var högljutt, varmt och hade dålig luft. Vidare att det vid barnhörnan inte fanns någon
soffa eller myshörna och inte heller något bord att sitta med till exempel pussel.

%LEOLRWHNHWVRPP|WHVSODWV
På frågan om Bollebygds biblioteksmiljö speciellt stimulerar till möten svarade de flesta tämligen
bestämt att den inte gör det. Det var inte heller någon av de tio informanterna som brukade
bestämma träff med andra människor på biblioteket, Arbetslös 1 sa dock att denne gjorde det
förut med klasskompisar i samband med skolarbete men inte nu då skolan slutat. Kanske kan
detta tolkas som att biblioteket fungerar bra som plats för flera att studera på eftersom det finns
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tysta studieplatser och litteratur att tillgå. De fyra informanter som gick till biblioteket med andra
gjorde det då med sina barn. Under observationerna såg vi emellertid flera medelålders par
komma till biblioteket tillsammans. Av intervjuerna att döma skulle man kunna ledas att tro att
informanterna som vuxna människor alltid går till biblioteket ensamma men observationerna talar
för att detta inte är hela sanningen. Att många vuxna oftast går på egen hand till biblioteket tror vi
oss dock kunna utröna. Detta fenomen tillsammans med att biblioteksmiljön av informanterna
inte heller ansågs inbjuda till möten, kan kanske tyckas förvånande eftersom samtliga informanter
i stort sett var positiva till miljön. Orsakerna ligger förmodligen dock inte i brister i miljön utan
snarare främst i människors inställning till bibliotek samt deras syn på hur man beter sig och vad
man gör i en biblioteksmiljö. Den enda miljöfaktor vi tror skulle kunna vara orsak till att
människor inte stämmer träff på Bollebygds bibliotek och spontant inte anser denna
biblioteksmiljö stimulera till möten, är bibliotekets storlek. Inte så att biblioteket är för litet för
Bollebygds kommun och invånarantal; för en kommun av denna storlek har det en adekvat form.
På större bibliotek blir det dock både enklare och kanske därför naturligare att gå runt i
biblioteket tillsammans med någon annan, dels för att det finns större utrymmen mellan hyllorna
och plats att röra sig två på, dels stör man inte heller andra om man samtalar vilket kan vara fallet
på Bollebygds bibliotek.
Flera informanter trodde inte att biblioteket var någon plats man använder för att umgås med
andra på. I första hand menade de att biblioteket är ett ställe människor besöker på egen hand. Vi
uppfattade att de kanske också ville ha det så. Hiort-Lorenzen betonar användarnas olika
valmöjligheter i biblioteket. Besökarna skall kunna välja om de vill vara ensamma eller möta
andra.121 Man ska kunna röra sig och sitta på olika sätt. Möbleringen ska ge möjlighet till att både
kunna vara ensam och den ska inbjuda till att möta andra människor. Man ska kunna välja, menar
Hiort-Lorenzen. Bibliotekets användare ska känna att de har ett finger med i spelet eftersom
delaktighet ger bästa resultat. Lena Krååk fann i sin uppsats två olika typer av
biblioteksanvändare där en typ sökte lugn och ro medan en annan uppskattade social stimulans
och aktivitet.122 Vi tror att det finns ett brett spektra av olika användarbehov men att ett enda
bibliotek inte kan tillgodose dem alla. Vi fick uppfattningen att våra informanter i Bollebygd
ändå är nöjda med biblioteket eftersom deras informationsbehov verkar vara tillgodosedda. Fyra
av informanterna nämnde däremot arrangemang såsom författarkvällar, utställningar eller andra
aktiviteter som situationer då bättre tillfälle ges för att samtala med andra människor. Läkare
medgav på frågan om miljön stimulerar till möten:
Nja, egentligen inte, jag menar det ligger ju på något sätt att i sakens
natur att var och en liksom söker ju sitt och man kanske sitter och läser
och så vidare, så det är ju inte precis så att man går på folk och pratar så
… känner jag inte tanken så, utan det är ju mer om det är nåt som sagt,
nåt kvällsarrangemang nån föreläsning eller nånting sånt där, nån
diskussionsträff eller nånting sånt där eller om man går på nån
utställning då.
Vi tror som sagt också att Bollebygds biblioteksmiljö helt enkelt kan anses vara för liten för att
umgås med andra människor i; utrymmena mellan hyllorna är små och tidningshörnan är för liten
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för att dricka kaffe tillsammans i. Läkare kommenterade: "man är alltid i vägen i så fall om man
går och letar i hyllorna så det är inte så bra."
Huruvida informanterna talar med för dem okända människor på biblioteket svarade de
huvudsakligen att de inte är något som de brukar göra. Dock påpekade de att de inte är avigt
inställda till detta, Projektledare sa:”…man går ju inte och är sur utan är det nån som står och
tittar på nån bok om nåt land eller nåt kan man ju prata så ju.”. Oftast rör det sig emellertid om
kortare meningsutbyten då de sätter sig bredvid varandra eller tar sig förbi i trånga utrymmen
som till exempel vid tidningshörnan; "…kanske om man ska förbi då säger man ursäkta, det är
det" sa Arbetslös 1. Det var flera som nämnde att de brukar prata med bekanta när de möter dem
på biblioteket vilket verkar hända ofta. Detta har antagligen att göra med att Bollebygd inte är så
stort. Läkare sa att denne inte bestämmer träff med människor på biblioteket men ”däremot
träffar man ju ofta folk, träffar på så att säga för man känner ju Bollebygd är ju inte större än att
man träffar nån man känner. Projektledare trodde inte att miljön stimulerar till möten men tror att
det kan ha att göra med att denne inte är uppväxt i Bollebygd från början, "…kanske annorlunda
om man är född här."
Det är intressant att se att två informanter nämnde den svenska mentaliteten som möjlig
bidragande orsak till att människor som inte känner varann i allmänhet inte talar med varandra.
Arbetslös1 sa att det kunde ha att göra med "…folks inställning överlag, svenskar hejar på
varann, folk letar efter sina grejer". Hemarbetande 1 är invandrad till Sverige och nämnde
angående sin upplevelse av miljön: "Jag får gå ifred och låna mina böcker och det får jag
förresten var jag än går, i Sverige får man vara ifred - det är ingenting ni har upptäckt?". Lite
senare sa informanten att denne inte vet om biblioteksmiljön stimulerar till möten och nämnde
om svenskar :"Jag vet inte för jag har också funderat på det ibland, jag har bott här uppe i många
år och det är väldigt svårt att få kontakt med svenskar i det hele tatt, där var jag bor det tycker
jag…".
Om betydelsen av bibliotekets funktion som mötesplats skriver Göran Greider: "Jag är övertygad
om att fungerande offentligheter också är beroende av direkt fysiska förlopp: Att människor
möter varandra ansikte mot ansikte. Att biblioteken fått en växande roll som just
informationscenter, alltså att det inte alltid är för att låna böcker man går dit, är i sig inget att oroa
sig för: de förblir mötesplatser."123 Det är alltså av betydelse att människor möts fysiskt, att
människor ser andra människor. Även Sverker Sörlin talar om betydelsen av biblioteket som plats
i en tid då tillgodogörande av information, via den teknologiska utvecklingen, skulle kunna
"privatiseras" helt. Trots detta väljer människor fortfarande att understödja sin offentliga relation
till informationen.124 Man bör inte glömma att bibliotek är offentliga institutioner; rum där vi rör
oss och utför handlingar bland människor vi oftast inte känner. Varje biblioteksanvändare kan ha
olika intentioner med besöket men det som sammanför dem är informationen och/eller kulturen
som finns i biblioteksbyggnaden.
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%LEOLRWHNVDQYlQGDUQDVYlJDU
Samtliga informanter kunde - mer eller mindre utförligt - beskriva hur de rör sig i biblioteket. Sex
av informanterna beskrev sin väg mycket detaljerat. Flera blev glada och skrattade till då de fick
frågan, som att insikten om att de faktiskt hade en egen viss väg som de alltid tar i biblioteket var
ny, och förvånade dem. Hemarbetande 1 uttryckte sig såhär:
Jo men det är klart här har jag lagt märke till, tror jag, utan att tänka på
det att det är enklast att gå (skratt) ifrån disken och sen gå…enklast att
gå från disken och så gå vänster runt med en gång för du ser när du
kommer in va, så går man vänster runt för böckerna står ju längst borta
där va, så brukar jag beta av lite grann och så där och oftast tittar jag på
deckarna om det har kommit nån ny spännande, och så tittar jag på
nogle gamla författare som jag känner till, ja de är ju döde nu tyvärr…
men…nej, nej annars så vet jag inte jag har inte tänkt på det./…/så ja
nej, jag har inte tänkt på det, inte sådär att jag har bestämt nej nu ska
jag gå den där vägen, men jag går nog den där vänster om hela tiden
(skrattar högt) det var en skojig fråga fler såna!
Det var inte lika svårt att komma åt användarnas rörelsemönster i biblioteket som det var att
komma åt deras upplevelse av biblioteksmiljön. Bergström menar att våra rörelser genom rum
delvis påverkas av omedvetna ingivelser.125 Detta kan förklara att våra informanter reagerade
som de gjorde då vi frågade om deras rörelsemönster i biblioteket. Vi uppfattade det inte som att
det beredde informanterna svårigheter att beskriva sina vägar men att de kanske inte tidigare
reflekterat över att de faktiskt brukade gå samma väg var gång de besökte biblioteket och inte
heller satt ord på dessa "vägar".
Av de fyra som inte beskrev sin väg närmare kan vi ändå uttyda att de hade en speciell plats de
brukade gå till, till exempel datorerna eller tidningshörnan. Pensionär verkade i förväg veta vad
denne ville ha, hämtade det och sedan gick. Denne pensionär går inte dit för att titta på olika
saker eller sätta sig ner, utan går endast till biblioteket för att ”hämta” romaner. ”Jag bara
kommer och hämtar, så går jag. Nej, jag har min lilla hylla”. De andra tre kommer till biblioteket
antingen för att använda datorerna eller för att läsa tidningen. Av det kan man kanske ändå påstå
att de har för vana att gå till en viss plats. Francis T. McAndrew menar att om vi använder en
offentlig plats upprepade gånger kommer den så småningom att likna ett "secondary territory" det
vill säga en offentlig plats som man blivit familjär med; man skaffar sig "sin" favorit plats trots
att platserna är för alla. Chaufför svarade ”det finns bara en väg att gå till datorn (skratt) det är
den till vänster om skärmen”. Denne chaufför går sällan och letar i hyllorna, vilket också gäller
för de andra två. Ska de låna en bok hämtar de den direkt. Andra intervjusvar visade tydligt att
informanterna styrs av sina informationsbehov. Hemarbetande 2, beskrev sin väg såhär:
Ja först så går jag till CD-skivorna och tittar (småskrattar) på typ såna här spel då sen
går jag till kokböckerna, jag är glad i kokböcker och sen går jag en sväng runt om jag
hittar någon deckare eller nånting och sist går jag barnrundan och tittar på kassettband
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sen går jag ut(skratt) då har jag gjort min lilla runda. Och så brukar jag kika på de nya
böckerna som kommit in./…/ Så blir det samma promenad igen.

I svaret beskriver denne själv tydligt att det är intressen och behov av vissa medier som
bestämmer vägen i biblioteket snarare än utformningen av miljön. Det visar också att denne tar
samma väg gång efter annan. Vid observationerna av andra besökare var det svårt att avgöra
varför de tar de vägar som de tar. Då vi observerade oss själva däremot noterade en av oss att hon
gick till de hyllor hon var intresserad av och att informationsbehoven sålunda styrde.
Fyra av informanterna satte sig aldrig ner på biblioteket utan vill låna sina böcker och sedan gå.
Av de sex informanter som sätter sig ner säger fyra att de föredrar tidningshörnan. När vi frågar
dessa varför de föredrar att sitta just där svarar Arbetslös 1 ”Om det inte är för mycket folk där
vill jag sitta i tidningshörnen, där är lite växter och så, lite ombonat”. Läkare berättade att denne
sitter där för att ”det faller ju sig naturligt där för det är där i så fall jag sätter mig ner och
bläddrar i en tidning”. Arbetslös 2 berättade att denne alltid går till tidningshörnan för att läsa
tidningar och dricka kaffe. Varför var det så många av våra informanter som påpekade att den
plats de föredrog att sitta i var tidningshörnan? Är det så att denna hörna upplevs som en skyddad
plats där man kan få lugn och ro att ägna sig åt sitt? Hjort skriver om att vi människor trivs bäst i
"gränszonerna" eftersom vi där kan se andra människor utan att själva bli helt blottade. Till
tidningshörnan i Bollebygd kan man slinka in osedd om man så vill beroende på dess placering.
Den ligger i ett hörn och har nästan fyra väggar som ett rum. Ändå kan man delvis iaktta vilka
som kommer in därifrån. Men det eventuella "springet" från entrén upplevs inte störande och
tidningshörnan förblir lugn. Det är lätt att koncentrera sig här. I tidningshörnan finns också kaffe
och läsk att köpa vilket gör denna hörna känns ännu mer hemlik och att den får fler funktioner än
"bara" som tidningsläsarhörn. Även det kan vara en anledning att sätta sig just här. Av
intervjuerna förstår vi dock att informanterna sätter sig i tidningshörnan helt enkelt för att det är
tidningar man vill läsa. Att över huvud taget slå sig ner just vid den hylla man funnit något att
titta närmare på, är också något vi kan konstatera. Det är alltså till stor del användarnas
informationsbehov som är avgörande för var besökarna sätter sig och vilken plats i biblioteket de
föredrar.
Samtidigt som flera tycker om att sitta vid tidningshörnan påpekade de trängseln där som något
negativt. De två sistnämnda informanterna uttryckte sitt missnöje och Läkare sa: ”det jag mest
vänder mig emot det är läshörnan vid tidskrifterna för den är så himla trång man kan nästan inte
sitta mer än en i taget så att säga". Trots att det inte var brist på sittplatser, fyra stolar, verkade det
som att informanterna ändå upplever tidningshörnan som full. Den andre, Arbetslös 1,
reflekterade hur denne tänkte om någon annan redan satt i tidningshörnan: ”vill den personen att
man sätter sig här eller blir de irriterade/…/lite för litet just där, man sätter sig nån annanstans.”
Att utrymmet i tidningshörnan är litet kan man konstatera. Men varför upplevs det trångt?
McAndrew, Branzell och Cohen diskuterar människors olika territoriella zoner. Enligt dessa
zoner hamnar människorna i tidningshörnan i varandras konversationszoner eller till och med i
beröringszoner. Då främmande människor hamnar i varandras beröringszoner känner människor
obehag. Till denna vår mest intima zon släpper vi endast in noga utvalda människor. I
tidningsrummet tror vi den upplevda trängseln just kan bero på att främmande människor
kommer in varandras alltför intima zoner. Detta kan inge känslor av obehag och förklara
informanternas känsla av att tidningshörnan är "fullsatt" även om det bara sitter en person där.
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Vad det gäller utrymmet mellan hyllorna nämndes liknande upplevelser av bland annat Läkare:
”…man är alltid i vägen…” Att man inte skapat större utrymmen mellan hyllorna eller i
tidningshörnan på Bollebygds bibliotek beror kanske på att man i detta relativt lilla bibliotek
velat utnyttja sina utrymmen maximalt. Det kan också vara en brist i beräkningen vid planeringen
av biblioteket och de utrymmen Cohens menar krävs för att flera besökare skall kunna röra sig
mellan hyllorna. Läkare verkar emellertid sätta sig även på andra platser. Då denne slår upp i
referenslitteratur sätter denne ofta sig ner på den plats som är närmast.
Chaufför sade att denne gärna sätter sig vid datorerna vilket vi tror beror på att denne utnyttjar
möjligheten att chatta vid terminalen. Projektledare föredrar att sätta sig på barn- och
ungdomsavdelningen i soffan där och göra sig hemmastadd:
det är så skön soffa, sköna fåtöljer, ofta lägger jag ut benen så, lugnt där
också inga barn just där, de är i lekhuset, och längre bort sitter de som
är vid datorn men de hör jag inte heller för jag blir så uppslukad av det
jag läser.
Hemarbetande 3 har inte för vana att sätta sig ner och uttryckte sin besvikelse över att det inte
finns någon soffa eller myshörna på barnavdelningen där man bekvämt kan sätta sig med sina
barn: ”…det finns ju ingen soffa det är ju ingen myshörna så, utan i så fall får man sätta sig ner
på golvet med barnen på kuddar från det lilla huset då”. Denna informant uttryckte sig såsom att
denne gärna hade satt sig ner om det funnits en bra plats för att sitta ner och göra något
WLOOVDPPDQVmed sina barn. För egen del tycker informanten att denne inte har behov att sätta sig
ner. Denna person verkade gå till biblioteket främst för sina barns skull: ”Jag vet inte om det
finns bord som man kan sitta med typ pussel/…/ett bord där man kan sitta ned”. Här verkar
biblioteket brista i sitt förmedlingsarbete eftersom denna informant hindras av miljön att göra det
som önskas på biblioteket. Motsatt åsikt till detta fick vi dock av en annan informant som tog upp
att denne var speciellt nöjd med att det fanns så många sittplatser och myshörnor i biblioteket.

)DNWRUHUVRPNDQSnYHUNDXSSOHYHOVHQDYPLOM|Q
Mot slutet av intervjun frågade vi informanterna om det var något de ville kommentera i
biblioteksmiljön gällande vissa punkter; ljus/belysning, ljudnivå, luft/temperatur, om de brukar
hitta vad de söker, utbud, skyltning, och möblering. Av dessa faktorer påpekade informanterna
främst ljus, ljud och luft/temperatur. Det var inte många som hade något att säga om utbudet då vi
frågade om detta specifikt, eftersom de redan tidigare spontant kommenterat detta då de berättade
om sin miljöupplevelse. Överhuvudtaget var det många faktorer som redan hade kommit upp till
diskussion innan vi nått fram till denna del av intervjun varför informanterna heller inte hade
något ytterligare att tillägga. Dessutom verkade informanterna ha svårt att kommentera de
element i miljön som inte stört dem vilket de också tycktes vara medvetna om. Brevbärare sa:
"Man brukar väl upptäcka saker som stör en i först hand". Vi tyckte detta uttalande var intressant
eftersom det visar hur svårt det tycks vara för människor att uttrycka sin upplevelse av miljön om
den inte är extremt negativ eller positiv. Det som inte är extremt på något sätt är svårt att komma
åt i intervjuerna: ”…det har jag inte tänkt på, förmodligen bra därför, det man inte tycker om retar
man sig på", sa Projektledare.
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Som kommentar till luft och temperatur var det fyra informanter som påpekade att det är för
varmt i biblioteket och att det är dålig ventilation. Hemarbetande 2 sade: "Det är just att det är så
dålig ventilation, tycker jag att det är. Att det blir fruktansvärt varmt…har man gått här i fem, tio
minuter så är man ju (suckar och gestikulerar) det behöver öppnas och vädras ut och…fläkt i
taket - helst flera stycken". De som påpekade värme och brist på ventilation stannade vanligtvis
på biblioteket minst ungefär tjugo minuter, en halvtimme. Enligt McAndrew kan extrema
temperaturer, både varma och kalla, störa människan i hennes aktiviteter.126 Vi tror att värmen
och den dåliga luften på Bollebygds bibliotek kan störa i informations- och kulturförmedlingen
till besökarna. Detta kan resultera i trötthet, irritation och koncentrationssvårigheter.
Vad gäller ljus var det främst dagsljuset som påpekades och sällan den elektriska belysningen.
Arbetslös 2 sa: "Ja det kommer in mycket ljus här, lamporna tänker man ju inte på direkt". Vi tror
att dessa svar kan ha påverkats av platsen informanterna satt på vid intervjutillfällena. Denna
plats omringades av fönster och var väldigt ljus; emellanåt var det därtill också vackert väder och
sol. Arbetslös 1 påpekade emellertid att denne reflekterat över just belysningen; "Inga lysrör i
taket, inte kallt ljus, tror det är, är det plafonder?, ljus vänt mot taket i stället för att det går rätt
ner, det tror jag kan vara stressande, varmare ljus." McAndrew menar att människor föredrar
naturligt ljus framför artificiellt vilket vi också tycker oss kunna uttyda ur våra informanters svar.
McAndrew diskuterar hur ljuset ökar vår vakenhet, som de dagdjur vi är, och att belysning i
arbetsmiljöer påverkar oss direkt genom att förbättra eller förhindra vår möjlighet att se. Rätt ljus
underlättar i vårt arbete.127
Vad det gäller ljudnivån i biblioteket var det flera som tog upp denna faktor innan vi frågade om
det. Detta kan bero på att de såg ljudet som en del av miljön, att det var något som stört dem och
därför fått dem att reflektera. En annan anledning kan vara att bibliotek och läsning sedan lång tid
förknippas med tystnad, koncentration och hänsynstagande till andra. Vilma Hodászy-Fröberg
beskriver målande denna föreställning om bibliotek: "med dess tysta avskildhet och ro, där
tanken får vingar och själen finner tröst…".128 Vi fick uppfattningen att flera informanter var
präglade av bilden av den tysta och lugna biblioteksinstitutionen. Samtidigt tycktes de vara
medvetna om att detta förändrats; till det bättre tycker en del, till det sämre tycker andra. På
frågan om ljudnivån var passande resonerade Hemarbetande 3:
Mmm, det tycker jag för det kan ju inte vara helt…och har man barn
med sig de måste ju få låta lite grann och så. Det är ju inte så här att det
ska vara helt att man ska bli rädd om de tappar en penna bara som man
ser på vissa filmer och så att det rasslar från pennan och alla tittar på en
så är det ju inte riktigt men det är ju ungefär som i kyrkan det är ju inte
så längre att barn inte ska få röra sig och finnas till så är det ju.
Projektledare berättade att denne var förvånad över och irriterad på föräldrar som inte tystar sina
barn: "…jag sa till mina barn 'här måste man va tyst' behöver inte skrika…". Om hur ljudnivån
ska vara på biblioteket råder alltså skilda uppfattningar. Arbetslös 1 tog upp ljud redan på frågan
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om miljö då denne berömde miljön men tillade att det ofta var högljutt i biblioteket dels på grund
av datorerna, dels av alla mobiltelefoner som ringer. Enligt McAndrew är det oförutsedda
återkommande ljud som stör oss allra mest.129 Denna person upplevde miljön aningen stressad
beroende av mobiltelefonernas ljud som är just återkommande och svåra att förutse. De andra
informanterna tog upp ljudnivån på frågan om det var något som stör dem i biblioteksmiljön och
de nämnde då oftast ganska trevande ljudnivån men tillade snabbt att de ändå inte tyckte detta
innebar något problem. Det var främst barn och ungdomar som nämndes som störande element.
Chaufför uttryckte sig:
Förr var det väl ofta att det skulle vara tyst på ett bibliotek men det är
det ju inte idag längre, det märker man ju när barnen kommer. Men det
stör mig inte/…/barn är barn…de ska få va barn tycker jag, man ska
inte tysta ner dem.
Uttalandet liknar några av de andra svar vi fick på denna fråga; informanterna visade sig vara
mycket förstående och toleranta gentemot barn och unga. McAndrew menar också att oväsendet
ligger i lyssnarens öra, det vill säga hur mycket man störs av ett ljud bestäms av hur stor
koncentration man måste ägna den uppgift man är i färd med.130
Vi frågade våra informanter om skyltning och hur de hittar i biblioteket och svaren var
förhållandevis lika varandra. Flera verkade inte ha tänkt på skyltningen och de flesta hittade
enligt dem själva bra. Några tillade att om de inte hittade frågar de bibliotekarien om hjälp. På
denna fråga tycktes en informant skina upp för att hon äntligen kom på något som hon var lite
missnöjd med men tillade även hon att personalen finns att tillgå.
Angående bibliotekets möblering var merparten positiva och uttryckte sig varierande. Dock var
det ett par informanter som inte reflekterat över möbleringen men då den kom på tal svarade
Chaufför: "Nej det har jag nog inte tänkt på så./…/klart det finns ju har jag sett, det finns ju
grupper, bordsgrupper eller soffgrupper, i fönsterna som man kan sitta". Många visade sin glädje
över borden och de olika sittplatserna samt barnavdelningens utformande med lekhuset i mitten:
"Ja…för de minsta barnen är det mysigt med den lilla kojan/…/man kan ju se att de har stor
glädje utav den" sa Läkare. En annan informant var dock mer tveksam och menade att det "beror
på hur kräsen man är alltså" innan denne utvecklade svaret och nämnde bland annat sittplatser.
Vad det gäller bibliotekets utbud var informanterna i stort sett nöjda. Endast en var missnöjd över
utbudet och tyckte att det borde förnyas och gallras. Om denne person, Arbetslös 1, själv fick
önska såg denne gärna att fler datorer skulle införskaffas: "informationssökning på Internet är ett
alternativ till böckerna". Ulla Forsell, bibliotekschef på Allingsås bibliotek, betonar
nödvändigheten att aktivt arbeta med mediebeståndet för att få det utlånat. Det måste göras
attraktivt och snyggt.131 Arbetslös 1 var också missnöjd med tillgängligheten till de datorer som
finns och ansåg att de alltid var upptagna eftersom det går att boka upp sig en hel timme i taget på
vissa datorer. En annan informant ansåg att Bollebygds bibliotek hade ett stort utbud i förhållande
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till ortens storlek. Denne Brevbärare menade att ett stort utbud är det viktigaste på bibliotek. De
flesta var ändå nöjda och påpekade bibliotekariernas tjänster som de kan utnyttja vid behov,
såsom att beställa hem böcker som saknades i biblioteket.
Samtliga informanter var positivt inställda till Bollebygds bibliotek och många tog upp närheten
till biblioteket och möjligheten till dess kostnadsfria information. En informant verkade speciellt
nöjd med att de satsat så mycket biblioteket. Denne Arbetslös 1 sa att det "…har satsats…himla
bra service, de har inte snålat med nånting.". Även på denna punkt nämndes utbud, personal och
service men också möjligheten att möta andra. Angående informanternas inställning till bibliotek
i allmänhet påpekades bibliotekens betydelse för barn, ungdomar och äldre, bokbussar. Läkare
uttryckte det: "Ja det är… jag är positivt inställd till bibliotek överhuvudtaget, alltså jag tycket det
är en väldigt viktig kulturinstitution…".
Vi fick mycket varierande svar på frågan om den sinnesstämning informanterna brukade vara i
vid ett vanligt biblioteksbesök. Flera påpekade att de var lugna och hade mycket tid då de gick
dit. Ofta fanns ett samband mellan sinnesstämning och syfte med besöket, en Informant sa: "Nej
jag går ju inte hit om jag har väldigt bråttom, det gör jag inte. Jag måste ha lite tid på mig om jag
kommer hit…". Hemarbetande 1 tolkar vi som att denne inte är på något särskilt humör då denne
kommer till biblioteket:
Nej inte stressad jo det kan man ju vara, det är olika va. Man kan ju ha
en förkylning man kan/…/eller man kan vara lite sådär…men för det
mesta är jag nog…jag är bara som jag är. Ibland är man glad va ibland
är man lite deppig kanske…som människor är bara.
Projektledarens svar löd däremot. "Jag är nog ganska lugn och positivt inställd: `jag kommer att
hitta nånting här, nu ska vi ha nåt trevligt att läsa' ". Denne känner förväntan inför
biblioteksbesöken. Brevbärare menade att denne är ganska lugn när denne kommer till biblioteket
men är ännu lugnare när denne går därifrån.
Även frågan om vilken situation informanterna befann sig i vid sina biblioteksbesök ställdes inte
direkt till alla informanter eftersom det ändå framgick av diskussionen. I en del informanters fall
handlade det om brist på sysselsättning, att informanten hade vägarna förbi biblioteket eller
skulle gå dit med barnen. Läkare svarade "det är mer förutsättningslöst för det mesta…får se vad
man hittar så att säga." Några gick dit när de hade en stund över och till exempel skulle vänta på
någon såsom till exempel Brevbärare och Chaufför.
Slutligen frågade vi informanterna om de trodde att ovanstående faktorer påverkade deras
biblioteksupplevelse i någon riktning och åtta personer svarade jakande. Stressad sinnesstämning
nämndes som en faktor som kunde stå i vägen för mötet med informationen och som
Hemarbetande 1 sa: "Jag menar, om inte jag är så glad kanske när jag kommer till biblioteket, så
ser jag inte mycket väl?" Projektledare svarar: "Jo det tror jag, är du stressad ser du inte, har man
skygglappar, ser man inte vad som finns, måste gå hit med öppet sinne, se vad som finns…".
Pensionär tycktes inte alls förstå på vilket sätt dessa faktorer skulle kunna påverka dennes besök.
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5HVXOWDWRFKGLVNXVVLRQ
Nedan vill vi sammanfatta resultaten av ovanstående analys och diskutera dem.
Hur fungerar och upplevs biblioteksmiljön i Bollebygd som informations- och kulturförmedlande
rum och som socialt rum och mötesplats av sina användare? Som vi diskuterat tidigare under
"Teoretiskt ramverk" är det mycket svårt att komma åt andra människors upplevelser. Vi är också
medvetna om att vi av vår undersökning inte kan generalisera utan endast göra antaganden om
hur de resultat vi uppnått skulle kunna vara representativa för ett större antal människor. Vi anser
oss ändå våga påstå att vi har lyckats beskriva något om deras upplevelser av Bollebygds
bibliotek.
I biblioteksmiljön var informanterna främst nöjda med personalen och utbudet, två faktorer som
tydligen är nära förknippade med upplevelsen av miljön. De tycktes uppskatta att det satsats så
mycket på ett bibliotek i en så pass liten ort och av detta tror vi att flera informanter kände sig
stimulerade personligen. Många övriga faktorer visade sig, som förmodat, inverka på
informanternas upplevelse. Den inställning informanterna hade till Bollebygds bibliotek och till
bibliotek i allmänhet, och deras sinnesstämning och situation vid biblioteksbesöken visade sig
alla ha betydelse för informanternas upplevelse. Informanternas inställning till Bollebygds
bibliotek och bibliotek i allmänhet var mycket positiv. Denna inställning kan inverka på deras
biblioteksupplevelse. Vi vill påpeka att vi tror att vårt val av just Bollebygds bibliotek har
bidragit till informanternas positiva inställning. Hade vi valt ett bibliotek där man inte fokuserat
på biblioteksmiljön på samma sätt, hade förmodligen inte deras positiva inställning till bibliotek
som allmän företeelse spelat så stor roll. Vad gällde informanternas sinnesstämning, gav de själva
exempel på hur deras upplevelse av biblioteket kunde förändras om de exempelvis var stressade.
Vidare trodde informanterna att flera av faktorer såsom ljud, ljus, luft/temperatur, utbud och
möblering påverkade deras miljöupplevelser. Flera personer påpekade värmen och den dåliga
luften i biblioteket och visade även medvetenhet om att detta kunde ha negativ inverkan på deras
biblioteksupplevelse. Ljudnivån var ytterligare en faktor som kommenterades av samtliga
informanter. Åtta personer var dock noga med att påpeka att detta egentligen inte var ett problem
eftersom det var viktigt att barn och ungdomar skulle få vara såsom de är. Angående skyltningen
i biblioteket löd resonemanget som så att om man inte hittade tog man hjälp av bibliotekarierna.
Några informanter uppgav också att de hade lång erfarenhet av biblioteket i fråga varför de kände
till var saker och ting fanns och därför inte behövde använda sig av skyltarna. Miljöfaktorer som
hade positiv inverkan på informanternas upplevelse var ljuset i biblioteket, utbudet och
möbleringen. Vad det gäller möbleringen var det några informanter som inte nämnvärt hade tänkt
på den och därför inte kunde uttala sig om den. Tilläggas bör att de ändå konstaterade att den nog
var bra. Det verkade problematiskt för informanterna att kommentera element de inte störts av
eftersom de endast först och främst verkade ha reflekterat över sådant som stört dem. Att det
förelåg så var de alltså själva medvetna om. Den närhet till biblioteket flera informanter hade
verkade också vara något som spelade in och som ökade deras positiva inställning.
Som informations- och kulturförmedlande rum upplevdes Bollebygds biblioteksmiljö positivt och
tillfredsställande. Varför? Av vår undersökning kan vi inte uttyda att det varit ett problem med att
förena estetik och funktion på Bollebygds bibliotek. Miljön är enligt användarna trivsam och

59

estetiskt tilltalande samtidigt som förmedlingsarbetet verkar fungera bra. Samtliga informanter
var nöjda med bibliotekets personal och påpekade ofta den goda service biblioteket erbjuder.
Detta trots att informanterna under intervjuerna hade flera tillfällen att ta upp problem i
biblioteksmiljön och var välinformerade om att vi inte representerade Bollebygds bibliotek. Att vi
informerade om detta tror vi påverkade våra resultat genom att informanterna vågade öppna sig
mer och ge en mer uppriktig beskrivning av sina miljöupplevelser. Påpekas bör att detta är ur
användarnas synvinkel eftersom vi inte talat med någon bibliotekarie om hur de anser biblioteket
vara funktionellt i deras dagliga arbete. Inte heller har vi diskuterat med den förre
bibliotekschefen eller den vid ombyggnaden inblandade arkitekten om hur de anser sig ha lyckats
förena funktion med de visioner de hade.
Att användarna däremot kan tillgodogöra sig informationen på plats i miljön, är något vi endast
kan föreställa oss om eftersom vi inte undersökt detta specifikt. Trots de störande faktorer som
tycks förekomma såsom exempelvis trånga utrymmen, dålig ventilation och avsaknad av
myshörna och bord på barnavdelningen, stannar flera användare kvar på biblioteket för att läsa
där. En informant nämnde också att hon tidigare brukat sitta och studera på biblioteket. Andra
informanter tycktes bestämda att tillgodogöra sig informationen hemma eller på annan plats; om
det beror på missnöje med bibliotekets utformning eller att de helt enkelt föredrar hemmiljön vet
vi inget om.
Även som kulturförmedlande rum tycks biblioteksmiljön fungera. Informanterna känner till att
många aktiviteter anordnas vare sig de utnyttjar dessa tillfällen eller inte och tycker detta är
positivt. Dans och rytmik för barn, författarkvällar för vuxna samt utställningslokalen i
biblioteket är exempel på den kulturförmedling biblioteket erbjuder.
Vi vill påstå att det efter informanternas utsagor verkar som att Bollebygds bibliotek har tagit sin
plats i samhället Bollebygd både som informations- och kulturförmedlande rum. Informanterna är
nöjda över utbudet och de aktiviteter som anordnas. Vi kan inte generalisera utifrån våra svar
men de vi intervjuade var mycket positiva. Som vi nämnt finns inga stora konkurrenter till
bibliotekets informations- och kulturförmedlande roll vilket vi tror är av betydelse för dess
popularitet. Vi kan dock inte svara för hur rummet fungerar för människor med särskilda behov,
till exempel handikappade.
För att besvara frågan om hur Bollebygds bibliotek fungerar som socialt rum och mötesplats
måste man först fråga sig vilka kriterier man vill att ett bibliotek som fungerar som mötesplats
skall uppfylla. Om man med en fungerande mötesplats menar en plats där människor exempelvis
skall kunna föra samtal obehindrat, bestämma träff på eller röra sig tillsammans i, tycker vi inte
att Bollebygds bibliotek fungerar väl. Detta bibliotek är inte en plats där besökarna bestämmer
träff med andra på eller samtalar med andra. Av intervjuerna fick vi emellertid uppfattningen att
dessa aktiviteter inte heller var vad informanterna främst var intresserade av att göra under sina
biblioteksbesök och är därför inte ett resultat som beror på brister i biblioteksmiljön.
Informanterna använder inte biblioteket till att avtala möten på. Eventuellt går de dit under tiden
de väntar på någon eller bara har vägarna förbi. Detta fenomen tycks bero på att informanterna
inte har sådana behov och på deras inställning till vad bibliotek skall användas för. Bland annat
menar de att detta att gå till bibliotek är något de gör på egen hand. Om man i stället definierar en
fungerande mötesplats som ett utrymme i vilket människor har möjlighet att tillbringa sin tid med
andra människor som gått dit med för stunden liknande intentioner eller för att se andra
60

människor, menar vi att Bollebygds bibliotek fungerar bra. Med tanke på att våra informanter
tycktes instämma på den senare definitionen av hur bibliotek skall fungera som mötesplats, anser
vi att Bollebygds bibliotek fungerar väl som mötesplats.
I tidningshörnan trivdes de flesta; som informationsförmedlande rum tycks den dock fungera
dåligt. En del informanter uppger att de gärna inte går dit för att läsa tidningarna om det redan
sitter någon där eftersom detta lilla utrymme redan känns fyllt. Som socialt rum fungerar
tidningshörnan ännu sämre eftersom det är så trångt för flera att vara i samtidigt. Två personer
verkar inte kunna sätta sig i tidningshörnan för att samtala eller dricka kaffe om någon annan
redan sitter där och läser eftersom den senare då skulle störas av samtalet .
Vi menar att det på Bollebygds bibliotek egentligen inte finns något bra utrymme att under
dagstid umgås och möta andra människor på mer än för kortare konversationer. Vid datorerna
finns ett visst utrymme för möten. Flera barn och unga satt vid terminalerna och pratade samtidigt
som de använde datorerna. Vi anser dock inte detta utrymme vara tillräckligt eftersom långt ifrån
alla vi talat med använde datorerna. Vid tillfällen för särskilda aktiviteter förstår vi av våra
informanter att möjligheterna till mellanmänskliga möten ökar. En annan diskussion är
naturligtvis huruvida Bollebygds biblioteksbesökare alls önskar erbjudas fler möjligheter till att
möta andra människor på i sitt bibliotek.
I vår studie har vi inte relaterat informanternas svar till deras kön, bakgrund eller ålder. Det skulle
kunna vara intressant att göra en undersökning liknande vår men med större hänsyn till
användarnas livsvärld. På så sätt skulle man kunna se om och hur biblioteksbesökarnas kontext
har betydelse för deras upplevelse av biblioteksmiljön.
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6OXWVDWVHU
Som informations- och kulturförmedlande rum upplevde användarna att biblioteksmiljön
fungerade bra eftersom det finns ett tillfredsställande utbud av information och aktiviteter, fin
miljö med sittplatser, trevlig och hjälpsam personal som erbjuder god service. De få saker som
upplevdes negativt i miljön var trängseln i tidningshörnan, den dåliga luften och den alltför höga
värmen i biblioteket. Det var vanligt att man som besökare reflekterade över och tänkte på
biblioteksmiljön och inredningen om något i miljön störde eller var särskilt positivt.
Som mötesplats och socialt rum upplevde informanterna generellt att biblioteket inte har en sådan
social funktion på det sätt att de går dit för att lära känna nya människor och umgås.
Biblioteksbesökarna gick oftast till biblioteket ensamma; mötet med andra människor består i att
de hälsar på bekanta och/eller ser andra människor i biblioteket. Biblioteksmiljön stimulerar inte
till den typ av möten som innebär samtal men däremot till möten av det slag då man ser andra.
I biblioteket styrdes biblioteksbesökarnas vägar främst av deras informationsbehov men
emellanåt även av andra människors positioner i biblioteket. Besökarna rörde sig mot den
information de var intresserade av, men dessa rörelser kunde avbrytas om andra människor
befann sig på dessa platser. Vid biblioteksbesöken hade besökarens sinnesstämning, situation
eller inställning till bibliotek betydelse för upplevelsen av besöket. Dessa faktorer kunde påverka
biblioteksupplevelsen i positiv eller negativ riktning.
Under arbetets gång har vi fått nya tankar och idéer om hur vi hade kunnat göra vår undersökning
eller hur man skulle kunna fortsätta den. En annan möjlig kvalitativ metod hade exempelvis
kunnat vara att ställa två olika, eller lika, biblioteksmiljöer mot varandra och göra en jämförelse
dem emellan. En mer omfattande studie med fler informanter och längre intervjuer skulle ha
kunna gett en vidare förståelse och kanske skulle man ha kunnat se tydligare tendenser att göra
antaganden utifrån.
Vi är tämligen nöjda med våra resultat. Arbetssättet har varit gott om än omständligt och med en
del problem eftersom det inte finns utvecklade teorier som passar vår frågeställning exakt. Vi
blev därför tvungna att söka nya vägar utanför Biblioteks- och informationsvetenskap och samla
olika perspektiv för att på egen hand bilda ett teoretiskt avsnitt av relevans för vår frågeställning.
Med tanke på dessa komplikationer tycker vi ändå att vi har lyckats bra med vårt resultat. Vi
tycker att de interdisciplinära perspektiv vi slutligen valde har lämpat sig bra för analysen av vår
empiri. Gällande intervjusituationerna har vi påpekat dess brister, såsom att informanternas svar
emellanåt färgats av den plats intervjusituationen ägde rum på. Vi anser oss dock ha genomskådat
sådana problem och i vår analys resonerat kritiskt kring dem.
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Vår studie kan vara av betydelse för vidare fördjupning i ämnet miljöupplevelser i biblioteket
eftersom det inte finns mycket forskning att tillgå här. Bollebygds bibliotekspersonal - och även
personal på andra bibliotek - kan använda vår studie för att bättre förstå sina användare och deras
miljöupplevelser. Som vi tidigare påpekat menar vi inte att det går att generalisera utifrån våra
slutsatser men vi vågar anta att liknande studier skulle kunna ge liknande resultat även på andra
folkbibliotek. På bibliotek där mindre ansträngning lagts ner på att använda miljön i
förmedlingssyfte kanske det på många sätt skulle vara lättare att nå fram till besökarnas
miljöupplevelse. Detta tror vi eftersom våra informanter själva menade sig ha svårt att
kommentera de delar av miljön de upplevde fungerade väl, och hade lättare att beskriva mer
extremt positiva eller negativa element i miljön.

63

6DPPDQIDWWQLQJ
Syftet med denna uppsats var att studera biblioteksmiljön som subjektiv upplevelse för att
närmare kunna undersöka kvalitativa aspekter av den fysiska miljön, dels i gränssnittet mellan
användare och information, dels i relationen mellan individ och individ. De frågeställningar vi
utgick ifrån var:
Hur upplevs biblioteksmiljön av sina användare
• som informations - och kulturförmedlande rum?
• som socialt rum och mötesplats?
Vi valde vårt ämne mot bakgrund av intresse för den pågående esteticeringen i samhället och av
intresse för de omgivande miljöernas påverkan på människors upplevelser.
Vi beslöt oss att förlägga vår undersökning på Bollebygds bibliotek utanför Borås eftersom det
var omtalat för sin miljö och det enda biblioteket i kommunen och därför måste fylla alla
kommuninvånares behov. För att besvara vår frågeställning använde vi oss av kvalitativ metod
bestående av kvalitativa observationer av oss själva, av besökare på Bollebygds bibliotek samt av
kvalitativa intervjuer av tio biblioteksbesökare. Vi genomförde observationer av oss själva under
vårt andra biblioteksbesök för att bättre förstå hur biblioteket kunde upplevas och under två
tillfällen observationer av andra besökare. De senare observationerna hoppades vi skulle ge en
fördjupad förståelse för de resultat vi fick av intervjuerna.
Då statistik över bibliotekets låntagare visade att 70% av de var kvinnor beslöt vi att göra denna
könsfördelning på våra informanter vilket resulterade i sju kvinnor och tre män. Informanterna
tillfrågades direkt på plats i biblioteket vilket medförde ett ganska stort bortfall av de människor
som inte hade tid för en intervju på högst 30 minuter. De frågor vi ställde till informanterna
berörde upplevelsen av biblioteksmiljön, biblioteksmiljön som mötesplats, besökarnas
rörelsemönster, deras syfte med biblioteksbesöket, inställning till bibliotek samt biblioteksvanor.
På grund av avsaknad av relevanta teorier att koppla ämnet till, använde vi som teoretiskt
ramverk oss av hermeneutik och fenomenologi samt fenomenologen Gaston Bachelards
resonemang om subjektiva upplevelsers oåtkomlighet. Inom detta ramverk valde vi
interdisciplinära perspektiv som vi ansåg kunde kopplas till våra undersökningar i ämnet. Dessa
rörde sig inom disciplinerna miljöpsykologi, perceptionspsykologi, arkitekturhistoria och
förmedlingsteori.
Efter analys av vår empiri kom vi fram till att Bollebygds biblioteksmiljö fungerar väl som
informations- och kulturförmedlande rum. Informanterna trivdes i biblioteksmiljön främst på
grund av det tillfredsställande utbudet och personalens bemötande. Bibliotekets övriga aktiviteter,
såsom författarkvällar och arrangemang för barn bidrog också till informanternas positiva
inställning. Samspelet mellan estetik och funktion verkade fungera bra. Negativa upplevelser som
nämndes var trängsel i delar av biblioteket, värme och emellanåt hög ljudnivå.
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Som socialt rum och mötesplats visade sig Bollebygds biblioteksmiljö användas föga. Det
berodde delvis på att bibliotekets utrymmen inte har planerats för att människor skall kunna
mötas och samtala där, delvis på informanternas inställning till vad bibliotek skall användas till;
att gå till biblioteket, söka och tillgodogöra sig information var något de flesta menade vara en
aktivitet som gjordes ensam.
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%LODJD
,QWHUYMXIUnJRU
%DNJUXQGVIDNWD
(profession)
Vad sysslar du med?
(ålder)
Hur gammal är du?
8SSOHYHOVHDYPLOM|Q
Beskriv biblioteksmiljön och atmosfären
Berätta hur du upplever den och beskriv dina känslor för den
Brukar du fundera på bibliotekets miljö eller inredning? Vad tänker du då?
0|WHVSODWV
Brukar du gå till biblioteket ensam eller med andra? Med vem?
Brukar du stämma träff med människor på biblioteket?
Brukar du samtala med någon på biblioteket när du är där, i så fall med vem?
Tycker du att biblioteksmiljön stimulerar till möten? I så fall: vad är det i miljön som bidrar till
detta?
Använder du biblioteket som mötesplats för att träffa andra människor?
5|UHOVHP|QVWHU
Tänk efter och försök beskriva hur du rör dig i biblioteket
Var håller du mest till i biblioteket? Skiljer det sig från gång till gång?
Finns det någon särskild plats/platser du föredrar? Varför?
Finns det något du tycker stör dig i biblioteket? Finns det något du skulle vilja ändra på?
Finns det något du är speciellt nöjd med i biblioteket?
6\IWHPHGELEOLRWHNVEHV|NHW
Varför går du till biblioteket?
Har du ett klart syfte?
$WWLW\GLQVWlOOQLQJWLOOELEOLRWHNLDOOPlQKHWVDPWWLOO%ROOHE\JGVELEOLRWHN
Beskriv din inställning till Bollebygds bibliotek?
Beskriv din inställning till bibliotek i allmänhet?
I vilken situation kommer du till biblioteket? (T.ex. brist på sysselsättning)
Vad är du oftast i för sinnesstämning när du går till biblioteket? (T.ex. stressad)
Tror du att det påverkar ditt besök?
Finns det något i biblioteksmiljön som du vill kommentera när det gäller dessa punkter:
Ljus/belysning
Ljudnivå
Luft/temperatur
Skyltning
Möblering
Utbud
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Brukar du hitta det du söker i biblioteket?
Brukar du ta hjälp av personalen? Hur ofta? Varför - varför inte?
Hur tycker du att du blir bemött då? Tycker du att det finns tillräckligt med personal?
Tror du att dessa faktorer påverkar ditt möte med medierna (informationen)?
Tror du att dessa faktorer påverkar ditt möte med de andra besökarna och personalen?
%LEOLRWHNVYDQRU
Hur ofta går du till biblioteket?
Ungefär hur länge brukar du stanna inne på biblioteket?
Om du ser tillbaka på din beskrivning av hur du upplever biblioteksmiljön - är det något mer du
kommit på under tiden?
Är det något annat du skulle vilja tillägga angående det vi pratat om?

2EVHUYDWLRQVSXQNWHU
Kommer människorna ensamma eller i sällskap?
Verkar de stämt träff med andra?
Hur ser de ut att känna sig?
Hur rör de sig? Fort, långsamt, planlöst eller bestämt?
Var uppehåller de sig mest?
Går de till mer än ett ställe?
Hur många sätter sig?
Var sätter de sig? Hamnar de nära varandra?
Hälsar man på varandra?
Talar man med varandra?
Hur många hälsar på bibliotekarien?
Hur många ber bibliotekarien om hjälp?

70

