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�������� This master thesis in library- and information science is about the intermediary
function of the library room from an environment-psychological point of view.
Young people are a group in society who often reduce their visits to the library
when growing up. There are lots of reasons for this – maybe more attractive
activities occur outside the library doors, making the young choose not to use the
library. But if the library interior is attractive in itself, and has a welcoming
atmosphere, there might be a change and the young people may well choose to
pay the library a visit. What is important to young people – how do they want
their library room to look? Our purpose is to see how the physical environment
affects young people in libraries. To make our research more concrete we have
chosen to take a closer look at the city library of Malmö, and their section for
young people. We have chosen to examine the demands and expectations from
an environment-psychological point of view as part of the library’s inner
intermediary of the users and orderer/designer of the city library of Malmö. To
collect our material we have interviewed six young people and three people from
the staff, in different positions. To be able to structure the empirical material and
the analyses, we constructed themes and in our research we lean against two
psychological disciplines: environmental- and social psychology. The most
important conclusion we made, is that our respondents have various demands
and expectations on the city library of Malmö, that is, the section for young
people. It is in everybody’s interest to make young people a part of the
environmental design.

����	���� biblioteksrum, förmedling, inre förmedling, Malmö stadsbibliotek,
miljöpsykologi, socialpsykologi, ungdomsavdelning
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Kan ett rum förmedla känslor för de personer som vistas däri? Är det av betydelse hur ett rum
har utformats och inretts? Är design viktigare än funktion eller vice versa? Eller är dessa
nämnda faktorer av en mer underordnad betydelse? Hur viktigt är det för ett bibliotek att
också förmedla ett rum, inte bara litteratur och media? Är detta något som över huvud taget
eftersträvas på biblioteken idag? Det var frågor som dessa som blev upptakten till den
magisteruppsats Du nu håller i Din hand.

Biblioteket har genom tiderna genomgått olika faser, från forna dagars förvaringsplats av
böcker till dagens central för informationsförmedling. Detta beror till stor del på att
människors behov har förändrats och därmed ändras också kraven på biblioteket. Idag ställs
höga krav på bibliotekspersonalen när det gäller informationssökning, men kraven är också
högre när det gäller biblioteksrummets utformning. Biblioteket konkurrerar med många andra
aktiviteter i samhället. Jens Thorhauge, generaldirektör för danska biblioteksstyrelsen, nämner
i sin artikel ”Luk op for skønlitteraturen” att mycket konkurrerar med biblioteket som
exempelvis radio, tv, bio och teater. För att kunna behålla sin ställning som kulturinstitution
behöver biblioteket satsa på det som är dess specialitet och samtidigt hitta sin speciella nisch.
Biblioteket kan erbjuda något som inte konkurrenterna kan – det kan nämligen skräddarsy
behoven för den enskilde användaren. De bibliotek som arbetar efter de tankarna har stora
möjligheter att se framtiden an, enligt Thorhauge.1 Men för att kunna göra detta krävs att man
utformar biblioteket så att det blir attraktivt för användaren. Biblioteket fyller även en social
funktion där människor kan träffas och prata en stund. Biblioteket måste vara ett ställe dit man
vill gå, där miljön och atmosfären är lockande, annars väljer man lätt ett annat ställe att
besöka istället.

Med ovanstående i tankarna kan man anta att biblioteksrummet i sig har en förmedlande roll.
Men är detta något som folk i allmänhet tänker på? Hur viktig är den fysiska och sociala
miljön på ett bibliotek för dess användare? För att få svar på detta har vi valt att utföra en
studie på Malmö stadsbibliotek. Orsaken till att vi valde just Malmö stadsbibliotek är ett
bibliotek som är delvis nytt och delvis nyrenoverat. Vår uppfattning, efter att ha läst in oss i
ämnet, är att det har blivit viktigare med estetik och rummets miljö idag än tidigare och därför
antog vi att arkitekt och andra berörda parter gällande om- och nybyggnationen haft rummets
roll som förmedlare i åtanke vid planering och uppförande. Den användargrupp vi valt att
inrikta oss på är ungdomar. Det finns ett grundantagande i bibliotekets ambitioner och
skyldigheter att bedriva verksamhet mot alla parter och se till olika gruppers behov. En av
dessa grupper är ungdomar. Bibliotekslagens §9 lyder: ”Folk- och skolbibliotek skall ägna
särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, information och
andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till
läsning”.2�Ungdomar som grupp har en tendens att minska sitt biblioteksbesökande och därför
är det viktigt att försöka kartlägga deras behov.3 Är det betydelsefullt för ungdomar hur en
avdelning ämnad just för dem ser ut? Har de några krav och förväntningar angående
biblioteksrummet?

                                                          
1 Thorhauge, Jens, 1995. ”Luk op for skønlitteraturen – Om skønlitterær formidling i folkebiblioteker” ingår i
!����������
��
�
��, red. Munch-Petersen, E., s. 189.
2 Svensk Författningssamling 1996 Nr 1156-1657, 1996, Bibliotekslag §9, s. 2956.
3 Orr, James McConnell, 1972. "���������������#�����	������
������$��#, s. 118.
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Ska man göra en studie kring detta ämne krävs att man beger sig utanför gränsen för
biblioteks- och informationsvetenskap. Vi fann ingen applicerbar teori att luta oss åt inom
biblioteks- och informationsvetenskapen – den fann vi istället inom psykologin. Den
kombination som passar oss bäst blir biblioteks- och informationsvetenskap tillsammans med
psykologi – närmare bestämt miljö- och socialpsykologi. Dessa begrepp kommer att
presenteras mer ingående längre fram i uppsatsen under respektive rubrik. Andra begrepp vi
kommer att använda oss en hel del av är förmedling, och den kan vara av två typer: inre och
yttre. Även dessa kommer att belysas och förklaras ingående.

Avslutningsvis tänker vi ge Dig som läsare en kort beskrivning över den kommande
dispositionen. Vi har valt att lägga upp uppsatsen genom att härnäst beskriva vårt syfte och
anslutande frågeställningar som i sin tur följs av en introduktion till ämnet. Därefter
presenterar vi ett urval från våra litteraturstudier. Sedan faller det sig naturligt att ge en
historisk överblick av hur ungdomsavdelningen kommit till och ge en kort inblick i
ungdomskulturen. Efter detta beskriver vi hur vi valt att avgränsa oss. Sedan följer en översikt
av den inre förmedlingen som i sin tur följs av en presentation över de teorier vi haft till vår
hjälp. Nästa steg blir att ta upp de olika metoder vi använt oss av. Då är vi framme vid själva
resultatdelen och analysen av den samma. Avslutningsvis lägger vi fram de slutsatser vi
kommit fram till och sammanfattar hela arbetet.
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Enligt Marianne Hiort-Lorenzen, som 1989 var konsulent i biblioteksutveckling och tillika
författare till boken %��
���	����������$�,�är förmedling det viktigaste i ett biblioteks
verksamhet. Förmedling är all verksamhet på ett bibliotek.4 När det gäller biblioteksrummets
betydelse anser Hiort-Lorenzen att biblioteksinredningen ingår i förmedlingsarbetet. Det är
viktigt att miljön inte påminner om en institution, den ska vara så inspirerande som möjligt
vilket kan gälla på vilket sätt böckerna är uppställda eller själva inredningen. Vid uppställning
av litteraturen kan förmedlingsarbetet främjas av dubbelplaceringar därför att boken inte
enbart finns uppställd efter ordinarie bibliotekssystem utan även efter dess speciella kategori
som kan vara exempelvis kärlek. För att inspirera användaren till läsning anser Hiort-
Lorenzen att en trevlig miljö och en bra boksamling är ett grundläggande krav för att kunna
uppnå detta. Detta innebär att arbetet med inredningen av biblioteksrummet är lika viktig som
arbetet med bokuppställningen. För att resultatet ska bli bästa möjliga bör användaren vara
med under hela processen via samtal eller medverka aktivt på något sätt. Det är viktigt att
användaren känner sig delaktig och inte bara får ett färdigserverat biblioteksrum.5

Enligt Jens Thorhauge så är det många betydelser som ingår i termen biblioteksförmedling.
Det kan vara på det sätt som biblioteket försöker att föra användare och medier samman, hur
biblioteket ser ut som byggnad, dess inredning och tillgänglighet som exempelvis kan vara
bibliotekets placering. Thorhauge har delat in bibliotekets förmedlande roll på två olika sätt.
Det ena är den direkta förmedlingen som innebär personlig kontakt mellan användare och
bibliotekarie. Det kan vara ett referenssamtal där bibliotekarien rekommenderar litteratur. Den
andra formen av förmedling är den indirekta. Den indirekta förmedlingen är den där
biblioteket presenterar böcker och material via exempelvis utställningar, ämnesuppställningar
och författarporträtt.6 Det är den indirekta förmedlingen som vi inriktar oss på i vår uppsats.

 Hiort-Lorenzen har också brutit ut två kategorier av förmedlingsarbete som hon har valt att
kalla inre och yttre förmedling.  Dessa kategorier går att jämställas med Thorhauges direkta
och indirekta förmedling. Vår fokus ligger på den indirekta/inre förmedlingen och vi kommer
fortsättningsvis enbart att använda oss av ordet inre förmedling för att hindra att oklarheter
uppstår.

&!&�����	

Vi vill undersöka hur ungdomar och berörd bibliotekspersonal, inklusive inredningsarkitekt,
uppfattar den fysiska miljön på Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning.

                                                          
4 Hiort-Lorenzen, Marianne, 1989. %��
���	����������$�, s. 28.
5 Ibid., s. 168-170.
6 Thorhauge, 1995, s. 179-180.
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Vår huvudfråga är:
Vilka krav och förväntningar (i miljöpsykologisk mening som del av bibliotekets inre
förmedling) har användare och beställare/utformare på ungdomsavdelningen på Malmö
stadsbibliotek?

Frågeställningar angående undersökningen:
1. Hur uppfattas den fysiska miljön av ungdomar på folkbibliotek? Vilka kvaliteter angående

biblioteksmiljön är viktiga för dem?
2. Hur har barnbibliotekarie, bibliotekschef och inredningsarkitekt tänkt gällande

ungdomsavdelningens utformande?
3. Hur stämmer de olika respondenternas tankegångar överens med varandra och vad skiljer

dem åt?

När det gäller Malmö stadsbibliotek har vi valt att inte fokusera på bibliotekets placering eller
tillgänglighet gällande exempelvis öppettider. Vi kommer inte heller att studera barn- och
ungdomsavdelningens fysiska placering. På Malmö stadsbibliotek finns det egentligen två
ungdomsavdelningar. Den ena riktar sig till en äldre publik, mellan ca 15-25 år och kallas för
Ungt Forum. Den andra ungdomsavdelningen är placerad intill barnavdelningen och är en
mera traditionell ungdomsavdelning som vänder sig till barn och ungdomar från
mellanstadieåldern och uppåt. Vi kommer endast att presentera en observation av Ungt Forum
samt belysa avdelningen helt kort. Vi har inte heller valt ut någon speciell grupp av ungdomar
när det gäller kön, etnicitet eller olika handikapp, vårt kriterium för urval har egentligen varit
att de medverkande ska vara just ungdomar.
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James McConnell Orr har ägnat en större del av sitt yrkesverksamma liv åt bibliotek i olika
avseenden. Han började sin bana som bibliotekarie och han har även undervisat i ämnet
biblioteks- och informationsvetenskap i England och Skottland. Hans goda renommé gav
honom också ordförandeposten i Skottlands Biblioteksförening 1986. Vi anser därmed att
hans tankar är av hög dignitet och likaså användbara för vår undersökning. James McConnell
Orr anser att det som skrivits i ämnet biblioteksdesign är antingen gedigna manualer eller
mindre monografier som beskriver en speciell typ av bibliotek eller designproblem. Detta har
inte varit hans avsikt då han författade boken "���������������#�����	������
������$��#, istället
har han samlat information om biblioteksdesign och komprimerat det i en kort handbok som
kan vara till nytta för både arkitektstuderande och för de som står inför att designa ett
bibliotek som exempelvis inredningsarkitekter och bibliotekarier. Denna bok gavs ut redan
1972, men trots sin höga ålder, har vi inte fått tag på något bättre nyare material, skrivet på
liknande vis att använda till vår uppsats. När ett bibliotek står inför en renovering eller ett
nybygge så beskriver Orr att det är viktigt att ansvarig för biblioteksbygget som oftast brukar
vara bibliotekschefen har lämnat en kort skrivelse till arkitekten som ska utgöra basen för
vidare diskussioner mellan bibliotekschef och arkitekt. Bibliotekschefen bör inte hindra
arkitekten i sin estetiska tolkning så länge han håller sig till deras tidigare överenskommelse i
skrivelsen. Arkitekter har med tiden blivit mer verksamhetsinriktade än tidigare och är
förberedda på att de ska designa funktionella bibliotek. Det händer att arkitekter nödgas skapa
stereotypa bibliotek av ekonomiska orsaker. När ett bibliotek ska byggas eller renoveras är
samverkan mellan bibliotekschefen som oftast ansvarar för verksamheten och arkitekten som
ser till estetiken mycket viktig.7 Förmodligen brukar det vara så att arkitekten har mindre
kunskap än bibliotekarien när det gäller funktionen på bibliotek, menar Orr. Arkitektens
kunskap ligger mer på det estetiska planet. För bästa möjliga resultat är det således viktigt att
båda parter är lyhörda för varandras kunskaper. För det mesta brukar det gå att jämka ihop
estetik med funktion, men om det skulle uppstå en konflikt så anser Orr att det funktionella
bör stå i främsta rummet. En estetiskt tilltalande avdelning kan vara funktionell på det sättet
att den passar användarens behov.8

Arkitekten och bibliotekskonsulten Harry Faulkner-Brown har författat en artikel med namn
”Some thougths on the Design of Major Library Buildings”, hämtad ur %�����������!�����#
&���	�����'�(�
���	�����
������)�����*�������
������%�!+�*����
��
��!�����#�&���	�������	
,-�������. Här påpekar han att en arkitekt bör tillsammans med berörd personal besöka
många olika typer av bibliotek innan arbetet kring om- eller nybyggnationen påbörjas. Det är
viktigt att man tillsammans observerar och samtalar kring hur olika bibliotek används och att
man samtidigt funderar kring det ”egna” bibliotekets olika funktioner.9 Görs detta på ett bra
sätt kan man redan här undvika konflikter kring estetik kontra funktion.

Malmö stadsbibliotek är ett tydligt exempel på att en konflikt uppstått mellan estetik och
funktion. Artiklarna som skrivits i dagspressen kring byggnationen och dess problem är talrika

                                                          
7 Orr, 1972, s. 13-22.
8 Ibid., s. 73.
9 Faulkner-Brown, Harry, 1999. ”Some thougths on the Design of Major Library Buildings”, ingår i %����������
!�����#�&���	�����'�(�
���	�����
������)�����*�������
������%�!+�*����
��
��!�����#�&���	�������	�,-�������,
red. Bisbrouck F. & Chauveinc M., s. 17.
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och för att ge en bild av detta har vi valt att kortfattat sammanställa delar av vad som
förekommit under byggnationen.

Planerna angående Malmö stadsbiblioteks byggnation har ändrats och rivits upp många
gånger. Redan 1986 beslöt den socialdemokratiska kommunledningen att det skulle byggas ett
nytt stadsbibliotek. Detta nybygge kom aldrig igång eftersom de borgerliga partierna stoppade
projektet när de kom till makten 1991. De beslutade att det befintliga stadsbiblioteket skulle
byggas till. Därefter utlyste man en arkitekttävling där åtta arkitekter inkom med olika förslag.
Den danske arkitekten Henning Larsen vann tävlingen med sitt förslag ”Ljusets kalender”.
När bygget kommit igång visade det sig att ramarna för budgeten inte höll. Bygget stoppades
under flera månader medan projektledningen försökte att få ner kostnaderna på olika sätt. För
att minska på utgifterna beslöts det exempelvis att naturstenfasaden som arkitekten förordat
byttes ut mot puts. Därefter fick inte Larsen ha ansvaret när det gällde inredningen på
biblioteket vilket resulterade i att han kände sig motarbetad och detta påverkade i sin tur hans
beslut om att inte närvara vid invigningen.10

Malmö stadsbibliotek är sedan om- och nybyggnationen utsedd till ett av världens tolv
vackraste nya folkbibliotek.11 Henning Larsen är en känd arkitekt världen över och han känns
igen på sin estetik och sina tankar om ljusets funktion. Han är en arkitekt som är van att ha
insyn både i stort och smått, om man får tro tidningen +������s reporter Stefan Ersgård. Enligt
Ersgård påverkade Larsen både detaljer och helheter när det gällde byggnaders planering och
inredning. Larsen höll hårt på sina idéer gällande struktur, funktion och material. Detta kan
vara en orsak till att samarbetet mellan Larsen och Malmö Stad (beställaren) försvårades.12

När det gällde byggnationen av Malmö stadsbibliotek höll Henning Larsen med om att det
förekommit vissa problem, såsom brister i kommunikationen mellan arkitekt och personal.
Larsen påpekade också att de ekonomiska problem som uppstod ledde till att man tvingades ta
till billigare lösningar, vilket resulterade i att de ursprungliga byggnationsplanerna rubbades.13

Stephan Linnér, kulturchef under byggnationen, anser att samarbetsproblemen mellan
Henning Larsen och dåvarande bibliotekschef Sven Nilsson bottnade i att Nilsson såg till
funktionen på biblioteket och Larsen till estetiken. Nilsson ansåg att personalen måste ha en
rimlig arbetsmiljö och att servicen till användarna måste fungera.14 Larsen påpekade redan i
början av projektet att det fanns vissa oklarheter angående beslutsvägar och befogenheter.15

Personalen på Malmö stadsbibliotek protesterade när deras chef Sven Nilsson inte fick sin
tjänst som bibliotekschef förlängd 1997. Året efter förväntades det av kulturnämnden att de
skulle tillsätta en ny chef men det fanns vid det tillfället två kandidater att välja mellan.
Nämnden kunde inte komma överens om vem av de två kandidaterna som var mest lämpad att
ta sig an uppgiften. Från millennieskiftet föreslogs Gunilla Konradsson-Mortin att verka som
stadsbibliotekarie och chef på Malmö stadsbibliotek.16 Detta förslag godtogs och år 2001 när
detta skrivs är således Gunilla Konradsson-Mortin bibliotekschef på Malmö stadsbibliotek.

                                                          
10 Strandberg, Bengt, ”Delat pris i lärdomen”, +�������, 1998;1, s. 46-47.
11 ”Malmö stadsbibliotek nyinvigs”, )�	����������)��������#��. 1999-09-22.
12 Ersgård, Stefan, ”Ljusets arkitekt i Louisiana – Danske Henning Larsen har avsatt spår i såväl Saudiarabien
som Malmö”. +������, 1999-11-13, s. 22.
13 Larsen, Henning, ”Malmö stadsbibliotek”, +�������, 1997:8, s. 6.
14 Linnér, Stephan, ”Arkitekten – en folkets tjänare”. /$0����
����, 1997-11-23, s. 4.
15 Magnusson, Erik, ”För många kockar i biblioteksbygget”,�*#	*$�����"�����	��, 1996-04-17.
16 Lindberg, Cecilia, ”Hon blir Malmös stadsbibliotekarie Förordas av kulturdirektören”. +������, 1999-08-20, s.
4.
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Ovanstående uppgifter angående Malmö stadsbiblioteks om- och nybyggnation är baserade på
ett antal tidnings- och tidskriftsartiklar. Vi är medvetna om att artiklarna kan vara skrivna på
ett sätt som kan uppfattas tendensiöst, men vi har bedömt dem som relevanta för vår
undersökning.
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Vi anser det eftersträvansvärt att få fram mer forskning i ämnet, eftersom vi tror det blir allt
viktigare i dagens samhälle att ta hänsyn till miljön ur ett psykologiskt perspektiv i samband
med nybyggnationer eller renoveringar av alla typer av offentliga rum. Ämnet i sig är inte nytt,
men det ligger i tiden och det verkar som om forskning pågår för fullt på flera håll i världen,
vilket får till följd att en del forskningsresultat inte ännu kommit på pränt. Nedan följer en
kort presentation av ett par arbeten. Under denna rubrik har vi valt att endast ta upp forskning
om biblioteksarkitektur som inre miljö och på så vis grundläggande för den inre förmedlingen.
Däremot har vi valt att låta exempelvis forskning om ungdomar och deras kultur redogöras för
i nästkommande kapitel.

Vilma Hodászy Fröberg har en bakgrund som bibliotekarie på Arkitektursektionens bibliotek.
1993 fick hon ett forskningsstipendium där avhandlingen )#����	���
����1���� blev resultatet
av hennes studier. Hon beskriver att biblioteksarkitekturen förändras mycket i nutid när det
gäller planlösningar och design. Till en början var biblioteket vanligtvis ett enplansrum vars
uppgift var att förvara böcker för att sedan utvecklas till en läsplats med boksamlingarna
runtomkring. Biblioteken blev så småningom allt större rumsligt sett. De första biblioteken
står som symbol för tystnaden och slutenheten. Enplansrummet, det slutna biblioteksrummet,
ger besökaren en rumsupplevelse av speciell art där man kan dra sig undan från världen.
Tystnaden kan bli ganska tydlig i medeltidens klosterbibliotek som kan kännas mörka och
tillstängda, medan motsatsen upplevs i barockens bibliotek som byggts med stora fönster i
långa rader och kanske även med takfönster där ljuset speglar upptäckarglädje och spridning
av kunskap. Ljuset anser Hodászy Fröberg bl a kan liknas vid mentalt bemödande, kunskap
och sanning.17

Elias Cornell har efter år av studier och forskning i arkitekturhistoria tagit upp det som han
anser som mest väsentligt i sin bok 2���������
���������������$0���. Denna bok utkom
redan 1966, men vi anser att hans tankar fortfarande är gångbara och därmed har vi beslutat
oss för att använda denna bok i vår uppsats.  Han beskriver den teoretiska och historiska
forskningen vad anbelangar dess förklaring av rummets konstnärliga problem, men han
hoppas också att boken ska vara till nytta för den moderna arkitekturen vid skapandet av nya
rum. Cornell anser att det finns två sorters vetenskaper inom arkitekturen, den teknologiskt-
naturvetenskapliga och den humanistiska. Båda går ut på att göra vår bild av verkligheten
tydligare. Teknologen vill förtydliga den praktiska verkligheten när det gäller material och
konstruktioner. Humanisten vill förtydliga människans relation till den arkitektur som finns
runt henne och som är bas, riktning och resultat i hennes levnadssätt.18

Enligt Cornell är det så att när vi befinner oss inne i ett rum så är det den verkligheten som
existerar för oss. Det är inte något annat som inverkar på oss än det som finns i rummet. Det
finns andra faktorer som påverkar oss bl a var vi befinner oss i rummet, ljudförhållandena och
luften är exempel på sådant som inverkar på hur vi upplever rummet.19 Om man ska se till
arkitekturens sinnesupplevelser så får man studera även sådant som inte är synligt som

                                                          
17 Hodászy Fröberg, Vilma, 1998. )#����	���
����1����, s. 9-10, 240.
18 Cornell, Elias, 1966. 2����������
���������������$0���, s. 1-3.
19 Ibid., s. 14.
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exempelvis känselförnimmelser, balans, rörelse och tyngd men även ljud och lukt.20 Vidare
anser Cornell att det finns en mängd bilder, olika tecken eller mönster som bär på någon
symbolisk betydelse i vår omgivning. Hur vi förstår dess innebörd beror dels på vår
uppfostran, på våra erfarenheter och utbildning, men också på hur vårt sunda förnuft fungerar.
Hur vi erfar arkitekturen har alltså med vår kulturuppfattning och vårt ursprung  att göra, men
också vår läggning och vår individuella uppfattning.21

4! �"���	���>�>
�	����
�
�

För att sätta oss in i ämnet har vi genomfört litteraturstudier. För att få en överblick över den
litteratur som finns i vårt uppsatsämne har vi använt oss av olika databaser som exempelvis
Libris, Artikelsök, Presstext, Mediearkivet, Nordiskt BDI-index och ett antal
bibliotekskataloger. Genom att använda oss av källförteckningar i den litteratur vi hittat har vi
fått ytterligare litteraturtips. Vi har även använt oss av ett antal söktjänster på Internet som
Alta Vista och Google. Dessutom har vi nyttjat lexikon av olika slag för att definiera diverse
begrepp.

Det är inte vanligt att dessa viktiga steg i uppsatsarbetet flyter problemfritt. Även vi har haft
vår beskärda del av svårigheter. När vi studerade den litteratur vi fått fram insåg vi att den till
största delen bestod av handböcker över hur man praktiskt kan gå till väga när man inreder ett
bibliotek. Vi fann mindre än förväntat om hur användaren upplever denna inredda miljö.
Nästa problem vi stötte på gällde teorin. Vi insåg efter litteraturgenomgångarna att vi inte
skulle finna någon applicerbar teori om vi inte sökte efter den utanför ramarna för biblioteks-
och informationsvetenskap. Och att sätta sig in i helt nya ämnen, för vår del psykologi, kändes
emellanåt som en oöverstiglig uppgift. Eftersom psykologi är ett helt nytt ämne för oss har det
inneburit att det tagit en del tid för oss att sätta oss in i ämnet. Vi har inte några förkunskaper
och det har därför inte varit självklart för oss vilka författare som har en hög dignitet. Vi har
gjort vårt bästa för att ta reda på vilken position de har och vilket tyngd de därför bör ha i vår
undersökning.

                                                          
20 Cornell, 1966, s. 20-21.
21 Ibid., s. 22.
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Till att börja med hade folkbiblioteken inga egna byggnader. De delade ofta plats med olika
föreningar eller var inhysta i skolsalar, museer eller arkiv.22 Det folkbibliotek som var det
första som byggdes för enbart den verksamheten i hela Norden var det Dicksonska
folkbiblioteket i Göteborg, som invigdes år 1897. Där fanns det en sal för tidningar, en för
bokläsning, ett magasin, arbetsrum, rummet för utlåning men även studierum och ett speciellt
läsrum för kvinnor.2324 År 1907 reste en kvinnlig tjänsteman vid Kungliga biblioteket till
Förenta staterna. Där skulle hon studera ”public libraries”. Denna kvinna var doktor Valfrid
Palmgren. Något som Valfrid Palmgren uppmärksammade vid sitt besök i Amerika var att
biblioteken var öppna för allmänheten. I Amerika var biblioteken öppna för alla
samhällsklasser vilket de inte var i Europa. Palmgren ansåg att detta var ett uttryck för den
sanna demokratin, att alla hade möjlighet att besöka biblioteket för att ta del av dessinnehåll.
Det var också allmänheten eller staten som ägde biblioteken och kommunen stod för de årliga
kostnaderna. På folkbiblioteken i Amerika placerades böckerna på öppna hyllor där besökarna
själva kunde botanisera bland hyllorna. I Sverige fanns böckerna i låsta bokskåp eller stängda
bokmagasin vilket var en väsentlig skillnad. Palmgren såg att det fanns en barnavdelning på
alla folkbibliotek i Amerika där en speciell bibliotekarie var anställd.25

Efter hennes hemkomst inrättade hon det första barn- och ungdomsbiblioteket för Sveriges del
i Stockholm år 1911. Det var avsett för barn, alltifrån småbarn till studenter. Biblioteket var
naturligtvis väldigt inspirerat av de amerikanska förebilderna som exempelvis att böckerna
placerades på öppna hyllor.26 Detta barn- och ungdomsbibliotek är embryot till dagens
ungdomsavdelningar. Några av de tidiga biblioteken som byggdes i Sverige var de i Östersund
och Norrköping som invigdes 1912-13. Då inredde man biblioteken med speciell utlåningshall
där man placerade böckerna på öppna hyllor. Det fanns speciella facksalar, tidskrifts- och
tidningsrum och även barnavdelning. En bibliotekstyp växte fram som skulle innehålla en
låneexpedition, på dess ena sida vuxenlitteratur och på den andra sidan barnlitteratur. Genom
glasdörrar skulle man ha översikt över de båda avdelningarna.27

Biblioteken har ändrat utseende genom tiderna. På senare tid har det blivit allt vanligare att
man diskuterar mer kring lokalens storlek, utformning och inredning än vad man gjort tidigare
för att få fram en så trevlig miljö som möjligt. Man har lagt större vikt vid att färger och
material ska vara av det slag som användare tycker om. På många bibliotek har man utformat
specifika ungdomsavdelningar eftersom ungdomarna befinner sig i en position mellan barn
och vuxen och inte riktigt passar in på vare sig barn- eller vuxenavdelningen.

                                                          
22 Sträng, Arne, 1989. ”Att torgföra information, vetande och kultur” ingår i�*$�����&����
����#����	���'�����
�3�$������������3���������'�,�����������������!����)#����, red. Olsson, L., s. 155.
23 Tynell, Knut, 1931. �
������
�������*$�����, s. 69-70.
24 Vi vill poängtera att vi har använt oss av en del äldre litteratur i detta kapitel, bl a Tynells- och Ottervik &
Möhlenbrocks böcker, men eftersom det handlar om en historisk överblick anser vi dem fungera minst lika bra
som nyare litteratur i ämnet.
25Tynell, 1931, s. 114-117.
26 Ibid., s. 120-121.
27 Sträng, 1989, s. 156�
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Ungdomsavdelningar kan vara alltifrån en enstaka bokhylla till ett helt rum på biblioteket.28

Ett exempel på att man under senare tid ansett det vara viktigt att göra en så trivsam och
inspirerande miljö som möjligt för ungdomar på bibliotek är ”Lila rummet” i Alingsås. ”Lila
rummet” har kommit till tack vare engagerad personal men också mycket tack vare
ungdomarna själva, som sett till att utveckla rummet så det passar just deras behov – dels
inredningsmässigt, men också utbudsmässigt.29 Här är både personal och ungdomar delaktiga
i verksamheten. Målet med projektet har hela tiden varit att ”… skapa ett bibliotek
tillsammans med ungdomar utifrån deras behov”, ”… ta till vara ungdomars lust, kreativitet
och engagemang”, samt att vidga sina kunskapssfärer genom att lära av varandra.30

Överhuvudtaget har det med tiden blivit allt viktigare för biblioteken att skapa en trivsam
atmosfär för biblioteksbesökaren. Det är angeläget att färger, inredning och belysning
stämmer överens med varandra. När det exempelvis gäller bokhyllorna är det betydelsefullt att
hyllorna inte står alltför tätt eller att de inte är väldigt höga. Träslaget på bokhyllorna bör
harmoniera med den övriga inredningen på biblioteket för att ge användaren ett bra
helhetsintryck av biblioteksmiljön.31

%!&�2
���=��>��>�	


Begreppet ungdom började användas på allvar efter andra världskriget. Dessförinnan kan man
grovt säga att de ungas socialisation föregick inom hemmets fyra väggar. De flesta var på det
klara med vad de skulle bli och vad de ville göra med sina liv – man visste vem man var. På
den tiden ansågs ungdomen som en fas i livet, i väntan på att bli vuxen. Men begreppet var på
väg att förändras. Samhällsförändringar påverkade familjesituationen på så sätt att många
mödrar som tidigare var hemmafruar kom ut på arbetsmarknaden och därmed skedde inte
ungdomarnas socialisation i lika stor grad i hemmet som tidigare. Detta resulterade i att det
kom in andra identifikationsfigurer än föräldrarna som blev centrala för ungdomarna. Det
kunde vara allt ifrån andra vuxna i deras omgivning som lärare eller kompisars föräldrar till
idoler av olika slag som exponerades via media. Det blev således allt svårare för ungdomarna
att hitta en god identifikationsgrund.32 Idag söker ungdomar sin identitet genom att ta in
samhälleliga ideal och normer. Det menar Johan Fornäs, professor vid National Institute for
Working Life i Norrköping. Detta gör de ofta genom skolan, kompisar och medieförmedlad
ungdomskultur. Syftet med att skapa sig en identitet bottnar i att ungdomarna även ska bli
självständiga individer och genom detta kunna separera från föräldrarna.33

Att ungdomarnas socialisation föregick mer och mer utanför hemmet var något som
marknaden tog fasta på, eftersom den insåg att ungdomarna var en målgrupp som sökte efter
bekräftelse och efter att finna sig själv. Det skriver Dorthe Videsen, dansk bibliotekarie, i sin
artikel ”De unge og biblioteket” ur &4��������
�����'�$
�������	��$�������
���������1	����	
�4���
������. Detta gjorde ungdomarna till en köpkraftig målgrupp och därför valde man att

                                                          
28 Ottervik, Gösta, & Möhlenbrock, Sigurd, 1973. *$����������
��5�6���
����'�
���������
��7������
�, s. 70-72.
29 Arpi, Torsten, ”Ungdomsbibliotek enligt önskelistan”, "%/7�
���, 1997:7, s. 5.
30 Forsén, Ulla, 1994. ”Ungdomsbiblioteket Det lila rummet. Ett konkret exempel från Alingsås, ingår i
&���������5�%	8�
��3�������
��, s. 131.
31 Ottervik, & Möhlenbrock, s. 98.
32 Videsen, Dorthe, 1996. ”De unge og biblioteket”, ingår i &4��������
�����'�$
�������	��$�������
�
�������1	����	��4���
������, red Wanting, Birgit, ur Biblioteksarbejdes skriftserie nr. 12, s. 36-38.
33 Fornäs, Johan, 1993. ”Sfärernas disharmonier – Om ungdomskultur, makt och motstånd”, ingår i Fornäs,
Johan, Boëthius, Ulf och Reimer, Bo, ���	
���������	����0���, s. 37.
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satsa mycket på reklam riktad till just dem. Så är fallet än idag, man vet att trender har större
möjlighet att anammas hos ungdomar än hos några andra målgrupper.34 Under de senare
decennierna har det således vuxit upp en stor tonårsmarknad inom de områden som ungdomar
brukar vara intresserade av. Det är branscher som musik-, mode-, film-, kultur och nöjen.35

En annan trend som man märkt inom ungdomskulturen är att de kulturaktiviteter som idkas
idag är av nyare former som popmusik, video och film. Att det är just ungdomar som tar åt sig
nya trender först av alla är egentligen inte så konstigt. Som ung är det viktigt att man försöker
komma underfund med vem man egentligen är, och för att kunna det måste man utforska sin
omvärld, ta reda på vad man tycker om, vad man inte tycker om och varför. Det är en fas i
livet.36

Enligt Fornäs har forskarna svårt att komma överens om en exakt definition av ungdom. Det
är många olika faktorer som är inblandade. Dels är ungdom en fysiologisk utvecklingsfas som
inleds av puberteten. Fysiskt är ungdomarna egentligen vuxna redan vid 13-14 års ålder, men
det är först i 20-årsåldern som de flesta kan realisera steget in i vuxenvärlden, för vissa tar det
ibland längre tid än så.  Dels är ungdom en psykologisk livsfas. Under denna tid i livet är det
många viktiga beslut som måste tas av ungdomarna samtidigt som deras kroppsliga
utvecklingsprocess pågår för fullt. Den är även en social kategori. Det finns lagar om olika
åldersgränser exempelvis när man får ta körkort eller rösta, men även sociala handlingar som
att flytta hemifrån.  Det är under denna period som frigörelsen från föräldrarna sker på allvar
som i sin tur startar processen som ska resultera i att ungdomarna blir självständiga individer.
Kärleksbekymmer förekommer flitigt under denna period av livet. Ungdomlighet är något
som bestäms kulturellt där musiksmak, klädstil och språk avgör om något är ungt eller vuxet.
Alla dessa faktorer samverkar i definitionen av ungdom. Detta måste innebära att det är viktigt
att veta vilka faktorer man tagit hänsyn till i olika forskning av ungdom.37 38

Ungdomsforskare i Danmark har konstaterat att det finns en del tendenser inom
ungdomskulturen som är värda att påpeka, nämligen;
•  Att unga människors liv har blivit mer individualiserat;

 vilket betyder att individen står i centrum till större del än tidigare
•  Att unga människors liv har blivit mer intensifierat;

 vilket betyder att ungdomar idag väljer upplevelser som på en gång ger genklang hos dem
själva

•  Att unga människors liv har blivit mer polariserat;
 vilket betyder att unga med bra förutsättningar klarar sig allt bättre i skolan och därefter i
samhället, men unga med mindre goda förutsättningar klarar sig allt sämre39

 
När man nämner ordet ungdomskultur så kanske man tror att det är en gemensam kultur för
alla ungdomar.40 Viktigt att tänka på när man talar om ungdomar och deras kultur är att
ungdomarna inte på något sätt kan räknas som en homogen grupp. Ungdomskulturen

                                                          
34 Ibid., s. 36-38.
35 Lieberg, Mats, 1993. ”Ungdomarna, staden och det offentliga rummet”, ingår i Fornnäs, Johan, Boëthius, Ulf
och Reimer, Bo, ���	
���������	����0���, s. 193.
36 Videsen, 1996, s. 36-38.
37 Ibid., s.37-38.
38 Fornäs, Johan, 1994. ”Ungdom, kultur och modernitet”, ingår i ���	
����������*$�����, s. 19.
 39 Videsen, 1996, s. 38-39.
40 Lieberg, 1993, s. 193.
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innefattar ett myller av olika subkulturer. Detta är något man måste ha i åtanke när man ska
försöka beskriva ett så mångfacetterat begrepp. Det finns inte endast en bild av ungdomen,
lika lite som det endast finns en bild av vuxna som kategori.41 Men för att över huvud taget ha
möjlighet att försöka beskriva ungdomar och deras kultur kanske man måste vara lite generell
i sina tankegångar. Fornäs menar att ungdomskultur är ett mångfacetterat forskningsområde
tack vare att det är så flexibelt och vittförgrenat. Begreppet ungdom hör framtiden till och är
något som hela tiden förändras. Därför tänker man ofta på ungdomar när det gäller det som är
nytt i kulturen. Eftersom det, enligt Fornäs ligger i ungdomars natur att vara nyfikna på ny
teknik och nya medier så blir den naturliga följden att de gärna provar dessa i ett tidigt skede.
Genom att en del människor är rädda för det okända så får ofta de nya medierna och även då
ungdomskulturen en hel del kritik. Men å andra sidan är det många som förknippar ungdomar
med framtidens hopp och modernitetens framsteg. Ungdomarna är de som i framtiden ska bli
vuxna och en del av dem i högtstående positioner i samhället.42 Kan detta vara något att tänka
på för bibliotek när det gäller att tillgodose ungdomars behov? För att biblioteket ska vara
intressant för denna målgrupp kanske biblioteken måste satsa på nya medier på ett snabbare
sätt än vad som görs idag? Mats Lieberg är fil dr i byggnadsfunktionslära vid Arkitektskolan,
Lunds universitet (1994). Han har skrivit en artikel vid namn ”Ungdomarna, staden och det
offentliga rummet” som ingår i ���	
���������	����0����7���*7����
������� om hur
ungdomar använder platser i det offentliga rummet för att skapa mening och sammanhang i
sin tillvaro. Enligt Lieberg använder ungdomar offentliga miljöer som ett rum där de kan
forma sin tillvaro utan att vuxna lägger sig i. Där de genom skapandet av kulturella former
även hittar sig själva och skapar sig en identitet.43 Kan biblioteksrummet vara en sådan miljö.

%!&! �2
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Ungdomar som målgrupp för bibliotek är inget nytt fenomen, men däremot en grupp som ofta
blir åsidosatt anser den danska bibliotekarien Dorthe Videsen. Vidare menar hon att
bibliotekarier nog alltid har velat ha tid till förfogande för att få möjlighet att skapa det där
lilla extra som behövs för att få ungdomarna att stanna kvar på biblioteket och inte försvinna
iväg till konkurrerande alternativ. Att få ge ungdomarna den status bland övriga besökare som
de så väl behöver är viktigt. Men även om tid funnits så kanske biblioteket och dess personal
ändå inte alltid lyckats. Man har inte förmått ungdomarna att stanna kvar. Vad är det då som
krävs för att ungdomarna ska vilja stanna kvar och fortsätta vara regelbundna
biblioteksbesökare? En viktig samarbetspartner som bibliotekarierna kan ta till sin hjälp i
utformandet av ungdomsavdelningen är de unga själva. Låt ungdomarna föra fram sina åsikter
om utbud och utformning och genom detta så ökar även chansen att de förblir regelbundna
besökare. Det är ju trots allt en avdelning som är till för ungdomar och genom att erbjuda dem
en tidsenlig och aktuell avdelning där de själva varit med och påverkat bidrar till att öka
chanserna för trivsel.44 Marianne Hiort-Lorenzen anser att det är viktigt att ungdomarna får
föra fram sina åsikter helt enkelt för att det är de som är specialister på hur ungdomar vill ha
sin ungdomsavdelning utformad.45

                                                          
41 Henriksson, Benny, red. 1989. �������9:7�����, s. 8.
42 Fornäs, 1993, s. 13-15.
43 Lieberg, 1993, s. 229.
44 Videsen, 1996, s. 35.
45 Hiort-Lorenzen, 1989, s. 168-170.
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Marianne Hiort-Lorenzen konstaterar att rummets atmosfär kan vara av betydelse. Hon har
genom sina intervjuer med ungdomar kommit fram till att det var deras upplevelse av rummen
som de hade svårast att berätta om. Ungdomarnas förutsättningar för att svara innebar för det
mesta några års användning av ett och samma bibliotek vilket inte ger så mycket erfarenhet av
hur det kan se ut på andra ställen. Några av de intervjuade ungdomarna tyckte att det var skönt
att biblioteket inte bestod av ett enda stort rum. Det var bra att inte alla besökare och böcker
var hopblandat. De tyckte att det var trevligt med bilder på väggarna. Rummets atmosfär och
människorna som vistades där påverkade om de unga ville stanna eller inte. På
ungdomsavdelningen kunde de vara sig själva. De tyckte också att det var lättare att hitta
litteratur på ungdomsavdelningen än på vuxenavdelningen. Orsaken till att de har lättare att
hitta på ungdomsavdelningen anser Hiort-Lorenzen kan vara för att miljön är välbekant för
dem och att de känner sig trygga där.46 Detta stämmer väl överens med det resultat Charlotte
Hardeborn och Boel Sjöberg presenterar i sitt specialarbete ������	����������3�����	
������
�����
����; De har intervjuat ett fyrtiotal ungdomar mellan 13-24 år. Dessa ungdomar var
överens om att om det fanns en speciell ungdomsavdelning på biblioteket skulle de gärna gå
dit eftersom de nu kände att de inte hörde hemma varken på barn- och ungdomsavdelningen
eller på vuxenavdelningen. De efterlyste en plats där de kunde sitta och läsa i lugn och ro. Det
skulle gärna finnas ett café i närheten där de kunde umgås med sina kompisar, läsa tidningar
lyssna på bokprat osv. Rummet skulle vara mysigt inrett i varma färger med sköna möbler.
Det var även viktigt för ungdomarna att det fanns gott om växter för atmosfärens skull. Flera
av de intervjuade ungdomarna tyckte att det var svårt att hitta litteratur enligt bibliotekets
uppställningar och efterlyste ett enklare system. De ville gärna se mer av framsidorna på
böckerna eftersom det lockade till sig deras intresse.47

En förutsättning för att kunna tillhandahålla god service till ungdomar är att bibliotekarier har
en förståelse för själva ungdomskulturen. Det gäller att de försöker hålla sig ajour och tänka
på att ungdomskulturen är i ständig förändring. Det är inte en helt enkel uppgift med tanke på
att genomsnittsåldern bland bibliotekarier är tämligen hög, och ju äldre man är desto längre
sen var det sedan man själv var ung vilket kan göra det svårt att identifiera sig med
ungdomens kulturella koder och uttrycksformer.48 Detta är något som Lena Spejare också fann
i sin magisteruppsats &����
����3������;. Hon kommer fram till att de flesta bibliotekarierna är
kvinnor, födda på 40-talet vilket kan innebära att de sätter sin prägel på rummets utseende och
på dess verksamhet. Om de både fysiskt och mentalt är långt från ungdomar och dess kultur
kan det visa sig i att de inte satsar så mycket på ungdomsverksamhet och att de köper in fel
mediaform till ungdomarna.49 Det är viktigt att konstatera att ungdomskulturen är i ständig
förändring och nya kulturella koder uppkommer oavbrutet. Det betydelsefulla är att man
känner till dessa koder och förstår dem, och det är något som ungdomarna gör mer än någon
annan målgrupp.50 Ungdomar uttrycker sig mycket i text, bild och musik. De är kulturellt
uttrycksfulla och använder gärna nya typer av medier. När det gäller ungdomar så associeras
de ofta med det moderna och med framtiden.51 Om det nu är så att många bibliotekarier är
födda på 40-talet och befinner sig långt från ungdomar och dess kultur så antar vi att den

                                                          
46 Hiort-Lorenzen, 1989, s. 139-141.
47 Hardeborn, Charlotte & Sjöberg, Boel, 1989. ������	����������3�����	
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��, s. 42.
 50 Videsen, 1996, s. 39.
51 Fornäs, 1993, s. 23.
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naturliga följden blir att det blir svårt att tillgodose ungdomars behov av nytänkande. Både
rummets utseende och dess verksamhet känns då förmodligen ganska omodernt för ungdomar.
 
 I bibliotekssammanhang har ungdomskulturens utveckling hela tiden varit beroende av
bibliotekets utbud av media till unga. Dessutom har inte biblioteken heller följt med i
utvecklingen när det gäller den ökade tid som individer idag räknas som ungdomar. Som
nämnts tidigare så var ju ungdomstiden förr ganska obefintlig, men idag sträcker den sig från
ca 12 år upp till 24.52 En annan viktigt aspekt att ha i åtanke när man ska försöka ge en
beskrivning av ungdomsbegreppet är att det inte alltid behöver vara relaterat till en viss ålder.
För vissa är ungdomlighet en livsstil.53 Debatter förekommer även om var ungdomarna hör
hemma på biblioteket, bör de befinna sig på barnavdelningen eller ska de kanske tillhöra
vuxenavdelningen? Enligt Dorthe Videsen så hör ungdomarna inte hemma på någon av ovan
nämnda ställen. Hon anser att barnavdelningen är för barnslig och vuxenavdelningen är för
oöverskådlig och lugn för ungdomarna. Det mesta av medieutbudet som tilltalar ungdomarna
finns dock på vuxenavdelningen eftersom många unga redan i 12-13 års ålder har utvecklat en
kompetens som till mångt och mycket liknar vuxenvärldens.54 På ungdomsavdelningen i
Marianne Hiort-Lorenzens undersökning har man blandat vuxen och barnböcker vilket för de
flesta ungdomar kändes förvirrande i början. Efter en tid har det upplevts som positivt
eftersom många har upptäckt att det finns något för alla ungdomar oavsett läsförmåga.55

 
Ungdomar försöker tidigt distansera sig från det som är barnsligt och likaså från dem som är
barnsliga, nämligen de yngre barnen. Detta gör att ungdomsavdelningen kanske borde ligga på
vuxenavdelningens ansvar, eller i alla fall bör ett nära samarbete ske mellan barn- och
vuxenavdelningarna. För huvudorsakerna till att ungdomar inte besöker biblioteket är enligt
Videsen dels att det händer så oerhört mycket i deras liv under denna period att de helt enkelt
inte har tid och lust att gå dit, och dels att de kanske inte tidigare har skaffat sig en vana av att
besöka biblioteket, men också för att utbudet känns för skralt och inaktuellt.56  För att
ungdomarna ska ha lust att komma till biblioteket ska rummet omedelbart kännas inbjudande
och mysigt enligt de svar Hiort-Lorenzen fått i sin undersökning. Biblioteket ska bestå av
många små rum men man ska ändå kunna ha kontakt med omgivningen. Böckerna känns mer
inbjudande om de är uppställda i små utställningar eller visar framsidorna. Tavlor, bilder på
väggarna och möbler är viktiga ingredienser för att rummet ska kännas inbjudande.57 Enligt
Hardeborn och Sjöbergs undersökning så slutar inte ungdomarna att läsa utan det är så att det
utbudet som biblioteken erbjuder inte alltid stämmer överens med den litteratur som
ungdomarna eftersöker. Andra komponenter som är viktiga för ungdomarna är ett vänligt
bemötande från bibliotekarien och att miljön i rummet överhuvudtaget känns välkomnande.58

 
 James McConnell Orr menar att det är ett välkänt fenomen att barnen försvinner alltmer från
biblioteket när de börjar komma upp i tonåren. Många bibliotekarier har byggt upp
ungdomsavdelningar på biblioteket för att försöka behålla ungdomarna. Där har
bibliotekarierna samlat ihop litteratur från både vuxen- och barnavdelningen som de tror att
ungdomarna vill läsa. Orr ifrågasätter om det är rätt sätt eftersom ungdomarna befinner sig på

                                                          
52 Videsen, 1996, s. 40.
53 Fornäs, 1994, s. 19.
 54 Videsen, 1996, s. 40.
55 Hiort-Lorenzen, 1989, s. 142.
 56 Videsen, 1996, s. 40-41.
57 Hiort-Lorenzen, 1989, s. 141.
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så väldigt olika nivåer i sitt läsande. Ungdomarna skulle istället ges möjlighet att låna både
från barn- och vuxenavdelningen för att få en större tillgång till litteratur som passar dem,
eftersom det kan vara svårt att plocka ihop litteratur på den nivå som passar olika ungdomar.59

Enligt den kunskap vi besitter om svenska bibliotek finns det inget hinder för ungdomar att
låna litteratur från barn- eller vuxenavdelningen. Detta motsäger bl a Videsens tankegångar
och till viss del våra egna, eftersom han menar att det egentligen inte bör finnas någon
ungdomsavdelning över huvud taget.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
59 Orr, 1972, s. 118.
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Enligt >���
������#�
��	�� betyder ordet miljö samverkan emellan omgivningen och
exempelvis människor.60 Ordet klimat är också en gångbar term för vår undersökning och då
är det klimatet inomhus som är aktuellt. Inomhusklimat är för oss det klimat som existerar
inne i bibliotekslokalen. Det kan vara temperaturen, om det känns varmt eller kallt, dragigt,
fuktigt eller om luften känns torr. Detta är saker som vi tror påverkar användaren. Är
exempelvis luften väldigt torr kan personer med linser få besvär i ögonen. I
>���
������#�
��	�� står det att inomhusklimatet inverkar på personers trivsel men att även
deras hälsa kan påverkas på olika sätt. Här nämns sådana ting som exempelvis ljus, ljud,
cirkulation, temperatur, luftfuktighet och luftens sammansättning.61

Den inre förmedlingen är den som användaren möter i biblioteksrummets miljö. Vår tolkning
av vad som kan ingå i biblioteksrummets miljö är sådant som exempelvis bibliotekets
inredning, hur böckerna är kategoriserade på bokhyllorna, ser man bara bokryggar i
bokhyllorna eller skyltas en del med framsidorna, olika typer av media som exempelvis CD,
video, tidskrifter och böcker, hur bokhyllorna ser ut och hur de är placerade, hur
informationsdisken ser ut och var den finns i rummet, golv, väggar, tak, fönster, eluttag,
tavlor, gardiner och andra textiler, växter, möblering – bord och stolar, luft – cirkulation och
luftfuktighet, temperatur, belysning, ljud, tekniska hjälpmedel som exempelvis dator,
kopieringsapparat och mikrofilmsläsare mm, författarporträtt, informationsskyltar, skyltning
av media, utställningar, rummets atmosfär och dess färger. Den inre förmedlingen anser vi
också kan utgöras utav den sociala miljön på biblioteket. Det kan handla om möblernas
placering – om de motverkar eller underlättar kommunikationen människor emellan, det kan
också handla om valmöjligheten att kunna sitta för sig själv eller att sitta tillsammans med
andra.

Vi har valt att avgränsa oss genom att koncentrera oss på den inre förmedlingen på
folkbibliotek. Vi kommer att fokusera på biblioteksrummets inredning och dess atmosfär samt
interaktionen människor emellan. Det kan innefatta biblioteksrummets möblering, belysning,
hur bokhyllorna är placerade, färger, skyltning mm. Vi anser att denna avgränsning är
nödvändig för att inte vårt ämne ska bli alltför brett. Vi kommer att studera vissa av
ovanstående delar ur den inre förmedlingen som kommer att presenteras nedan under
respektive rubrik.

 8! �"@>�

När det gäller användarens första intryck av biblioteket nämner Orr hur viktigt det är att
biblioteket har lyckats att skapa en trevlig atmosfär. Eftersom olika användare har olika behov
är det viktigt att det skapas något för alla. Om exempelvis användaren är på biblioteket för att
studera och söker sig till studieplatser är det viktigt att biblioteket har skapat en tyst atmosfär
och möblerat så att användaren har möjlighet att sitta i fred och inte bli störd av olika
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1992, band nr 9, s. 479.
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aktiviteter runtomkring. Eftersom användaren oftast tar med sig de böckerna han/hon vill läsa
till studieplatsen är det inte nödvändigt att där finns så mycket litteratur. Litteraturavsaknaden
kan till och med ge rummet en ännu tystare miljö då det inte blir lika mycket folk i omlopp
som letar litteratur.62 Orr menar att ljudnivån påverkas av många olika faktorer på ett
bibliotek. Det kan vara sådant som telefoner, luftkonditionering men även att människor rör
sig eller pratar med varandra. Möjligheterna att sänka ljudnivån så att den i princip är fri från
ljud utifrån är så gott som obefintlig. Men för att få ner den till en nivå som godtagbar enligt
fastställda normer kan man använda sig av olika sorters ljudisolerande material men även
gardiner, mattor och stoppade möbler. För att miljön ska bli tystare på biblioteket kan en
lösning vara att dela in olika aktiviteter i skilda rum som exempelvis att separera läsplatserna
från övrig verksamhet på biblioteket där en högre ljudnivå kan accepteras.63 Harry Faulkner-
Brown nämner i sin artikel att öppna fönster är något som kan skapa irritation för de besökare
som eftersträvar en så tyst miljö som möjligt. Det brus och oväsen från omgivningen utanför,
som kan bli påföljden av ett öppet fönster, är något man bör ha i åtanke som
bibliotekspersonal.64

 8!&������
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 Sven Nilsson tar upp frågan om biblioteken verkligen frambringar sådana miljöer på
biblioteket som motsvarar användarnas behov. Det har konstaterats att det är bara ca 30
procent av biblioteksanvändarna som lånar böcker och de flesta anser att bibliotekens signum
och placeringar av media är svåra att förstå.65 Det finns även andra faktorer som kan ställa till
förvirring hos användaren. Orr menar att det är viktigt för användaren att han/hon ska kunna
orientera sig på biblioteket på ett smidigt sätt. För att användaren ska hitta på biblioteket kan
biblioteket använda sig av en orienteringstavla som visar hur användaren tar sig till olika
platser. Ju större ett bibliotek är, kanske med flera våningar desto större är behovet av en
orienteringstavla.66 Orr betonar också vikten av att variera bokhyllorna på bibliotek. Det
traditionella sättet att placera böcker i bokhyllan där man bara ser bokryggarna fångar inte
användarens uppmärksamhet så bra. För att fånga användarens uppmärksamhet är ett flexibelt
hyllsystem en bra lösning. Ett hyllsystem där man kan variera hyllplanen i olika lägen för att
möjliggöra en varierad skyltning. För att få användaren att fokusera på en speciell utställning
kan riktad belysning ge bra effekt.67

 
Nolan Lushington och James M. Kusack var båda lärare vid Soutern Connecticut State
University´s School of Library and Information Sciense 1991. Tillsammans har de skrivit en
handbok i biblioteksplanering, )���"��������	�,$������
��
��(������!�����#�&���	����. De
påpekar i denna handbok hur viktigt det är att variera skyltningen med hjälp av ett flexibelt
hyllsystem för att fånga användarens uppmärksamhet. Detta är speciellt viktigt när det gäller
de mest efterfrågade och nyaste titlarna. De menar att dessa få titlar ska omsättas till många
användare på ett så effektivt sätt som möjligt och bör skyltas på hyllplan med framsidan utåt.
Detta underlättar för den användare som söker nya böcker. Eftersom dessa nya och

                                                          
62 Orr, 1972, s. 28-30.
63 Ibid., s. 68-69.
64 Faulkner-Brown, 1999, s. 17.
 65 Nilsson, Sven, 1992. ”Ett bibliotek är ett bibliotek är ett bibliotek… - Om stabilitet och förändring i
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efterfrågade böcker har hög omsättning och inte finns i bokhyllorna någon längre tid därför att
det ofta är reservationskö på dem kan placeringen av dem vara i närheten av utlånings- och
återlämningsdisken.68

 
 

 8!/�7�A�	�
 
 James McConnell Orr nämner helt kort att många bibliotek inreder sina lokaler med gröna
växter vilket kan ge en positiv effekt rent estetiskt om antalet växter inte blir för många.69

Värt att påpeka är också att de gröna växterna kan fungera som avskärmare för att kunna
skapa avskilda plaster i biblioteksrummet.70
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 Orr anser att bibliotek eller andra byggnader som byggts under senare tid tar tillvara på
dagsljuset inne i byggnaden på ett helt annat sätt än vad som gjorts tidigare. Detta beror på att
man idag kan använda exempelvis tonat glas som inte släpper in så mycket värme, eller
dubbelglas som inte släpper in så mycket kyla. Då blir det lättare att hålla en bra temperatur i
lokalen. Om det kommer in för mycket solljus direkt genom fönstren kan det kännas
distraherande för biblioteksbesökarna. Det kan bli svårt att se om ljuset bländar. Det är inte
bara dagsljuset som kommer in i byggnaden som är viktigt. När inte dagsljuset räcker till bör
det finnas artificiellt ljus både som allmän belysning och på de platser där det behövs lite extra
ljus. De flesta människor anser att det är behagligt att vistas i lokaler med naturligt ljus från
fönster. De känner sig illa till mods om de måste vistas i utrymmen med enbart artificiellt ljus,
i synnerhet om det finns fönster så att det vore möjligt att utnyttja dagsljuset.71 Ljuset påverkar
människan på flera sätt enligt Lushington och Kusack. De menar att ljuset i ett bibliotek har
stor betydelse för användaren. Ljuset medverkar till att det blir lättare att använda biblioteket
men det ger även användaren behagliga känslor angående biblioteket. Biblioteket blir både
estetiskt tilltalande och funktionellt om rätt belysning används.72
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 När det gäller luften på bibliotek så menar Orr att det är viktigt att man försöker att hålla
luftfuktigheten på en behaglig nivå. För att både människor och böcker ska må bra bör man
försöka att hålla luftfuktigheten på ca 55 procent. Om luften är varm och fuktig kan människor
uppleva detta som obehagligt. Det innebär också att böckerna i bokhyllorna kan få
mögelskador.73 Detta verifieras också av Faulkner-Brown. Han menar också att ett
biblioteksrum med konstant temperatur i kombination med god luftfuktighet uppmuntrar och
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effektiviserar såväl användare som personal.74 Våra egna erfarenheter av svenska bibliotek är
att det snarare brukar vara för torr luft. Om det är så varmt och fuktigt att det bildas mögel kan
detta innebära att en del allergiker inte kan besöka biblioteket utan att få besvär.
 
 

 8!8�����
 
 Gunnila Ahnlund har arbetat som textilkonstnär och pedagog har skrivit en studiebok med
titeln �0���'�0����
��������$�. I boken beskriver hon bl a att i vår omgivning finns många
färger i naturen som påverkar oss på olika sätt men det finns även färger runtomkring oss som
vi själva valt. Våra intryck av hur vi uppfattar olika färger påverkas exempelvis av hur ljuset
faller, om det är dagsljus, skymning eller mörker.75 Utan att vi är medvetna om det väljer vi
förmodligen färg på olika saker varje dag. Om vi tycker att vår omgivning känns väldigt
färglös och grå kan vi behöva en förändring med mer färg omkring oss. Men det kan också bli
så att vi tycker att vi har alldeles för mycket färg i omkring oss vilket påverkar oss så att vi
upplever omgivningen som prålig vilket kan gör oss trötta. 76

 
 När vi bestämmer oss för en viss färg på exempelvis en tröja eller vilken färg vi ska välja på
nya tapeter till vårt hem så gör vi det på olika sätt. Vi väljer färg på kläder för att försöka att
framhäva oss själva på bästa sätt i sådana färger som klär oss. Vi vill att färgen på vårt hem
ska kännas så hemtrevlig och trivsam som möjligt för att skapa en trevlig atmosfär. 77

 
 Med hjälp av byggforskningsrådet har svenska forskare studerat de psykofysiska sambanden
färgstimuli och färgperception (individens uppfattning av färger och olika nyanser). Genom
studierna kom NCS-systemet för färgbestämning (Natural Colour System – det naturliga
färgsystemet). Efter mer än 20 års färgforskning har det utkommit tre titlar i ämnet och då bl a
�����$������$��0���
����0����������13 där Anders Hård, Rikard Küller, Lars Sivik och Åke
Svedmyr är författare.78

 
 Olika studier har enligt Küller visat att färg inverkar på oss på ett fysiskt sätt. Hjärnan
aktiveras mer av starka och varma färger än av dova färger i grått och blått som minskar på
hjärnans aktivering. Människor som kommer in i ett rum påverkas av den färgsättning som
finns där. Det skulle vara möjligt att välja färg exempelvis i offentliga lokaler för att öka eller
minska på aktiveringen av besökarnas hjärnor. Arbetsgivaren skulle kunna inreda med kalla
färger i arbetsrummen för att minska på aktivering utifrån och därmed stimulera till inre
kreativitet hos individen eller inreda med varma färger för att arbetet inte ska upplevas så
monotont. Detta skulle innebära att man använder olika färger för att uppnå den känslan som
man är ute efter hos exempelvis en arbetstagare eller en besökare i en offentlig lokal.79

 
Berit Bergström var verksam som VD för Skandinaviska Färgskolan AB 1996, vilket är
dotterbolag till Skandinaviska Färginstitutet. När det gäller färgforskningen som gjorts i
Sverige skriver Berit Bergström i sin bok +���$0�1���0���'�/������3$�������3������������
�
�0���0�������
���	����� att stora delar av den berört hur individen urskiljer, upplever och
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 76 Ibid., s. 8.
 77 Ibid., s. 19.
 78 Olofsdotter, Britt, 1995. �����$������$��0���
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berörs av olika färger. Detta har gjorts för att få lärdom om vilka färger vi ska välja i vår
omgivning för bästa resultat för de som ska vistats där.80 Bergström anser att vi människor
påverkas av färger runtomkring oss. Vissa färger kan väcka olika känslor hos oss, inspirera
vår arbetslust eller inverka på vårt sinnestillstånd. Men olika färger påverkar varje individ på
olika sätt. Om en person känner sig glad och harmonisk av en färg kan samma färg uppfattas
som obehaglig av en annan person.81

8!.�5���	��
�

Lushington & Kusack menar att undersökningar som har utförts kring olika typer av
möblering har visat att användare som söker sig till en studieplats vill ha möjlighet att välja
bland olika typer av studieplatser. Den äldre modellen med studieplatser i långa rader i ett tyst
rum är inte så aktuell idag. Användaren av idag kan exempelvis behöva en enskild studieplats
med ett extra stort bord för att få plats med dagstidningar och annat material. Möjligheter att
ändra inställning på stolar för att orka sitta under en längre tid och studera är också viktigt.
Eftersom många äldre människor har svårt för att resa sig upp från stolar är det viktigt att de är
lätta att ta sig i och ur. Barn däremot tycker om att ha möjlighet att sitta gruppvis i möbler som
är anpassade för dem för att lättare kunna interagera med varandra.82 Att det är viktigt med
justerbara, bekväma stolar för den som har behov av att sitta under en längre tid och studera
poängterar även Orr. Han menar att för de användare som sitter på biblioteket och studerar är
det viktigt att stolarna är så bekväma som möjligt för att användaren ska hålla sig på alerten
och kunna läsa så länge som möjligt utan att få ont i ryggen. Stolarna bör också vara försedda
med armstöd och där bör finnas fotpallar för bästa möjliga komfort, vilket visar på att olika
användargrupper på bibliotek har olika behov som biblioteket bör försöka att tillmötesgå.83 I
ett biblioteksrum bör man också tänka på att möbleringen skall vara varierande så att det finns
platser i rummet som främjar en social kontakt, men även platser som är av mer avskiljd
karaktär.84

 
Arkitekturen spelar en viktig roll för människors beteende i olika miljöer, som exempelvis en
biblioteksmiljö. Rumsutformningen och möbelarrangemanget påverkar den sociala
interaktionen och människornas sociala responser i denna miljö. Rektangulära ljusa rum
verkar större än kvadratiska mörka rum. Fönster är ett attribut som ger en positiv effekt. Hall
beskriver tre grundläggande kvaliteter som är viktiga vid bestämmandet av interaktionsstilen i
ett rum: möblernas placering, avståndet mellan möblerna och mängden symbolisk dekoration
som används.85

Enligt Tony Cassidy så har människor behov av att vara ensamma ibland, tillfällen där de inte
behöver känna sig tvingade att vara sociala i alla sammanhang. Men människor har även ett
socialt behov av att träffa andra människor för att kunna utbyta tankar och erfarenheter.
Problem kan uppstå som visar sig som psykisk stress när människor känner att de själva inte
har möjlighet att välja om de vill umgås med andra människor eller om de kan dra sig undan
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82 Lushington & Kusack, 1991, s. 31, 44, 90.
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och vara för sig själva. Detta är viktiga faktorer att tänka på för alla som ska möblera eller
inreda bibliotek.86
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När det gäller teorier som går att tillämpa på vår undersökning har vi varit nödgade att bege
oss utanför ramarna för biblioteks- och informationsvetenskap. Dessa är hämtade från
psykologin närmare bestämt från miljöpsykologin och socialpsykologin. Dessa kommer att
hjälpa oss beskriva företeelser inom biblioteks- och informationsvetenskap som har med
biblioteksrummet och förmedling att göra. Då miljöpsykologin studerar människan i relation
till dess miljö och socialpsykologin människan i relation till andra människor är dessa båda
teorier av stor vikt för oss. Vårt mål med denna uppsats är att besvara hur den inre
förmedlingen (interaktionen mellan biblioteksanvändaren och biblioteksmiljön) uppfattas av
ungdomar på Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning. För att kunna besvara det krävs
teorier som går att applicera på den inre förmedlingen, och det gör i hög grad miljö- och
socialpsykologin. Detta är således vår teoretiska utgångspunkt.

Gränsen mellan miljö- och socialpsykologi är väldigt diffus, det märker vi inte minst genom
att båda har med människors reaktioner att göra. Även om miljöpsykologin omfattar
interaktionen mellan människa – miljö och socialpsykologin interaktionen mellan människa –
människa så tycker vi oss ana att dessa ämnen ofta går in i varandra.

.! �5��@�?��������

Miljöpsykologi förklaras i >���
������#�
��	�� som det ”forskningsområde inom vilket man
studerar människors psykologiska relationer med den fysiska miljön”.87 Man undersöker
människors reaktioner och beteende rent psykologiskt av den fysiska miljön men även den
påverkan hon själv har på den fysiska miljön. Exempel på sådant som studeras kan vara buller
som orsakar att människor känner sig stressade och situationer där de upplever trängsel.88

Miljöpsykologi är studiet av hur miljön påverkar människans beteende och upplevelser och
vice versa, men även hur miljön påverkas av andra miljöer. Ämnet miljöpsykologi är en
blandad disciplin eftersom den berör olika områden av teori inom ämnet tillämpad psykologi.
Tony Cassidy är doktor, universitetslektor och lärare i psykologi vid School of Health and
Social Sciences i Storbritannien där han för övrigt också är rektor. Han har skrivit
,�$��
��������(�#��
�
�#�'�&���$�
�����	�,@������������A
���@�, en introduktionsbok i
ämnet miljöpsykologi. Cassidy tar upp några olika exempel inom miljöpsykologin som
påverkar människans beteende och upplevelser. Det kan vara sådana faktorer som att buss
eller tåg är försenade, grannar som stör genom att exempelvis spela hög musik, eller en
pågående renovering på en arbetsplats.89 Ämnet miljöpsykologi introducerades som ett
speciellt område 1964 på en konferens i New York. Innan dess kallades det ibland för
arkitektpsykologi, psykologisk ekologi eller ekologisk psykologi.90
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Kurt Lewin, som var socialpsykologins grundare tillika professor i pedagogik vid
Lärarhögskolan i Stockholm, levde mellan 1890-1947. Under sin livstid utarbetade han de
viktigaste grunderna inom miljöpsykologin, dess stomme. Hans arbete inriktade sig egentligen
på socialpsykologin, och det är ur det ämnet miljöpsykologin uppkommit. Lewin arbetade bl a
ett tiotal år på ett universitet i Iowa där han utvecklade en del grundläggande teoretiska bidrag.
tillämpade inom psykologin som fortfarande anses vara aktuella inom modern psykologi. En
av de viktigaste teorier som Lewin tar upp är exempelvis något han kallar för: Människa - i -
omgivning. Lewin var övertygad om att beteende och upplevelser bäst kan förstås i en
interagerande struktur. Detta kan vi se i hans berömda ekvation B=�(P,E), där bokstaven B står
för beteende (behaviour), P är individen (person), E står för miljön (environment) och � står
för frekvensen. Genom denna ekvation försöker han att se olika orsaker till olika beteenden
hos individen eller hos miljön.91 Under den tid som förflöt medan Lewin tillsammans med
sina studenter utarbetade det som skulle blir de grundläggande dragen inom miljöpsykologin
uppkom det intressanta influenser även från andra områden inom psykologin. Ett sådant
exempel är arkitektpsykologin som vill undersöka designen av olika fysiska miljöer, och
därefter vilket inflytande de har på individens beteende.92

Seppo Aura var licentiat i förvaltningslära på arkitekturavdelningen vid Tammerfors tekniska
högskola 1984 och samma år författade han boken %��3���
��
�	���������	.�?��13��#
�
���'
�3������0�������������0������������. Även Aura påpekar att man inom miljöpsykologin vill
undersöka hur människors beteende påverkas av den fysiska miljön. Miljö- och
arkitektpsykologi ser till den enskilde individen, där sambandet mellan byggd miljö och
människa står i centrum. När det gäller miljöpsykologi så innefattar det de omgivningar,
situationer och fysiska rum där individers verksamheter utövas, vilket exempelvis kan vara
sådana ställen som vårdcentraler, parker eller klassrum.93 Aura ger även en mer detaljerad
beskrivning av vad man kan koncentrera sig på att undersöka när man forskar inom
miljöpsykologin. Det kan exempelvis vara hur värme, belysning, buller och ventilation
påverkar olika personer på en arbetsplats. Denna arbetsplats kan vara ett bibliotek och då är
det viktigt att man tar hänsyn, inte bara till personalen, utan även till bibliotekets användare.
Eftersom man inom forskningen insett att det blivit allt viktigare att planera arbetsmiljöer av
olika slag så har forskningen inom detta område utvecklats i allt snabbare takt. Det har blivit
allt vanligare att även undersöka hur saker som färg, form, struktur och mått på rum kan
påverka trivseln på olika sätt.94

Människan har behov av att vid olika tillfällen kunna välja en avskild miljö, menar Aura, där
man kan koppla av och bortse från olika sociala roller. Det ska också finnas möjlighet att
kunna välja en miljö som är avsedd för socialt umgänge. En miljö ska kunna tillgodose dessa
olika behov och låta människor ha möjlighet att välja. Människorna ska kunna pendla mellan
ensamhet och social samvaro, om de så önskar. Om allt detta fungerar – då är det en god
miljö.95 Vi anser att ovan nämnda resonemang är viktigt att tänka på vid planeringen av
inredning på ett bibliotek. Det är viktigt att man medvetet tänker på hur man exempelvis
placerar stolar och bord, när man möblerar, så att användaren kan välja om han/hon vill sitta
för sig själv eller tillsammans med andra människor. Faulkner-Brown anser, liksom Aura, att
det är nödvändigt att man utvecklar ett biblioteksrum så att det finns möjlighet för brukaren att
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dra sig undan för att kunna vara för sig själv. Dessa rum i rummet kan man skapa genom att
exempelvis låta bokhyllor agera som avskärmare. Gröna växter kan också vara användbara
avskärmare när man utformar avskilda platser.96

.!&�������?��������

Socialpsykologi är en ”gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala
samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade”.97 Socialpsykologi är alltså
läran om människans interaktion med andra människor. Viktigt att ta med i beräkningarna när
man försöker förstå hur människor fungerar är att människan lär när han ser och det han lär
influerar vad han ser.98 Detta påpekande kommer från Edward T. Hall, antropolog och
uppmärksammad forskare inom socialpsykologin. Han utvecklade sin teori redan under slutet
av 60-talet, men trots detta är den fortfarande gångbar. Detta har vi inte minst märkt genom att
nutida forskare, exempelvis Tony Cassidy, fortfarande hänvisar till Hall och hans teorier. En
annan sak som Hall påpekar är att människor aldrig ser samma sak om de studerar ett objekt.
Hjärnan översätter det som ses och tack vare människans tidigare influenser och erfarenheter
översätter hjärnan det som ses på olika sätt hos olika människor.99

Hall har konstruerat fyra olika kategorier för att beskriva relationer mellan människor; intim
sfär, personlig sfär, social sfär och offentlig sfär. Det är dock viktigt att påpeka att dessa
kategorier inte gäller universellt, utan kan variera väldigt. Dessa relationssfärer går in i
varandra och det är omöjligt att säga var den ena slutar och var den andra börjar.

•  Den intima sfären är den mest privata sfären och innefattar således närhet och ömhet. På
detta avstånd kan man bara se huvudet och axlarna hos den andra personen. Här är man så
nära varandra att beröring sker eller kan ske utan större ansträngning. Vid interaktionen får
man också andra sensoriska signaler som exempelvis kroppsvärme och lukter. Detta
avstånd är reserverat för mycket intim interaktion och anses inte vara lämpligt att använda
offentligt. Avståndet är mellan individerna är obefintligt, max någon decimeter. I denna
zon släpper man inte in vem som helst. Denna sfär kan innefatta aktiviteter som att älska
med varandra, brottas, trösta eller skydda varandra.

•  Inom den personliga sfären är avståndet längre mellan individerna – från en decimeter till
någon meter. Här är det fortfarande ganska lätt att beröra varandra men inte lika lätt som i
den intima sfären. I den personliga sfären släpper man in sina närmaste vänner och
familjen men knappast någon okänd.

•  Den sociala sfären börjar på någon meter ifrån varandra till tre/fyra meters avstånd. Inom
denna sfär finns individens arbetskamrater och nya bekantskaper. De kortare distanserna
tenderar att användas av människor som arbetar tillsammans och vid informella affärer.
De längre distanserna kräver att man höjer rösten och är reserverade för mer formella
affärs- och sociala interaktioner.
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•  Sist har vi den offentliga sfären. Här är avståndet tre/fyra meter och uppåt. Befinner man
sig i den offentliga sfären eller zonen är man på ett avstånd där inblandning inte kan ske.
Beröring går inte att åstadkomma. På detta avstånd kan undvikande och
försvarshandlingar lätt göras, och det används i samband med främlingar som man inte
vill interagera med och som ett tecken för försvar. Men det kan även vara någon som t ex
står i podiet vid en talarstol och håller föredrag. I denna zon hittar vi även viktiga
offentliga personer som exempelvis statsministrar och presidenter, som har ett avstånd
från allmänheten på sex/sju meter eller mer.100

Läkaren Humphry Osmond myntade termerna sociopetal och sociofugal i syfte att beskriva till
vilken grad miljöer uppmuntrar eller motarbetar social interaktion. Osmond hade nämligen
upptäckt att vissa offentliga platser som exempelvis väntrum av olika slag tenderar att få folk
att hålla sig för sig själva – möbleringen inbjuder inte till konversation eftersom stolar oftast
står uppradade och inte alltid är flyttbara. Osmond upptäckte även att andra sorters miljöer
hade motsatt effekt på människor, som exempelvis caféer. Han såg att det i dessa miljöer blev
lättare för människor att interagera med varandra. Här såg också möbleringen annorlunda ut,
borden och stolarna var placerade så att man satt ansikte mot ansikte och inte på rad som i det
andra exemplet. Möblerna på dessa caféer var också flyttbara vilket också gav en möjlighet till
ökad intimitet. Osmond formulerade en teori som ledde till att uttrycken sociopetal och
sociofugal uppstod. Kortfattat kan man beskriva hans teori enligt följande: Sociopetala miljöer
för människorna samman och underlättar interaktion dem emellan genom att man sitter
ansikte mot ansikte och att möblerna är flyttbara. Sociofugala miljöer försvårar interaktionen
från att ske, ofta genom icke flyttbara möbler vilket negativt kan hämma interaktionen. Viktigt
att påpeka är att Osmonds teori utarbetades i Kanada, och är således applicerbar i liknande
kulturer – såsom Sverige. Men det som är sociopetalt i en kultur kanske har en sociofugal roll
i en annan. Ytterligare en sak som är värd att påpeka är att om något är sociofugalt behöver
inte nödvändigtvis betyda att det är något dåligt, och inte heller behöver ett sociopetalt
utrymme nödvändigtvis vara ett bra utrymme. Eftersträvansvärt är dock att vara flexibel och
variera estetik och funktion så att det finns en mångfald av utrymmen för människor att välja
bland.101

Att Edward T. Halls och Humphrey Osmonds teorier är av stor tyngd kan vi konstatera genom
att vi vid ett flertal tillfällen snubblat över deras teorier i andra studier inom ämnet. Bland
annat ger Tony Cassidy oss en beskrivning av Halls teorier om de fyra olika sfärerna som
omger oss människor, Seppo Aura likaså. Tony Cassidy nämner också Osmond och hans
konstruktion av termerna sociofugal och sociopetal.

.!/�7������=��@�B�����������?��������C

Varför är miljöpsykologi ett bra redskap för oss att använda i analysen? Jo, för att
miljöpsykologin studerar hur människan påverkas av den fysiska miljön. I vårt fall består den
fysiska miljön av Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning och människan som påverkas är
de ungdomar som besöker avdelningen. Miljöpsykologin hjälper oss således att förstå på
vilket sätt ungdomar kan uppfatta den fysiska miljön på Malmö stadsbiblioteks avdelning för
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unga. Miljöpsykologin är därför vårt verktyg för att tolka ungdomarnas upplevelser av
rummet.

Varför är socialpsykologi ett bra redskap för oss att använda i analysen? Jo, för att
socialpsykologin studerar människan i förhållande till andra människor. I vårt fall handlar det
om hur ungdomar som besöker Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning påverkas av andra
biblioteksanvändare. Biblioteket är ett offentligt rum och därför en naturlig mötesplats för
människor. Dessa människor har olika sociala behov och har olika relationer eller ingen till
varandra. Socialpsykologin är vårt verktyg för att förstå ungdomarnas olika sociala behov och
hur man kan tillgodose dem.

Vi kommer att genomföra vår analys med hjälp av dessa båda teorier.
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Förutom litteraturgenomgången har vi använt oss av intervjuer som materialinsamlingsmetod.
När vi var i planeringsstadiet gällande magisteruppsatsen funderade vi kring vilka metoder
som skulle kunna vara lämpliga för vårt ämne. Vi ansåg att observationer var en passande
metod för oss. Här skulle vi få fram ungdomarnas naturliga beteende i biblioteksmiljön. Se
vad de gör, varför de är där – studiesyfte eller socialt. Men när vi sedan diskuterade för- och
nackdelar med denna metod kom vi fram till att vi knappast skulle få fram svar på våra
frågeställningar med en observation. Vi kan ju omöjligen veta något om detta, vi kan bara
anta. Vi insåg då att vi istället skulle tjäna på att använda oss av andra metoder, kvar återstod
intervjuer och enkäter.

Vi ställde oss då frågan: Vad är det egentligen vi vill göra – vad vill vi påvisa? När denna
fråga hade klarnat insåg vi att intervjuer utan kombination med någon annan metod faktiskt
kommer att ge oss de svar vi vill ha. Vid semistandardiserade intervjuer är det lättare att få
fram tankar och känslor som kanske kan vara svårt att få fram med hjälp av enkäter. Valet av
materialinsamlingsmetod faller också naturligt på intervjuer om man ser till vår
problemställning och vår teori. Det vi vill åstadkomma med vår uppsats är att se hur den
fysiska miljön på bibliotek uppfattas av dess brukare och det mest logiska sättet att göra detta
är genom intervjuer. Då får vi chansen att genom samtal med de olika respondenterna belysa
deras tankar och funderingar, vilket vi inte fått genom de andra insamlingsmetoderna. Gör vi
oss inte förstådda med en fråga går det att rätta till genom att ställa en kompletterande fråga,
eller förklara för den intervjuade vad som menas. Problemet med detta är att frågorna kan bli
ledande. Andra problem som kan uppstå vid intervjuer är att den intervjuade kanske inte talar
sanningsenligt utan försöker försköna sig själv. En annan aspekt är att vi som intervjuar läser
in svar och beteenden som stärker våra teser. Risken finns att objektiviteten ersätts med
subjektivitet.

När valet av materialinsamlingsmetod var beslutat uppstod frågan om hur vi rent praktiskt
skulle gå tillväga när vi genomförde dessa intervjuer. Skulle vi föra anteckningar under
intervjun eller skulle vi använda oss av bandspelare? Kanske borde vi rent av använda en
videobandspelare? Vi beslutade oss för att föra anteckningar under tiden vi intervjuade.
Eftersom vi var två som skrev uppsatsen fanns möjligheten att hjälpas åt med intervjuerna. Vi
beslutade oss för att inte använda bandspelare eftersom intervjupersonerna kan känna obehag
och nervositet av detta. Dessutom fanns risken att tekniken inte fungerar tillfredsställande,
man kan glömma att byta sida på bandet, den intervjuade kanske talar väldigt tyst så att
hans/hennes ord inte hörs vid avlyssning av bandet, dessutom kan brus av olika slag försvåra
våra möjligheter att uppfatta vad som sagts när vi ska skriva ut den. Därför valde vi att istället
föra anteckningar under intervjuns gång. Vid utförandet av intervjuerna kan den ena
koncentrera sig på att anteckna medan den andre koncentrerar sig på själva intervjun och den
intervjuade. Den som ställer frågorna kan samtidigt uppmärksamma och observera den
intervjuades beteende.

Så här i efterhand, sedan vi genomfört intervjuerna har vi insett att det förmodligen är för- och
nackdelar med alla metoder. I vårt fall kanske vi kan ha missat något av vad våra respondenter
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har sagt men vi har hunnit med att anteckna det mesta och mycket av materialet är ordagrant.
Hade vi haft en bandspelare till vår hjälp kunde det ha underlättat eftersom vi då fått allt
material återgivet ord för ord under förutsättning att tekniken fungerat tillfredsställande.
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För att samla in vårt material har vi som ovan nämnt använt oss av semistandardiserade
intervjuer. Vår undersökning har hela tiden haft för avsikt att genomföras på ungdomar och
bibliotekspersonal involverad i ungdomsavdelningen. För att få prov på hur väl våra frågor i
intervjumanualen utföll har vi genomfört två pilotintervjuer. Vi genomförde vår pilotstudie på
två ungdomar i vår närhet samt en barnbibliotekarie på ett lokalt bibliotek. Efter att vi utfört
pilotintervjuerna insåg vi att vi behövde omstrukturera vissa av de frågor vi ställt till
ungdomarna för att de skulle bli mer begripliga för dem. Vi uteslöt exempelvis en fråga till
ungdomarna som gäller estetik och funktion eftersom vi inte kunde komma på ett sätt att
formulera om den på ett begripligt sätt. När pilotstudien var genomförd och intervjumanualen
justerad var det dags att genomföra intervjuerna som ligger till grund för denna
magisteruppsats. För att försöka att besvara våra frågeställningar var vår avsikt att intervjua
ungdomar som besöker Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning. Vi ville även intervjua
bibliotekschefen eftersom hon har en överblick över hela biblioteksverksamheten, två
bibliotekarier och berörd arkitekt. Vårt syfte från början var att få möjlighet att intervjua två
barnbibliotekarier, en som har arbetat länge på ungdomsavdelningen och en som var relativt
nyanställd. Eftersom de båda troligen besitter olika erfarenheter skulle detta givit oss en
bredare bild av avdelningen och dess miljö.

Innan vi kunde börja med själva materialinsamlingen tog vi kontakt med bibliotekschefen
Gunilla Konradsson-Mortin för att få hennes godkännande att vår undersökning skulle
bedrivas på Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning. Hon rekommenderade oss att ta
kontakt dels med den inredningsarkitekt som är ansvarig för ungdomsavdelningens
utformning, men även med chefen för barn- och ungdomsavdelningen. Inredningsarkitekten
ställde upp på att bli intervjuad, och chefsbibliotekarien för barn- och ungdomsavdelningen
sörjde för att två barnbibliotekarier skulle medverka som respondenter i vår undersökning.
Dessutom ställde bibliotekschefen upp för en intervju med oss. Dessa tre respondenter hade
inget emot att figurera i vår uppsats under sina riktiga namn. När vi genomfört intervjuerna
och skrivit ut dem skickade vi dem via e-post för godkännande till respondenterna. Vi
intervjuade även ett antal ungdomar under deras besök på Malmö stadsbiblioteks
ungdomsavdelning. Till vårt förfogande hade vi avsatt en hel dag på ungdomsavdelningen för
intervjuer. Dessa ungdomar har fått vara helt anonyma (även för oss), och således har vi inte
kunnat skicka intervjuutskrifter till dem för godkännande.

Vi har intervjuat sex ungdomar som befann sig på ungdomsavdelningen på Malmö
stadsbibliotek. Vår avsikt var ursprungligen att intervjua fler än så. Även om vi försökt att
disponera vår dag till att intervjua ungdomar på ett effektivare sätt genom att dela upp oss och
intervjua våra respondenter ensamma istället för att intervjua dem tillsammans hade det inte
blivit fler att intervjua. Det fanns inte mer än sex personer som vi vid en första anblick ansåg
tillhöra gruppen ungdomar. Detta har i sin tur medfört att vårt underlag har blivit mindre än vi
tänkt från början och att vi är medvetna om att vi inte kan dra några vittgående slutsatser. Vid
ett annat tillfälle genomförde vi även en intervju med bibliotekschefen och en intervju med en
barnbibliotekarie. Vårt syfte från början var att få möjlighet att intervjua två
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barnbibliotekarier. Men av orsaker bortom vår kontroll blev det bara en barnbibliotekarie som
kunde ställa upp på en intervju. För att bilden ska bli så heltäckande som möjligt har vi även
intervjuat den inredningsarkitekt som är ansvarig för ungdomsavdelningens utformning. Vi
hade bokat tid för en intervju med henne på Malmö stadsbibliotek men hon fick förhinder så
då löste vi det genom att skicka över våra intervjufrågor via e-post. Som ett stöd i utförandet
av dessa intervjuer har vi följt våra intervjumanualer (jfr bilaga 1-4).

För att skapa oss en egen uppfattning om miljön på Malmö stadsbiblioteks båda
ungdomsavdelningar och för att ha en utgångspunkt för våra intervjufrågor har vi använt oss
av egna observationer av ungdomsavdelningen och Ungt Forum som en av våra
materialinsamlingsmetoder. Dessa observationer redovisas i uppsatsen och har som främsta
syfte att hjälpaDig som läsare att följa med i våra tankegångar. Innan vi utförde dessa
observationer hade vi inte utfört någon direkt plan eller manual som skulle följas. Vår avsikt
var att gå dit med så få förutfattade meningar som möjligt för att kunna skildra avdelningarna
helt spontant. När vi kom dit gick vi runt var och en för sig och antecknade det vi såg, kände
och upplevde på avdelningarna. Vi försökte fånga en bild av ett för oss aldrig tidigare upplevt
biblioteksrum och dess atmosfär. Syftet var att utföra observationerna innan vår bild av
rummet förändrats, vilket det alltid gör i takt med att man lär känna en miljö. Vi ville också få
fram våra egna intryck, så som de var innan vi påverkat varandra. Därefter sammanställde vi
våra anteckningar för att få en så heltäckande bild som möjligt av de båda avdelningarna.



35

3!�5��=��������������	���>
���=���	�
�
����:
�	����?���


 
 Malmö stadsbibliotek är ett delvis nytt bibliotek och delvis nyrenoverat. Biblioteket består av
tre fristående delar; den gamla men nyrenoverade biblioteksbyggnaden, den nya
biblioteksbyggnaden och den nya centrala entrébyggnaden som är belägen i mitten för att
länka ihop den gamla byggnaden med den nya. De tre byggnaderna binds samman med
glasgångar på de flesta våningsplan.102 Den nya biblioteksdelens väggar är till stor
glasbetäckta för att på så sätt kunna spegla årstidernas olika skiftningar. Entrén kallas
cylindern och ser ut som en sådan. Inne i cylindern är det enormt högt till taket. Väggarna är
vita. Här sköts utlån och återlämning. Det är från detta rum man går vidare för att komma till
avdelningen för barn och unga som är belägen i den gamla delen av biblioteket. Det är även i
denna byggnad som Ungt Forum är belägen.
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 Avdelningen för barn och unga är uppdelad i två delar – den ena är till för de yngre barnen
och den andra för de äldre. Det är avdelningen för de äldre barnen som vi kommer att inrikta
oss på i vår observation. Centralt på avdelningen finns informationsdisken, den är således
belägen mellan de båda delavdelningarna. Disken fungerar både som utlånings- och
återlämningsdisk, men även som informationsdisk. Dock finns det inga skyltar som visar
vilken av ovanstående saker man gör var. Här fann vi också en önskelåda och även en
automatisk utlåningsapparat där låntagaren själv kan låna hem sina media.
 
 Det är i stor sett vitt från golv till tak på ungdomsavdelningen – vitputsade väggar och
klinkers i ljus färg. Ungefär var tionde meter finns det en lucka i golvet med eluttag för att det
ska finnas möjlighet att ändra avdelningens utseende i framtiden. Avdelningen känns väldigt
stilren och designad. På tre väggar finns det stora spröjsade fönster med enorma
fönsternischer. Det finns inga gardiner i fönstren och inga tavlor på väggarna. I några av
fönsternischerna finns det dock olika små utställningar i olika teman. Två tavlor står lutade
mot väggen och ser ut som om de väntar på att bli upphängda. Stolarna som finns utplacerade
lite varstans utgör den enda färgklicken – de är solgula och gräsgröna och ger en vacker effekt.
Ungdomsavdelningen tillhandahåller två soffor. Dessa soffor står mitt emot varandra och har
ett bord emellan sig. De är av en rak och enkel modell med låg rygg, utan dynor och kuddar av
något slag. De är mossgröna och färgen passar inte riktigt med de solgula och gräsgröna
stolarna. På ungdomsavdelningen går det inte att finna en enda grön växt men trots detta
känns luften på avdelningen mycket bra. Detta beror troligtvis på en god luftcirkulation.
 
 Det är ljust på biblioteket mycket tack vare de stora fönstren som släpper in dagsljuset. Det är
högt i tak, ca fyra meter. Hyllorna är luftiga med mycket plats åt skyltning och exponering och
dessutom relativt låga för att passa användargruppens behov. De är av ett ljust träslag, troligen
ask, björk eller lönn. Hyllorna vid fönstren är placerade så att ljuset kan passera emellan dem.
Dessa hyllor är mobila och kan flyttas om utrymmet behövs till något annat ändamål. Över de
andra hyllorna som inte är mobila finns punktbelysning i form av stilrena grå metallampor
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som fästs på det översta hyllplanet. Tidskriftshyllan är i samma träslag som de andra hyllorna
vilket ger ett enhetligt intryck. Här exponeras framsidorna på tidskrifterna. Längst ner på varje
sida om tidskriftshyllan finns boxar för äldre nummer av de olika tidskrifterna. Något som vi
saknar är skyltning av nyheter. I taket över bokhyllorna består takbelysningen av vita runda
lampor som hänger tre och tre längs hela taket. Förmodligen är det någon form av bländskydd
i taklamporna för de ger inget skarpt ljus när man tittar direkt på dem. Mellan varje
mittenlampa finns ventilation.
 
 På sidan som vetter in mot barnavdelningen står fyra stora vita pelare. I anslutning till dessa
står fem datorer. Fyra är satta mittemot varandra och den femte ensam bredvid. Datorerna
måste man boka tid för att använda, och en stor och tydlig skylt påpekar att allt fiffel med
datorerna polisanmäls. Bredvid datorerna ligger en kopieringsapparat och kopieringskort går
att köpa vid informationsdisken.
 
 På avdelningen för unga kan vi konstatera att medierna är uppställda på följande sätt. Bland
skönlitteraturen finner vi: Hc, Hce, Hcg, uHc och uHce indelad i olika kategorier som
exempelvis; klassiker, kärlek, poesi, skratt – skoj, spöken, spänning – skräck, deckare, fantasy
– science fiction, att vara ung, lättläst, aldrig mera krig, hästar och idrott. Bland utbudet hittar
vi också ”bok och band” och CD-skivor till utlån. CD-skivorna står i blädderställ som gör det
lätt att leta efter skivan man söker. Det finns också övningsböcker för olika instrument i
bläddertråg och med vanlig uppställning undertill. Även fackböcker, uppslagsböcker,
tidskrifter finns att hitta på ungdomsavdelningen.
 
 Våra egna reflektioner över avdelningen för unga är bl a att det vita på väggar, tak och golv
ger ett nästan instiutionsliknande intryck av ett rum som inte är färdiginrett. Visst, design i all
ära, men är det detta ungdomarna vill ha? Vi efterlyser lite högre mysfaktor på denna
avdelning.
 
 När vi har läst in oss på vårt ämne har det framkommit att ungdomar tycker att det är viktigt
att det finns rum i rummet, att de har någon egen vrå där de kan sitta för sig själva eller med
någon kompis. Detta lyckas ungdomsavdelningen inte med. Det finns förvisso något som kan
liknas vid rum i rummet, där hyllor agerar som avskärmare, men där finns inga sittplatser.
Över huvud taget kan man fråga sig om Malmö stadsbibliotek har lyckats med sin avdelning
för unga, för när vi gjorde vår observation fann vi endast ett fåtal ungdomar på avdelningen.
Inte en enda som botaniserade bland hyllorna! Förhoppningsvis var det bara en tillfällighet,
men vårt bestående intryck av ungdomsavdelningen var att det inte kändes inbjudande. Senare
hittade vi många ungdomar på andra avdelningar i biblioteket där det fanns ett annat utbud av
studieplatser.
 
 Något annat vi reagerade över var golvet. Klinkers är säkert både praktiskt och snyggt men
kanske inte funktionellt. Det måste framförallt vara arbetsamt för personalen att gå på ett
sådant hårt golv hela dagarna. Men det för ju också med sig att röster, steg och många andra
ljud inte dämpas pga golvet och de kala väggarna. Det blir snarare en ekoeffekt.
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 Ungt Forum är en avdelning som riktar sig till de unga vuxna. Den ligger i entréhuset
(Cylindern) på en balkong på tredje våningen. Denna avdelning har en lite ungdomligare
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prägel än den mer traditionella ungdomsavdelningen. Den är inte speciellt stor till ytan och det
kanske bidrar med lite av charmen. Här finner vi uppblåsbara IKEA-fåtöljer och en
uppblåsbar soffa i leopardmönster. Det finns några få studieplatser bestående av små
fyrkantiga bord av ljust träslag. Runt borden finner vi samma sorts stolar som
ungdomsavdelningen har, fast istället för grönt och gult har stolarna bytt färg till svart och
rött.
 
 Avdelningen har ljus och vacker utsikt – från ena hållet kan man titta ut genom ett
panoramafönster som vetter ut mot vägen, från andra hållet tittar man ut över den öppna delen
av Cylindern från en balkong. Det är en mäktig vy som skådar ens öga, och man bör inte titta
ner om man har anlag för svindel. Här kan man få en bra överblick över ruljansen på
bottenplan.
 
 Ungt Forum har ett ganska litet rum till sitt förfogande, knappt ens värt att kalla rum, men det
är öppet, luftigt och ljust. Det är egentligen inget rum, utan snarare en balkong – en bro
byggnaderna emellan. Runt hela balkongen finns vita räcken och öppna gångar till övriga
delar av biblioteket. I balkongens mitt finns en spiraltrappa som går upp mot ett forna kafé.
Det finns två hissar som tar besökarna mellan våningarna. Längs balkongräckena finns
trästolar med hög rygg som går att snurra. De ser väldigt vackra och tidsenliga ut. Stolarna är
av ett ljust träslag, troligen björk eller ask och har en sittdyna av skinn i naturfärg – och ser
designade och dyra ut.
 
 Avdelningen tillhandahåller ungdomslitteratur och skrifter framtagna för ungdomar; t ex
"������, B�3	 och C��
. Här finns även montrar där man förvarar pocketböckerna, vilket ger
ett väldigt modernt intryck. Tidskrifthyllorna har belysning och själva hyllorna är i samma
ljusa träslag som snurrstolarna. Den punktbelysning som vi finner på vissa hyllor är i form av
lampor som fästs på översta hyllplanen och sedan riktas ned mot böckerna/tidskrifterna. Här
hittar vi även vuxenserierna – som står i hjulbeklädda bläddertråg. Avdelningen
tillhandahåller även en servicestation med dator och tangentbord som man kan söka i
bibliotekskatalogen med. Den var dock tillfälligt ur funktion vid vårt besök. På en
anslagstavla gick att läsa Ungt Forums planerade programverksamhet för våren. Det fanns
även broschyrer som berörde många ämnen som ungdomar kan tänkas behöva information
om.
 
 Taket är stålgrått och har många små infällda spotlights. Golvet är täckt av parkett med luckor
i golvet för el ungefär var femte meter som gör det möjligt att förändra bibliotekets utseende i
framtiden. Inte heller på denna avdelning finns det några gröna växter, men å andra sidan
känns det inte lika påtagligt naket här som på den andra ungdomsavdelningen. Här finns
egentligen inget behov av växter på samma sätt.
 
 Det är på denna avdelning vi hittar ungdomarna vi sökte på ungdomsavdelningen. Det är på
Ungt Forum de håller till. Och frågan är om det egentligen inte är väldigt bra att dessa båda
avdelningar inte ansluter till varandra. Kanske behöver ungdomarna denna fristad. Det är inte
heller så stort att det behövs. De bibliotekarier som arbetar med Ungt Forum inriktar sig
istället på utåtriktad verksamhet och är mycket ute på skolor och pratar böcker.
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De personer som arbetar i verksamheten på Malmö stadsbibliotek som vi intervjuat är
bibliotekschef Gunilla Konradsson-Mortin, barnbibliotekarie Bibi Andgren och
inredningsarkitekt Jeanette Joberg, samtliga verksamma på Malmö stadsbibliotek. Intervjuer
med de två förstnämnda ägde rum under samma dag och anteckningar fördes under hela
intervjun. Härmed kan konstateras att inte allt som sades kom med i våra anteckningar som
citat, men de gånger vi citerat har det varit ordagrant nedskrivet. Inredningsarkitekten hade en
tid avsatt för intervju, men fick förhinder. Istället utfördes intervjun via e-post genom att vi
skickade över frågorna till henne och hon skickade tillbaka svaren till oss. Detta visade sig bli
en utdragen process, då hon var väldigt upptagen på annat håll. Det tog ett antal veckor innan
hennes svar kom in till oss. Eftersom hon fick frågorna skickade till sig, har det också givit
henne längre betänketid jämfört med övriga respondenter. Hon har kunnat formulera sig på ett
helt annat sätt jämfört med hur intervjun hade sett ut om den hade genomförts på liknande sätt
som ovanstående intervjuer.

Till vår hjälp för att försöka få svar på våra frågor har vi även intervjuat sex personer på
Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning. Intervjuerna genomfördes under en dag och
samtliga intervjuer ägde rum på ungdomsavdelningen. Vårt urvalskriterium vi utgick ifrån var
att intervjupersonerna skulle befinna sig i den fysiska lokalen, samt att de skulle vara just
ungdomar. Videsens åldersram för ungdomar är ca 12-24 år, vilket vi hade i åtanke vid vårt
urval.103 Därmed bortsåg vi bland annat ifrån föräldrar med små barn. Men att vara ungdom
behöver inte vara åldersrelaterat, det kan även vara en form av identitet.104 Vi har valt att inte
spela in intervjuerna med våra respondenter, då detta kan kännas obehagligt för dem. Det
kanske inte hade varit lika lätt att få dem att gå med på att bli intervjuade om vi hade haft
bandspelare med oss. Av vår pilotstudie att döma så var inte de ungdomar vi intervjuade
särskilt pratsamma och därför antog vi att vi skulle hinna föra anteckningar under
intervjuerna istället för att spela in på band.

Trots att vi tillbringade en hel dag på Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning gick det inte
att finna fler än sex respondenter. Det berodde inte på att ingen ville ställa upp, det var helt
enkelt inte fler besökare som passade vår målgrupp. Resultatet kanske hade sett annorlunda ut
om vi tillbringat ytterligare en dag på ungdomsavdelningen i materialinsamlingssyfte. Antalet
respondenter hade ökat och vi hade haft ett större underlag till vår analys. Dessvärre var det
inte möjligt för oss att utföra fler intervjuer som tidsläget såg ut då. Vi var helt enkelt tvungna
att göra så gott vi kunde med det insamlade material vi ändå hade. I efterhand har vi insett att
det hade varit uppsatsen till gagn med fler respondenter än de sex vi intervjuat.

Under tiden vi genomförde intervjuerna blev vi varse att det inte är alldeles självklart vilka
personer som räknas som ungdomar. Vad är det som avgör att en person är ungdom eller inte?
Är det att man som vuxen är ungdomlig, eller att man som barn är mogen? Det är inte heller
alltid lätt att avgöra åldern på besökarna. Detta fick vi erfara under våra intervjuer, där
respondenternas åldrar skiljde sig åt markant. Den yngsta respondenten var 11 år och den
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äldsta strax under 30105. Vi har valt att låta hans utsagor finnas med till viss del i vårt material.
Han finns således representerad, men det var inte alla frågor som var aktuella att ställa till
honom. Alla sex intervjuade har blivit informerade om att de är helt anonyma, vi valde att inte
ens fråga efter deras namn, för att undvika att problem skulle uppstå som skulle kunna
identifiera dem – det enda vi tog reda på var hur gamla de var. För att det ska bli lättare för
Dig som läsare har vi ändå valt att sätta ett fingerat namn på var och en av besökarna på
ungdomsavdelningen. De intervjuade är:

•  Adam, 15 år
•  Alice, 16 år
•  Amanda, 17 år
•  Anders, under 30 år
•  Anna, 15 år
•  Annika, 11 år

Två av dessa respondenter, nämligen Anna och Adam, intervjuades gemensamt eftersom de
satt tillsammans på ungdomsavdelningen.
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Vi har valt att dela upp vårt empiriska material (resultatdelen) i olika teman och analysen
följer samma mönster. Vi har haft god hjälp av Per-Johan Ödmans bok )
�����.��3��������.
$����	� att tolka det insamlade materialet. Ödman är professor emeritus och föreläsare i
hermeneutik.106 Analysen har vi försökt i största möjliga mån att koppla till våra teoretiska
utgångspunkter – miljö- och socialpsykologi. Vi har försökt ställa frågor till vårt insamlade
material. Många frågor var helt irrelevanta, men vi har i efterhand förstått att dessa frågor
ändå varit nödvändiga att ställa, eftersom de givit oss en insikt i vår empiri. Analysen har på
så sätt vuxit fram, eftersom våra frågor blivit mer och mer korrekt ställda. Så långt det går har
vi försökt ta teorin till hjälp för att beskriva olika företeelser. En utav våra handledare
uttryckte sig på ett välformulerat sätt angående teorins betydelse som vi väljer att referera:
Vårt empiriska material är som ett trädgårdsland. För att kunna få de odlade grönsakerna att
växa sig så stora och fina som möjligt krävs trädgårdsredskap av olika slag. Dessa redskap är
vår hjälp för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Likaså är våra teorier vårt redskap att
tolka vårt empiriska material.107 Teorierna hjälper oss förstå empirin. Det är så vi utarbetat vår
analys.

Nedan följer en sammanställning av vårt insamlade material. För att disponera
resultatpresentationen på ett så bra sätt som möjligt har vi ställt upp olika teman som utgår
från våra frågeställningar. Inledningsvis beskriver vi vad bibliotekschefen informerat oss om
angående bibliotekets 	����=�	��=��. Att vi startar med detta beror på att verksamhetsmål
är övergripande och ger Dig som läsare en överblick över hur verksamheten ser ut. Det andra
temat behandlar �	�������	��������=���	�	 berörda parter emellan, när det gäller
utformandet av ungdomsavdelningen. Detta tema beskriver vilka som varit med och påverkat

                                                          
105 Den äldsta respondenten ville inte ange sin exakta ålder för oss vid intervjutillfället, mer än att han var under
30 år.
106 Ödman, Per-Johan, 1979. )
�����.��3��������.�$����	�.
107 Eriksson, Catarina, e-post daterad  2001-11-19.



40

ungdomsavdelningens utformande, och hur samarbetet sett ut. Orsaken till att delaktighet och
samarbete kommer som tema nummer två beror på att vi tänkte gå kronologiskt framåt i tiden.
Här beskrivs hur planeringen och utformandet av avdelningen gått till genom renovering och
nybyggnation. Under det tredje temat tar vi upp bibliotekschefens och barnbibliotekariens
tankar om >
���=�����=���>??�@�=�����=	���
������>??	�. Detta tema kommer efter
delaktighet och samarbete eftersom det nu är relevant att ge en introduktion till vår målgrupp
och särskilja dem från övriga grupper. Därefter faller det sig naturligt att beskriva
>
���=���	�
�
�	
, exempelvis hur ungdomarna nyttjar avdelningen. Efter att vi belyser
deras tankar om ungdomsavdelningen känns det logiskt att låta deras åsikter framkomma även
gällande >
���=���	�
�
�	
��>����=
�
�!�Här kommer även övriga respondenters tankar i
frågan fram. Tema nummer sex kommer att helt kort behandla den alternativa
ungdomsavdelningen som Malmö stadsbibliotek erbjuder de lite äldre ungdomarna, nämligen
2
������>=. Det näst sista temat innefattar respondenternas tankar om �>==	����=
���=	����	. Avslutningsvis tar vi upp respondenternas tankar angående 	��	������
���
�>
����
.
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Under intervjun med bibliotekschefen ställde vi en fråga som riktades speciellt till henne som
bibliotekschef. Frågan lyder: ”Vad finns det för mål med ungdomsverksamheten?” Hon
framhåller att förra året (2000) var det första år man kunde bedriva ren verksamhet, innan
upptogs all tid av renovering och nybyggnation. Vidare påpekar bibliotekschefen att det finns
viktigare bitar som måste fungera innan man kan sätta upp verksamhetsmål, som exempelvis
en fungerande in- och utlåning. Det praktiska måste fungera tillfredsställande innan man kan
sätta upp visioner för framtiden. Naturligtvis finns det övergripande mål för hela
verksamheten, menar bibliotekschefen, men ger oss ingen ytterligare beskrivning på vad de
innefattar. Varje avdelning har själva tagit fram sina egna mål. Själv är inte bibliotekschefen
direkt delaktig i de mer detaljerade mål som varje avdelning sätter upp för sin verksamhet.
Hennes ansvar ligger på ett mer övergripande plan.

Sammanfattningsvis menar bibliotekschefen att varje enskild avdelning har satt upp sina egna
verksamhetsmål, men själv har hon ett mer övergripande ansvar som gäller hela
verksamheten.

 <!4�(	=��&�:�#	�������	��������=���	�	

Bibliotekschefen har ett mer övergripande ansvar även när det gäller utformandet av
ungdomsavdelningen, vilket hon beskriver under frågan: ”På vilket sätt har Du som
bibliotekschef varit delaktig i utformandet av miljön på ungdomsavdelningen?” Hon har inte
varit inblandad på detaljnivå utan hennes uppgift har snarare varit att få de olika
avdelningarnas ytor att gå ihop rent praktiskt – hur stor yta varje avdelning skall ha till sitt
förfogande, hur stor yta personalutrymmena skall få ta från den publika delen osv.

Vem har då varit med i detta samarbete? Det är en avdelning för barn- och ungdomar – har
dessa grupper fått vara med och tycka till om hur avdelningen skall utformas? Det är vi
intresserade av att ta reda på, därför ställer vi en fråga till samtliga respondenter, med lite
olika utformning beroende på vem som intervjuas. Den fråga vi ställer till ungdomarna lyder:
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”Har Du eller några kamrater till Dig varit delaktig i utformandet av miljön på
ungdomsavdelningen, i så fall hur?” Till barnbibliotekarien lyder frågan: ”På vilket sätt har
Du som barnbibliotekarie varit delaktig i utformandet av miljön på ungdomsavdelningen?"
Inredningsarkitektens fråga har vi utformat enligt följande: ”På vilket sätt har Du som
inredningsarkitekt varit delaktig i utformandet av miljön på ungdomsavdelningen?”

Bibliotekschefen anser att det är viktigt att man tar det ett steg i taget och låter avdelningen
växa fram i nära samarbete med brukarna och personalen. Hon ser gärna att alla berörda parter
är delaktiga i samarbetet och då ungdomar i synnerhet. Men ändå saknas ungdomarnas åsikter
gällande utformningen. Ingen av de intervjuade ungdomarna har dock fått vara med
personligen och tycka till om utformningen. Inte heller känner de någon som har fått vara
med. Enligt barnbibliotekarien har samarbetet mellan personal och ansvariga för renovering
av barn- och ungdomsavdelningen varit skralt och hon uttrycker att ”samarbetet varit uselt
från start”, men att det nu verkar mer lovande. Däremot nämner varken barnbibliotekarien,
inredningsarkitekten eller bibliotekschefen någonting som pekar på att ungdomarna kommer
att vara delaktiga med att utforma ungdomsavdelningen i framtiden.

Bibliotekschefen nämner att ”[a]vdelningen har fått stor yta till sitt förfogande som man inte
riktigt vetat vad man ska göra med. Det har skett mycket planerande men inget som har
slutförts./…/ En inredningsarkitekt finns till förfogande och arbetet med inredningen är på
gång. Berörd personal och inredningsarkitekt har tillsammans utarbetat många idéer angående
lokalens utformning.”. Efter vår intervju med barnbibliotekarie Bibi Andgren visade det sig att
det enligt hennes uppfattning inte funnits någon inredningsarkitekt att vända sig till under
arbetets gång, vilket hon saknat. ”Det är svårt att komma med konkreta förslag. Man behöver
hjälp med en så viktig bit som inredningen. Den enda som fanns tillgänglig vid utformandet
av avdelningen var arkitekten Henning Larsen och hans främsta mål var att utforma ett
vackert rum, inredningen var inte alls av samma betydelse för honom. Bokhyllor fick
personalen själva välja, och de blev på tok för höga.” Inredningsarkitektens utsagor skiljer sig
från barnbibliotekariens. Enligt henne så har hon som inredningsarkitekt nämligen arbetat med
Malmö stadsbibliotek ända sedan 1993.

För inredningsarkitekt Jeanette Joberg innebär ansvaret att vara verksamhetens ombud
gällande hela inredningsprojekteringen. Hennes arbete började redan 1993 när planeringen av
om- och nybyggnation av biblioteket startade. Samarbetsmässigt kände Joberg att det var svårt
att göra sin röst hörd eftersom arkitekten till Malmö stadsbibliotek, Henning Larsen, var stor
internationellt sett och van att få genom sina idéer. Hon ger följande beskrivning: ”Nu
inträffade något som väl oftast föregår i den manliga världen – prestige och maktpolitiska
beslut om att inte lyssna till verksamheten utan det viktiga är att tillfredsställa en stor
internationell arkitekt. Det priset har vi fått betala i blod, svett, tårar och skattebetalarnas
medel. Jag kämpade och vann många slag för verksamheten. /…/ Vissa dåraktiga och
omänskliga tankar kunde jag avstyra.”. Nu när arkitekten är ute ur bilden menar
inredningsarkitekten att samarbetet mellan berörd personal och henne har förbättrats avsevärt.
Hon beskriver situationen enligt följande: nu har det blivit möjligt att ”skapa den miljö som
verksamheten och jag önskade”. På denna punkt instämmer barnbibliotekarien med
inredningsarkitektens åsikter. Hon tycker att samarbetet fungerar bättre nu när arkitekten gjort
sitt och inredningsarkitekten tagit över planeringen av ungdomsavdelningens utformning.
Vidare anser Andgren att personalens synpunkter nu kommer fram på ett bra sätt. Hon menar
att det blir på en konkret och bra nivå eftersom det nu har förekommit ordentliga
genomgångar där personalen tillsammans med inredningsarkitekten gått igenom rum för rum
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och tagit fasta på personalens inredningsidéer. Däremot kände sig inte Andgren delaktig i
utformandet av ungdomsavdelningen när byggnationen påbörjades. De synpunkter hon haft
när ungdomsavdelningen var under utveckling känner hon sig osäker på om de verkligen
kommit fram till berörda personer. Andgren påpekar att det från början bara fanns en facklig
representant och chefen för barn- och ungdomsavdelningen som hade lite att säga till om.
Dessutom menar Andgren, liksom Joberg, att det förekommit en konflikt med arkitekten som
gjort att samarbetet blivit lidande.

Till skillnad från Andgren anser Joberg att samarbetet mellan alla personalkategorier har varit
bra under de år hon arbetat med biblioteket. Hon beskriver att det funnits en god anda som
genomsyrat verksamheten. Naturligtvis har det förekommit argumentation, något som Joberg
benämner som ”vanlig med- och motmänsklighet”. Hon anser att hon själv tillsammans med
berörd personal varit delaktig men att beslut måste fattas och det skall göras på en högre nivå.
Hon anser att det idag fortgår ett gott samarbete mellan henne och personalen. Hon är
medveten om att ungdomarna inte har kommit till tals någon gång under avdelningens
utformande, vilket hon tycker är beklagligt. Inredningsarkitekten har dock vid andra tillfällen
talat med ungdomar angående hur de vill att en bra ungdomsavdelning ska se ut. Vid dessa
tillfällen har de inte kommit med några nya tankar. Joberg beskriver situationen enligt
följande: ”Tyvärr är inte ungdomarna med och har inte varit det någon gång. Jag har pratat
med ungdomar om vad de kunde tänka sig, tyvärr blir bilden snäv och inte alltid nytänkande.”
Med detta tror vi att Joberg menar att ungdomarna kanske inte har funderat i de banorna
tidigare och därför inte har några konkreta förslag att komma med och därför blir deras svar
diffusa.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de ungdomar vi intervjuat inte varit delaktiga i
utformandet av ungdomsavdelningen, inte heller känner de någon som varit med i detta
utformande. Bibliotekschefens medverkan har varit på ett mer övergripande plan, som innebär
att hon inte varit med på detaljnivå vid avdelningens utformande. Barnbibliotekarien anser att
det är först nu som hon kan känna sig delaktig i utformandet, under byggnationen visste hon
inte till vem hon skulle vända sig med sina idéer. Inredningsarkitekten talar om ett gott
samarbete med personalen genom hela byggnationsprocessen. Hon beskriver dock samarbetet
med arkitekten Henning Larsen som föga givande, då det var svårt att göra sin röst hörd och få
igenom sina idéer. Hon är även medveten om att ungdomarna inte kommit till tals under
utformningen av avdelningen, men samtidigt anser hon att deras idéer inte ofta är speciellt
nytänkande.
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Vi frågade bibliotekschefen: ”Hur tänker Du angående denna grupp användare jämfört med
andra grupper? (Är ungdomarna en prioriterad grupp?)”. Vi anser nämligen att om
bibliotekschefen menar att ungdomarna är viktiga så kommer detta att avspegla sig på
biblioteksrummets miljö. Även om denna fråga kanske inte lägger direkt fokus på någon av
våra frågeställningar, anser vi ändå att den fyller sin funktion i vår uppsats.

Bibliotekschefen anser att ungdomarna är en viktig grupp. Det har enligt henne satsats på
ungdomarna som användargrupp, jämfört med andra grupper, och med detta syftar hon främst
på Ungt Forum. Men hon poängterar ändå att biblioteket är öppet för alla – ”här görs ingen
skillnad på om det är en uteliggare eller en grevinna som besöker biblioteket”. Genom en



43

annan fråga fick vi även kommentarer om detta från barnbibliotekarien, som anser att barn-
och ungdomsavdelningar alltid kommer i sista hand när det gäller planering och utförande, när
alla andra avdelningar är klara. Som exempel beskriver Andgren: ”Vår avdelning var inte klar
när den öppnades för allmänheten, kvällen innan arbetades det in i det sista med att sätta upp
nya bokhyllor för att få det att se någorlunda färdigt ut.”

Sammanfattningsvis anser bibliotekschefen att det satsats en hel del på målgruppen (främst
genom Ungt Forum). Barnbibliotekarien menar att det föreligger en låg prioriteringsnivå för
barn och ungdomar som målgrupp.
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Under denna rubrik vill vi poängtera att när vi här beskriver ungdomarna behandlar vi inte
Anders utsagor i frågan, då han inte kan räknas till ungdomsskaran (han är ju strax under 30).

”Vad gör Du på ungdomsavdelningen? Vad gör Du inte av det utbud som finns?” Dessa
frågor ställde vi till de ungdomar vi intervjuade. Att ställa dessa frågor till övriga respondenter
anser vi inte vara relevant. För att försöka få fram en annan synvinkel valde vi att fråga
barnbibliotekarien en liknande fråga: ”Har Du någon uppfattning om vad ungdomarna gör på
ungdomsavdelningen? Kommer de ensamma eller i grupp?”

Merparten av ungdomarna vi intervjuade utnyttjar avdelningens möjligheter att söka
faktaböcker till skolarbete. Ett par brukar läsa tidskrifter och endast en av våra respondenter
lånar skönlitteratur, nämligen Alice, 16 år. Av vår undersökning att döma så kan vi konstatera
att de ungdomar vi intervjuat inte riktigt utnyttjar de möjligheter avdelningen erbjuder. Det är
bara två av fem som använder datorerna och det är bara en som använder uppslagsverken, och
det är Annika, 11 år. Barnbibliotekariens uppfattning om hur ungdomarna utnyttjar
ungdomsavdelningen är att de tittar i böcker och använder datorerna. Andgren märker inte av
ungdomarna så mycket eftersom de inte tar kontakt med bibliotekarien i så stor utsträckning.
Hon menar att ”[d]e få som dock tar kontakt med bibliotekarierna är de som kommer dit i
skolsyfte, ofta ditskickade av någon lärare, och inte alltid speciellt motiverade till sin
arbetsuppgift.”. Andgrens uppfattning är att det till största delen är pojkar som använder
datorerna och att det är flickor som lånar mest. Samtidigt uppmärksammar hon att: ”De som
syns och märks mest är de ungdomar som väsnas och för liv – ofta framför datorerna och
gärna i grupp. Dessa är tills största delen pojkar.”

Ytterligare en fråga vi ställde till ungdomarna var: ”Kommer Du ensam eller med kompisar?”
(till biblioteket). Av våra respondenters svar kan vi konstatera att när de besöker biblioteket
gör i stort sett alla det antingen ensamma eller tillsammans med en kompis. Det är bara
Annika som för det mesta kommer till biblioteket tillsammans med sina föräldrar. Det beror
troligtvis på att hon bara är 11 år – yngst av de vi intervjuat. Barnbibliotekariens uppfattning
är att flickorna kommer ensamma eller två och två, alltså väldigt sällan i grupp. Däremot är
det vanligare att pojkarna besöker biblioteket i grupp. Av de pojkar som kommer två och två
går det enligt Andgrens mening vanligtvis att urskilja att en av dem är en mer van
biblioteksbesökare än den andre. Men hur detta märks vidareutvecklar inte barnbibliotekarien.

Eftersom vi också var intresserade av att ta reda på om ungdomarna känner något behov av att
det finns rum i rummet ställde vi följande fråga; ”Känner Du att det finns ställen där Du kan
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få vara för Dig själv – någon egen vrå?” På detta gav samtliga ungdomar oss ett positivt svar.
Alla tycker att det finns ställen där man kan sitta för sig själv, men även platser där man kan
sitta och prata tillsammans med kompisar. Vi fick uppfattningen av att det är viktigt för
ungdomarna att det inte behöver vara knäpptyst på ungdomsavdelningen. Därför ställde vi en
fråga till ungdomarna som lyder: ”Finns det ställen där Du kan sitta tillsammans med någon
kompis och exempelvis prata?” Även här fick vi positiva svar från våra respondenter. Alice,
16 år säger: ”Det finns stolar och bord där man kan sitta tillsammans och prata. Vi brukar
också sitta i sofforna. Här är mysigt.”  Amanda beskriver: ”Det är fullt ibland på avdelningen
för skönlitteratur och då går jag hit för att sitta och prata.” Även Annika som inte brukar
komma hit med någon annan än sina föräldrar uttrycker: ”Om jag skulle komma hit med en
kompis skulle det kännas OK att sitta och prata också.” Att det inte behöver vara knäpptyst på
avdelningen bekräftar våra respondenter Adam och Anna, båda 15 år, som uttrycker sig enligt
följande: ”Man behöver inte vara så tyst här som på andra avdelningar. Där tittar de snett om
man snackar för högt.” Samtidigt som ungdomarna tycker att det är positivt med en lite högre
ljudnivå uttrycker de även ett behov av att kunna få känna lugnet och stillheten på
ungdomsavdelningen. Exempelvis menar Alice, 16 år att: ”[j]ag tycker om att det är så /…/
lugnt och stilla samtidigt som det är möjligt att prata och sånt.” Adam, 15 år påpekar att:
”[i]bland är det barn som skriker och det är väl OK bara det inte blir för mycket.”. Här ser vi
två tydliga exempel på att ungdomarna uttrycker två helt skilda behov, vissa vill ha tysta rum
medan andra efterfrågar mer ljudliga. Detta är ungdomsavdelningens uppgift att uppfylla.

”Finns det saker som biblioteket inte har, som Du anser borde finnas där – i så fall vad?”
Även denna fråga ställde vi endast till våra yngre respondenter. Anna och Adam, som vi
intervjuade tillsammans och därmed har ganska likartade svar påpekade att de hade svårt att
hitta bland hyllorna, de tyckte att böckerna stod i konstig ordning. Amanda beskrev ett
dilemma hon råkat ut för nämligen att det ofta är lång väntetid på de mer populära böckerna.
Därför tyckte hon att det vore bra om biblioteket köpte in fler exemplar av dessa titlar,
dessutom efterlyste hon pocketböcker i hyllorna. Liknande förslag kommer från
barnbibliotekarien. Hon uttrycker en önskan om att det ska finnas fler av de mer populära
titlarna på avdelningen. Hon vill ha möjlighet att exempelvis köpa in tio av de bästa böckerna
för att istället kunna gallra ut de mindre utlånade böckerna ur sortimentet. Annars var det
egentligen inget som ungdomarna saknade utbudsmässigt. Inredningsmässigt hade en av våra
respondenter, nämligen Alice, ett litet förslag på förbättring. Hon ville gärna se fåtöljer istället
för bara stolar. Orsaken till att endast ett konkret förbättringsförslag framkommit kan bero på
många olika orsaker som vi tänker diskuterar vidare i analysen. Bibi Andgren berör ämnet i ett
annat sammanhang. Hon beskriver att hon fått den erfarenheten av ungdomar i sitt arbete att
de säger väldigt lite om vad de tycker, ”de accepterar det helt enkelt”.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ungdomarna främst använder avdelningen till att
leta faktaböcker och andra böcker till skolarbete. Till biblioteket kommer de antingen
ensamma eller tillsammans med en kompis. De anser att det finns ställen där de kan få vara
för sig själva, samtidigt som de menar att avdelningen också erbjuder platser där de kan sitta
tillsammans och prata. De anser också att det är positivt att det inte behöver vara knäpptyst på
en ungdomsavdelning. Utbudsmässigt kan skönjas en avsaknad av pocketböcker och fler av
de mer populära titlarna. Det sistnämnda menar även barnbibliotekarien. Det är dock inte den
yttre förmedlingen som är vårt egentliga undersökningsobjekt, det var respondenterna själva
som styrde svaren i den riktningen. Inredningsmässigt finner vi ett förslag på förändring, en av
våra respondenter ser gärna fåtöljer på avdelningen istället för enbart stolar.
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Under denna rubrik kommer vi att presentera vad våra respondenter säger gällande ett flertal
frågor från vårt frågeformulär. De frågor ungdomarna besvarat lyder:
•  Är det viktigt för Dig hur ungdomsavdelningen ser ut? I så fall på vilket sätt? Vilken

betydelse spelar möbleringen för Dig?
•  Vad tycker Du rent spontant angående ungdomsavdelningens utformning? Finns det någon

förändring Du skulle vilja göra?
•  Hur ser den perfekta ungdomsavdelningen ut för Dig?
•  Har det framkommit några synpunkter från användarna gällande vad de anser om

ungdomsavdelningens utformning? – positiv och negativ respons
Den första frågan är endast riktad till ungdomarna. De två mittenfrågorna är gemensamma för
samtliga respondenter. Den sista frågan ställs till inredningsarkitekten och barnbibliotekarien.
För tydlighetens skull vill vi notera att Anders inte är representerad under denna rubrik mer än
när det gäller hans beskrivning av den perfekta ungdomsavdelningen.

När vi ställde frågan om det var viktigt för ungdomarna hur deras avdelning ser ut var det tre
av fem som ansåg att det var viktigt. För både Anna och Adam är det av stor betydelse hur
ungdomsavdelningen ser ut. Adam uttrycker sig enligt följande: ”Jag tycker att den ska se mer
ungdomlig ut liksom. Mer färg. Här är lite trist med alla vita väggar. Det ska vara en bra
atmosfär.”. Anna ser ”gärna lite mer färg på väggarna, vitt är trist”. För Alice är det ”lite
viktigt” hur det ser ut på en ungdomsavdelning –  ”Det är mer trivsamt om det ser fint ut än
om det skulle vara stökigt. Man trivs mer än om det skulle vara stökigt.”. För Annika är det
inte lika viktigt hur ungdomsavdelningen ser ut –  ”Det ska vara stort, men det ska inte kännas
för stort. Det ska vara trivsamt. /…/ Ljusa färger tycker jag passar i ett bibliotek.”. Amanda
tycker liksom Annika om att det inte är avgörande hur avdelningen ser ut – det är ”innehållet
som räknas mest.”.

När det gäller möbler så vill Annika (11 år) ha ”sköna stolar som man kan sitta länge i”. Alice
tycker att ”möbleringen spelar inte så stor roll men det är ändå bra att det finns mycket stolar
och bord så man slipper gå runt och leta igenom hela avdelningen innan man hittar någonstans
att sitta”. Femtonåriga Anna menar att ”det kan vara svårt att hitta ställen där man kan sitta
och skriva ibland. Och det är tråkigt.”. Adam påpekar dock att avdelningens befintliga
möblemang är bra.

Vad tycker då ungdomarna om avdelningens utformning? Finns det någon förändring de
skulle vilja göra? De flesta ungdomarna har inte funderat kring detta ämne tidigare, därför har
de inte så många kommentarer. Exempelvis svarar Amanda att hon inte har tänkt på hur det
ser ut innan vi ställde frågan. Men något som är gemensamt för samtliga är att de anser att
avdelningen är bra som den är, även om vissa gärna ser lite mer färg på väggarna. Detta är ett
påpekande som vi även får bekräftat från barnbibliotekarien som också hon hävdar att ”många
tycker om avdelningen precis som den är”. Det är egentligen inte något speciellt som de vill
ändra på. Vissa av ungdomarna har noterat en del positiva intryck angående rummets
utformning. Alice som är 16 år, anser att det är bra att ”[d]et finns många olika böcker, det
finns det mesta”. Vår yngsta respondent, Annika 11 år, påpekar att ”det är skönt om det är
lugnt. Inte så stökigt.”. Övriga ungdomar hade inga kommentarer.

Vad tycker övriga respondenter om ungdomsavdelningens utformning? Både bibliotekschefen
och inredningsarkitekten använder spontant ordet tråkig om ungdomsavdelningen.
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Konradsson-Mortin menar att det är den avdelning som man lyckats sämst med, och den är än
idag inte helt färdigställd. Joberg använder uttryck som ”’för minimalistisk’ och ’vuxen’”.
Barnbibliotekarien är inte heller riktigt nöjd med avdelningen. Hon påpekar att ”[a]vdelningen
är helt i vitt och det är inte en färg som passar en barn- och ungdomsavdelning. Det vita blir
snabbt smutsigt av kladdiga små fingrar och skitiga skor. Det vita gör också att mysigheten
försvinner och det blir inte heller en trivsam arbetsmiljö.”. Bibliotekschefen påpekar ”att det
är en offentlig lokal som bör hålla viss stil, men som den ser ut nu är den alldeles för kal. Det
saknas bl a gardiner.”.

Joberg arbetar dock aktivt med att försöka förbättra förhållandena på ungdomsavdelningen.
”Vi försöker att förändra. Jag har medel att göra det. Så allt blir bättre än förut. Tanken är att
förtäta hyllor. Mera rum/’space’ att utforma naturliga sittplatser. Varierande sittmöjligheter.
Olika belysningszoner med roliga formgivna armaturer. Datorplatser, enskilda studieplatser,
’egna fåtöljen’ att krypa upp i, osv. Vi kommer att arbeta med kulörer och textilier för att
mjuka upp rummet. Det är spännings/ motsatsförhållandet till husets ålder och det nya och
ungdomen och framtiden.”

Eftersom ungdomarna var väldigt fåordiga vid intervjuerna kände vi oss tvingade att ställa
följdfrågor för att påvisa områden som de inte själva kom att tänka på. Vi är medvetna om att
detta har påverkat ungdomarnas utsagor vilket i sin tur troligtvis också kommer att påverka
våra kommande slutsatser. Vi väljer att återge en respondents utsaga för att det ska framgå hur
vi gått tillväga vid intervjutillfället.

Annika 11 år
- Hur ser den perfekta ungdomsavdelningen ut för Dig?
- Det ska komma mycket ljus från lampor och fönster. Det ska vara mycket hyllor – inga

högar med böcker som ligger och skräpar på borden.
- Datorer?
- Det ska finnas datorer.
- Möbler?
- Det ska finnas soffor, de ska inte vara jättestora men ljusa.
- Fåtöljer?
- Det behöver inte finnas fåtöljer.
- I fönstren?
- Jag tycker inte att det behöver finnas gardiner, jag vill ha in ljuset.

Ska vi göra en sammanfattning av hur den perfekta ungdomsavdelningen ser ut för samtliga
unga respondenter kan vi konstatera att färger och ljus är det som står i fokus. De flesta vill ha
färgglada väggar och/eller möbler. Dessutom är det viktigt för de flesta att få in ljuset från
fönstren. Möbleringsmässigt talas det om mysiga fåtöljer och soffor, några vill att de ska vara
i glada färger, andra vill att de ska vara i ljusa. Anna, Adam och Anders beskriver en önskan
om att det ska finnas bilder på väggarna. Anders fokus ligger på bilder som ska stimulera,
medan Anna och Adam talar om mer coola ungdomsplanscher. Alice och Anders menar att
det ska finnas möjlighet för besökare att kunna sitta avskiljt och prata. Annika efterlyser en
mer ordningsam miljö.

Hur ser då övriga respondenters uppfattning om detta ut? Vilka kriterier för en god
ungdomsavdelning�har bibliotekschefen, barnbibliotekarien och inredningsarkitekten?
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För inredningsarkitekten är det viktigt att ”ungdomsavdelningen byter namn till något som
låter mindre som ett ungdomsfängelse. Det är rum av olika storlek, takhöjd. Varierande
sittytor, även liggplatser, man skulle kunna ligga på golvet. Kanske fanns det loft att krypa
upp i. Ett aktivt flöde med både ljudliga och tysta rum. Rum med olika ljus och rum i nivåer
och plan. Kaféer i samma utrymme som medierna. Kanske en debatthörna med ’speaking
corner’. Plats för att arbeta med bild, att visualisera text, för att kunna ställa ut det på ett
intressant sätt. Fler avlyssningsplatser då i samband med datorer och tidskrifter. Större urval
av det snabba mediet, vackra tidskrifter. Jag tycker att musik, datorspel, IT mm skulle få bättre
och mer framträdande plats om det fanns olika rum. Ett minibibliotek i det stora biblioteket.”.

Barnbibliotekarien anser att den perfekta ungdomsavdelningen ska vara mysigare än vad den
befintliga är, med låga bokhyllor, fler mysiga soffor och fåtöljer. Det skall även finnas många
sittplatser, och dekorationer på väggarna. ”Man ska kunna köpa in fler av de bästa böckerna.
Exempelvis tio exemplar av några bra titlar och de sämre böckerna ska ut ur sortimentet. Man
ska kunna skylta mer med nya fräscha böcker. Datorer som aldrig krånglar och står på bra
ställen hade också varit bra.” Andgren anser att ”det är oerhört viktigt att prata mycket om
böcker med ungdomarna”, men dessvärre är det en uppgift som bibliotekarierna på
ungdomsavdelningen inte längre tar på sig. Det är numera Ungt Forum som har hand om detta
genom sin utåtriktade verksamhet. Därför finns det inte längre något bokprat för åk 7, det
finns för åk 2 och 5, men det räcker inte, vilket är synd, menar Andgren.

Bibliotekschefens tankar om ungdomsavdelningen är att ”[d]en ska vara varm, stökig och
bråkig, gärna lite kaotisk. Den ska vara vald av ungdomarna själva. Det ska finnas uppbrutna
system som gör det lättare för ungdomarna att hitta sina favoritböcker. Allt ska vara på
barnens villkor – det är deras avdelning, gärna med inspirerande konst på väggarna – de ska ju
vilja återkomma! Det bör också finnas ett klassrum på varje barn- och ungdomsavdelning
inrett efter barnens behov, gärna också en konsertsal för musik. Naturligtvis behövs mycket
teknik, och även bra personal som är utåtriktad och intresserad av sin målgrupp.”

Ska vi sammanfatta hur dessa tre respondenters uppfattning om hur den perfekta
ungdomsavdelningen ser ut för dem kan vi konstatera att deras tankar och idéer är väldigt
många och varierande. Joberg vill först och främst börja med att ändra namnet
ungdomsavdelning till något som inte låter så likt en institution. Hon vill att avdelningen skall
vara som ett minibibliotek i biblioteket. Här bör finnas: sitt- och liggplatser med andra ord
rum med många olika funktioner. Barnbibliotekarien lägger tonvikt vid mysiga sittplatser, och
funktionella möbler. Hon prioriterar bokprat och en bra skyltning av böckerna. Konradsson-
Mortins perfekta ungdomsavdelning ska vara vald av ungdomarna själva – stökig och kaotisk.
Allt ska vara på deras egna villkor. Hon ser gärna uppbrutna system för användarvänligheten.
Personalen bör också vara intresserad av sin målgrupp.

Har det framkommit några synpunkter från ungdomarna angående avdelningen?
Barnbibliotekarien nämner att ”ungdomarna säger väldigt lite – de accepterar det helt enkelt”.
Däremot ”har ungdomarna på Ungt Forum åsikter om det mesta, men på ungdomsavdelningen
är det mer anonymt”, menar Andgren. Till inredningsarkitekten har inga direkta åsikter från
ungdomarna framkommit. Däremot menar hon att personal och hon själv hela tiden varit ense
om att de ska förändra och förbättra.
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Nedan följer en sammanfattning av vad som framkommit under denna rubrik.
Dispositionsmässigt kommer vi att följa de frågor vi ställt våra respondenter angående
ungdomsavdelningens utformning, som vi inledningsvis ställde upp i punktform. Under varje
punkt/fråga kommer vi att sammanfatta vad de olika respondenterna svarat.

•   Är det viktigt för Dig hur ungdomsavdelningen ser ut? I så fall på vilket sätt? Vilken
betydelse spelar möbleringen för Dig? (Fråga till ungdomarna – dock ej Anders)
Tre av fem anser att det är viktigt hur ungdomsavdelningen ser ut. Anna och Adam vill
gärna ha lite mer färg på väggarna. Alice förespråkar trivseln på en ungdomsavdelning –
hon vill inte att det ska vara så stökigt. För Amanda är det inte viktigt då hon anser att det
är innehållet som räknas. Möbleringsmässigt framkommer förslag såsom: sköna stolar,
mycket stolar, men det påpekades också att ”det är bra som det är”.

•  Vad tycker Du rent spontant angående ungdomsavdelningens utformning? Finns det någon
förändring Du skulle vilja göra? (Frågan ställdes till samtliga)
Ungdomarna har inte så många kommentarer att delge, då de aldrig tidigare funderat i
dessa banor. Alla ungdomar (ej Anders) tycker dock att ”det är bra som det är”. Vissa
kommentarer förekom dock, exempelvis att det är bra utbud och att det är lugnt. De övriga
tre respondenterna är inte lika tillfreds med ungdomsavdelningens utformning som
ungdomarna själva, men påpekar samtidigt att den ännu inte är färdigställd.

•  Hur ser den perfekta ungdomsavdelningen ut för Dig? (Frågan ställdes till samtliga)
Ungdomarna förespråkar ljusets betydelse för rummet. De vill även se färg på väggar och
möbler. De efterlyser också mysiga soffor och fåtöljer. Gällande övriga respondenters
tankar kan man säga att de varierar till stor del, men det är inte på något sätt brist på
fantasin i detta ämne. Här finner vi spännande idéer som liggplatser (Jobergs förslag),
funktionssynpunkter som låga hyllor (Andgrens förslag), och en avdelning helt på
ungdomarnas egna villkor (Konradsson-Mortins förslag).

•  Har det framkommit några synpunkter från användarna gällande vad de anser om
ungdomsavdelningens utformning? – positiv och negativ respons. (Frågan ställdes till
inredningsarkitekten och barnbibliotekarien)
Varken Joberg eller Andgren har erhållit synpunkter från ungdomarna själva angående
ungdomsavdelningens utformning.
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Vi var intresserade av att ta reda på vad bibliotekschef, barnbibliotekarie och
inredningsarkitekt har för syn på Ungt Forum. Vi ställde därför frågan: ”Vad var tanken
bakom Ungt Forum? Ungdomsavdelningarna ligger inte i anslutning till varandra – vad är det
för bakomliggande tanke med det?” Till bibliotekschefen ställde vi även en följdfråga: ”Vad
finns det för för- och nackdelar med att dela upp ungdomsavdelningen i två delar?”

Tanken bakom Ungt Forum är enligt bibliotekschefen att den ska fungera som en bro/brygga
mellan barn- och vuxenvärlden, ”för dessa unga vuxna som inte känner sig hemma på vare sig
barn- eller vuxenavdelningen”. Dessa tankar sammanfaller väl med både inredningsarkitekten
som barnbibliotekarien som använder liknande termer när de beskriver tanken bakom Ungt
Forum. Bibliotekschefen betonar att balkongen där Ungt Forum är belägen även är tänkt att
fungera som en bro mellan de båda byggnaderna. Man ska inte märka att man går från ett hus
till ett annat. Den ska också stimulera besökarna till att röra på sig mellan husen. Konradsson-
Mortin nämner också att en orsak till att Ungt Forum inte ligger i anslutning till barn- och
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ungdomsavdelningen beror på att det lätt kan kännas stökigt att blanda småbarn och
tonåringar – och tonåringarna behöver få vara för sig själva. Joberg beskriver däremot att Ungt
Forum kom till väldigt sent i planeringen och att ”dess fysiska placering blev vad den blev.
/…/ och strukturen förmedlades sent nästan i samband med återinvigningen.”. Utifrån hennes
profession hade hon önskat en annan placering och att avdelningen skulle se mer ungdomlig
ut.

För att kunna bedriva verksamheten på Ungt Forum har man fått finansiellt stöd från Statens
Kulturråd, nämner Bibi Andgren. Dessutom avvarar andra avdelningar personaltimmar för att
Ungt Forums verksamhet ska kunna bedrivas och barn- och ungdomsavdelningen står för 15
timmar/vecka. Detta medför, enligt Andgren, konsekvenser för barn- och
ungdomsavdelningen som nu får sköta sin verksamhet med reducerad personalstyrka. Men
trots att andra avdelningar avvarar personalresurser, så räcker det inte till för att kunna hålla
avdelningen bemannad – det är nackdelen med Ungt Forum, anser bibliotekschefen.
Barnbibliotekarien Andgren påpekar dock att det inte är alla ungdomar som använder eller
behöver Ungt Forum, för många fungerar ungdomssektionen på barn- och
ungdomsavdelningen minst lika bra. Detta får vi även bekräftat genom de ungdomar vi
intervjuat, där endast en av dem – Adam – besökt Ungt Forum. Totalt två känner till
avdelningens existens: Anna och Adam.

Sammanfattningsvis ser vi att bibliotekschef såväl som barnbibliotekarie och
inredningsarkitekt har en uppfattning om att tanken bakom Ungt Forum är att fungera som en
bro mellan barn- och vuxenvärlden. Ungt Forums placering var även tänkt att bli som en
bro/brygga mellan de båda huskropparna. Barnbibliotekarien menar att alla ungdomar inte
använder eller behöver Ungt Forum och att ungdomsavdelningen fungerar minst lika bra för
många. Av de ungdomar vi intervjuat hade endast en besökt avdelningen.
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Under denna rubrik har vi för avsikt att försöka skildra vad våra respondenter har för tankar
angående rummet som förmedlare, om de över huvud taget anser att ett rum kan ha en
förmedlingsroll. När det gäller ungdomarnas tankar angående detta blir det på en mer konkret
nivå, eftersom vi i vår pilotundersökning insåg att ”rummet som förmedlare” var ett uttryck
som var för svårt för dem att förstå innebörden av. Därför har vi istället ändrat uttrycket till
”rummets atmosfär” och därmed flyttat ner abstraktionsnivån och gjort det lättare för dem att
förstå vad vi menar. ”Hur upplever Du rummets atmosfär? Vad beror det på, tror Du?”, lyder
den exakta frågan. Detta resulterar dock i att ungdomarnas svar handlar om det befintliga
rummet, nämligen ungdomsavdelningen, medan övriga respondenter talar om
biblioteksrummet i mer en mer abstrakt generell bemärkelse. Därför kan det bli svårt att
jämföra de olika svar vi får fram, men det är inget omöjligt uppdrag. Frågan vi ställde till
övriga respondenter lyder: ”Tror Du att biblioteksrummet har en förmedlande roll? På vilket
sätt?”

Ungdomarna beskriver avdelningens atmosfär med positiva uttryck som; ”trivsamt”, ”ljust”,
”jättebra”, ”jättemysigt”, ”lugnt och stilla”. Alice, som är 16 år, beskriver avdelningen enligt
följande; ”Jag tycker om att det är så ljust, lugnt och stilla samtidigt som det är möjligt att
prata och sånt. Fönstren släpper in ljus och sånt.”. Annika, 11 år, har reflekterat över
avdelningens behagliga belysning. 15-åriga Anna betonar att ”atmosfären på biblioteket ska
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vara lugnt” och att denna avdelning inte utgör ett undantag. Den äldsta respondenten av våra
ungdomar, Anders, som är under 30 år, har funderingar kring rummets atmosfär. ”Det passar
barnens behov. Det är gott om plats. Det passar alla åldrar. Det är en öppen plats. /.../ Här är
trivsamt inte för kalt. Det finns inte så mycket som distraherar barnen utan böckerna står i
fokus /.../.”

Ingen av ungdomarna har något negativt att säga om ungdomsavdelningen i denna fråga. När
vi själva gjorde vår observation av ungdomsavdelningen fick vi inte samma positiva intryck,
så vi hade förväntat oss att någon negativ kritik skulle komma upp. Bibliotekschefen håller
med oss och beskriver att ungdomsavdelningen ”känns tråkig”. Hon säger även att ”det är den
avdelning som man lyckats sämst med, av olika orsaker”. Detta håller även
inredningsarkitekten med om och använder uttryck som ”’för minimalistisk’ och ’vuxen’”.
Konradsson-Mortin tror också att ”ungdomsavdelningen kan nog kännas lite stel och tråkig av
användarna själva.”. Däremot har barnbibliotekarien uppfattningen av att ungdomarna tycker
att biblioteksrummet fungerar bra. Hon nämner vidare att ungdomarna till och med tycker
bättre om det än vad personalen gör, som är på plats varje dag i sitt arbete.

Bibliotekschefen anser att biblioteksrummets utformning har en stor förmedlande roll vilket
påverkar besökare och personal otroligt mycket. Därefter beskriver bibliotekschefen Malmö
stadsbibliotek utifrån dess byggnad. ”Efter om- och nybyggnation har plötsligt Malmö
stadsbibliotek blivit en turistattraktion. Det har blivit en vanlig syn att se turister komma och
fotografera lokalerna både in- och utvändigt.” Själv upphör hon aldrig att förundras över hur
vackert det är att gå högst upp på balustraderna och titta ut över de gigantiska glasfönstren i
det nybyggda huset – det ger en känsla av att verkligen gå uppe bland trädkronorna. Vidare
menar hon att det egentligen inte är ett rum utan flera olika. ”Rummet ser ut på ett sätt på
dagen och helt annorlunda på kvällen. Vädrets, dygnets och årets skiftningar gör utsikten till
ett vackert scenario.”

Inredningsarkitekten menar liksom bibliotekschefen om att biblioteksrummet har en mycket
viktig förmedlingsroll. Hon beskriver sitt eget första möte med bibliotek i sin barndom.
”Böckerna var spännande, men man fick inte höras, det var tråkiga möbler och icke
barnvänligt. Ingen tillåtande och tillgänglig miljö.” Sedan beskriver hon hur hon i sin yrkesroll
försöker att förändra biblioteksmiljön. ”Jag har i vuxen ålder försökt att i mitt möte med
bibliotek som inredningsarkitekt skapa dynamiska och lustfyllda miljöer.” För Joberg innebär
den förmedlande rollen ”närvaro, social mötesplats, estetiska värden, bry sig om helhet och
detaljer. Även att visa respekt för varandra, hörsamhet.”. Hennes svar är väldigt övergripande
på en abstraktare nivå än bibliotekschefens. Men Joberg ser även biblioteket som den sista
demokratiska platsen i samhället för oss människor –  det lockar väldigt många människor
oavsett social bakgrund. Oavsett vad man har för klasstillhörighet så innehåller biblioteket ”en
jättelik kunskapsbank” där du i ”mötet med böckernas inre värld /…/ inne i ’din’ hjärna
skapar fantasier och bilder och språk.”. Dessa tankar kan vi även skönja hos bibliotekschefen
som också påpekar att biblioteket är till för alla, grevinna som uteliggare.

För barnbibliotekarien ligger fokus på ett mer konkret plan. För henne betyder
biblioteksrummets förmedlande roll att hon som bibliotekarie ska förmedla litteratur och
kunskaper till barnen. Hon menar att ”Tycker man att läsning är viktigt har man en
förmedlande roll.”. Efter ett par följdfrågor från oss berättar hon även att hon anser att
”Biblioteksrummet måste se lockande och mysigt ut.”.
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga ungdomar anser att det befintliga rummet –
ungdomsavdelningen – är trevligt och trivsamt. Två ungdomar efterlyste en mer färgglad
avdelning, annars hade ingen av dem något negativt att säga om ungdomsavdelningen, det
hade däremot övriga respondenter. Bibliotekschefens funderingar kring rummets förmedlande
roll kretsar till stor del kring Malmö stadsbibliotek som byggnad, inredningsarkitektens tankar
rör sig mer kring ”närvaro, social mötesplats, estetiska värden” mm. Barnbibliotekariens
tankar berör mest litteraturförmedling.
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Under denna rubrik vill vi studera vad barnbibliotekarien, chefsbibliotekarien och
inredningsarkitekten har för tankar kring estetik och funktion. Vi ställde därför följande fråga:
”Vad har Du för tankar angående det estetiska och det funktionella gällande
ungdomsavdelningen?” Orsaken till att ungdomarna inte finns representerade under denna
rubrik är för att vi har fått uppfattningen av att estetik och funktion är för svåra begrepp för
ungdomarna att ta till sig. När vi själva diskuterade vad begreppen innebar för oss kom vi
underfund med att våra definitioner av funktion och estetik skilde sig åt på en del punkter.
Vissa saker som en av oss ansåg var av en klar funktionell art, var för den andra parten
estetisk. Att det kan förekomma en begreppsförvirring påpekar också inredningsarkitekt
Joberg genom följande uttalande; ”Jag tror att oftast blandar man som lekman ihop de båda
begreppen. Personal och ungdomar uttrycker sig både ur estetisk och funktionell synvinkel.
De är nog omedvetna om det finns någon gräns.”. Naturligtvis hade det varit intressant att se
vad ungdomarna har för syn på estetik och funktion men vi lyckades inte att formulera någon
fråga som blev begriplig för våra respondenter. Detta var något som vi insåg efter att ha utfört
vår pilotstudie. Kvar återstår tankar från bibliotekschefen, barnbibliotekarien och
inredningsarkitekten.

Bibliotekschefen anser att det är viktigt att föra en bra dialog med arkitekten annars blir det
lätt en konflikt mellan estetik och funktion. Denna konflikt kan vi skönja genom de svar vi
fått av de två återstående respondenterna. Andgren betonar att det är ”viktigt att funktionen
fungerar.”. Hon anser att det inte behöver vara överestetiskt, det kan vara enkelt. ”Vissa ser
det inte som ett rum, utan som en funktion. Om man hittar en älskad bok så får man en positiv
känsla, det kanske inte är så viktigt med det estetiska just då. Det är att ha en läsupplevelse
som är det väsentliga – man förmedlar inte ett rum, snarare en läsupplevelse.” Men hon
antyder också att rummet bör ge besökaren en varm och trygg känsla. Inredningsarkitekten
anser däremot att enbart funktionella miljöer är långt ifrån inspirerande och tilltalande för
besökaren. Hon säger; ”Visserligen har många miljöer skapats enbart utifrån funktion, men
hur rolig och lustfylld är miljön. Vad gör den enskilde i sådana miljöer? ’Smyckar’ efter eget
huvud. Däremot fungerar lusten bättre om estetiska värden har prioriterats. Man blundar då
gärna för att funktionen blev vad den blev.”. Men hon anser samtidigt att funktion och estetik
går hand i hand – ”Det ena kan inte leva utan det andra.”.

Sammanfattningsvis påpekar bibliotekschefen vikten av att ha en bra dialog med arkitekten
för att på så sätt undvika konflikter mellan estetik och funktion. Andgren förespråkar
funktionen framför estetiken och Joberg menar att båda aspekterna är nödvändiga och
sammansvävda.
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När vi nu ska presentera vår analys kommer vi att utgå från de teman som vi utarbetat för
resultatdelen och presentera dem i den ordningen som de förekommer där. Detta har vi gjort
för att det ska underlätta för Dig som läsare att följa med i vårt resonemang men även för att
Du ska ha möjlighet att göra återkoppling till resultatdelen om det är något Du vill studera
närmre. Vi kommer inte att redogöra för alla våra teman eftersom vi anser att inte alla är
relevanta utifrån vår problemställning. Detta innebär att vi inte kommer att analysera kring
tema 1, Malmö stadsbiblioteks verksamhetsmål, och vi kommer endast att göra ett fåtal
nedslag när det gäller Ungt Forum, eftersom vårt fokus ligger på ungdomsavdelningen. De
tema under vilka vi kommer att genomföra analys är således: delaktighet och samarbete,
ungdomar som grupp jämfört med andra grupper, ungdomsavdelningen,
ungdomsavdelningens utformning, Ungt Forum, rummet som förmedlare och estetik kontra
funktion. Vi kommer inte på långt när att analysera allt utan vi fokuserar oss på det som rör
vår frågeställning även om det finns mycket intressant material att studera djupare. Vi har som
ansats att sätta det vi analyserar i ett miljö- och socialpsykologiskt perspektiv.
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Under temat delaktighet och samarbete har vi valt att fokusera på bibliotekschefens åsikt om
att det är viktigt att det finns ett samarbete mellan användarna och personalen gällande
utformandet av ett biblioteksrum. Hon anser nämligen att det är viktigt att man låter
avdelningen växa fram i nära samarbete med brukarna och personalen. Ingen av de intervjuade
ungdomarna hade fått vara med personligen och tycka till om utformningen, vilket inte är
märkligt i sig då vår undersökning endast omfattar sex personer. Inredningsarkitekten
understryker ungdomarnas uttalande enligt följande: ”Tyvärr är inte ungdomarna med och har
inte varit det varit någon gång. Jag har pratat med ungdomar om vad de kunde tänka sig,
tyvärr blev bilden snäv och inte alltid nytänkande.”. Vi ställer oss lite frågande till vad Joberg
egentligen menar med detta uttalande. Samtidigt som hon tycker att det är synd att
ungdomarna inte kommit till tals, så påpekar hon att de ändå inte alltid har så mycket
intressant att delge. Tycker hon att ungdomarna ska få vara med i utvecklingsarbetet eller ej?
Marianne Hiort-Lorenzen påpekar vikten av att ungdomarna finns med i utformningsarbetet.
Hiort-Lorenzen har själv varit med och utarbetat många ungdomsavdelningar och har därför
en stor kunskap om hur man bör gå till väga för att utforma en så bra ungdomsavdelning som
möjligt. Hennes utgångspunkt är det befintliga biblioteksrummet och hur man med små medel
kan förändra och förbättra rummet och dess atmosfär. Hon anser att en avdelning inte kan bli
ultimat om inte användarna själva får vara aktivt delaktiga och komma med förslag och
synpunkter.108 Den danska bibliotekarien Dorthe Videsen är av samma åsikt som Hiort-
Lorenzen när det gäller att låta ungdomarna vara med och påverka. Hon ser ungdomarna som
en viktig samarbetspartner när det gäller utformningen av avdelningen. Hon menar vidare att
genom att låta ungdomarna vara med i denna process så ökar också chansen att de förblir
frekventa biblioteksbesökare.109 Med andra ord förespråkas delaktighet och samarbete av
såväl Hiort-Lorenzen som Videsen. Ungdomarna är en viktig grupp för biblioteket och deras
tankar och åsikter är viktiga. Ur ett miljöpsykologiskt perspektiv är det värt att poängtera att
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miljön påverkar bibliotekets brukare på ett sätt som kan ge upphov till antingen trivsel- eller
obehagskänslor. Därför är det av stor vikt att låta brukarna tycka till om utformandet av miljön
på ett bibliotek. Detta är något man tagit fasta på i Alingsås, där personalen tillsammans med
ungdomarna utformat ett ungdomsbibliotek efter användarnas behov – ”Lila rummet”.110 En
socialpsykologisk aspekt av samma företeelse är att människor har olika sociala behov och
ställer olika krav på rummet och dess utformning. Således är det viktigt att brukarna får
utrycka sin åsikt eftersom rummet skall passa så många människors behov som möjligt.
Biblioteket är ett offentligt rum som ägs av dess brukare och om dessa får vara med och
utforma biblioteksrummet får de även en känsla av delaktighet och ansvar för sitt bibliotek.
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Är ungdomar en prioriterad grupp? Det anser bibliotekschefen, som menar att det satsats en
hel del på målgruppen ifråga. Men egentligen är det de ungdomarna som använder Ungt
Forum, som hon då åsyftar. Eftersom Ungt Forum och den mer traditionella
ungdomsavdelningen är separata och inte ligger i anslutning till varandra så kan man inte säga
att den satsningen nått ungdomsavdelningen, när det är Ungt Forum som det investerats i.

Barnbibliotekarien beskriver i ett annat sammanhang att ungdomarna på avdelningen inte
säger så mycket om vad de tycker om avdelningen – de accepterar den som den är, utan att
ifrågasätta. Däremot påpekar hon att ungdomarna på Ungt Forum ofta ventilerar sina åsikter.
Vad kan vi då dra för slutsatser av detta? Kanske vet ungdomarna på Ungt Forum hur man går
till väga för att få igenom sina förslag eftersom det finns en ”brukargrupp” där som är till just
för att få fram åsikter om verksamheten och utbudet. En sådan ”brukargrupp” finns inte på
ungdomsavdelningen. Det kanske vore en god idé att tillsätta en sådan även där? För att knyta
ihop detta till vår frågeställning (Vilka krav och förväntningar (i miljöpsykologisk mening
som del av bibliotekets inre förmedling) har man på Malmö stadsbibliotek?) kan vi konstatera
att ungdomarna i vår undersökning inte ställer några krav på sin avdelning. Men troligtvis det
finns åsikter från ungdomar och dessa åsikter är enligt Videsen och Hiort-Lorenzen viktiga
ingredienser för en lyckad biblioteksavdelning. Orsaker till att bibliotekspersonalen inte får
fram ungdomarnas åsikter kan vara för att den enskilde individen känner svårighet över att
prata med personalen, det blir ingen förtrolig relation. Kanske beror detta på att ett
stadsbibliotek är stort och mer anonymt än en liten filial.

Miljön på ungdomsavdelningen anser vi inte vara utformad så att den inbjuder till att ventilera
några åsikter angående rummets utformning. Med dess vita kala väggar kan säkert många
känna ett motstånd till att ta kontakt med bibliotekarien. De kala väggarna, som vi i vår
observation tyckte påminde om en institution, tror vi kan ge besökaren en känsla av
underlägsenhet gentemot personalen som kan påverka kommunikationen på ett negativt sätt.
Ungdomarna på ungdomsavdelningen har inte heller något forum att uttrycka sina åsikter i,
vilket också resulterar i en svårighet för dem att påverka sin miljö.

Barnbibliotekarien har en annan uppfattning än bibliotekschefen angående att ungdomar
skulle vara en prioriterad grupp. Hon menar istället att barn och ungdomar alltid kommer i
sista hand. Dessa åsikter delas av Dorthe Videsen som påpekar att ungdomar är en grupp som
ofta blir åsidosatta. Även om bibliotekarierna har ambitionen och viljan att arbeta med
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ungdomarna så saknas alltför ofta kompetensen för att klara detta på ett professionellt sätt,
eftersom de inte har tillräcklig kunskap om ungdomar och deras kultur. Dessutom finns det
alltför ofta inte tillräckliga ekonomiska resurser.111 Både miljö- och socialpsykologiskt är det
av stor vikt att bibliotekarierna besitter kunskap om ungdomar och deras kultur.
Socialpsykologiskt för att skapa en bra kontakt med ungdomarna så att de lättare kan föra
fram sina åsikter, miljöpsykologiskt för att bibliotekarierna ska kunna tillgodose och utföra
dessa åsikter/behov.
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Avskilt och tillsammans
Av ungdomarnas uttalande att döma har vi förstått att det är viktigt för dem att kunna välja
olika typer av sittplatser. De vill ha möjlighet att kunna sitta avskilt, kanske för att studera
eller sitta tillsammans med någon kamrat och då ska det kännas tillåtet att prata. Den önskan
ungdomarna uttrycker är inte på något sätt orimlig och det bör vara bibliotekets uppgift att
försöka uppfylla denna önskan. Detta är något som är viktigt inom miljöpsykologin, vilket
även Seppo Aura påpekar. För att biblioteket ska kunna skapa en god miljö för användarna – i
vårt fall ungdomar – bör den inredas så att de har möjlighet att välja om de vill sitta ensamma
eller tillsammans med andra.112 Detta är viktigt för alla offentliga miljöer men vi anser att det
är speciellt viktigt för bibliotek. Biblioteket är en offentlig byggnad och därmed ställs det
vissa krav. Här ska det finnas goda möjligheter för folk att mötas utan förpliktelser och utan
att känna ”klientstatus” – biblioteket är ju till för besökarna, det är deras byggnad.113

Biblioteket är en offentlig byggnad där allmänheten vistas och därmed är det viktigt att det
tillgodoser de olika behov som användarna/ungdomarna har och då syftar vi på de
inredningsmässiga behoven som exempelvis studieplatser och utrymmen av mer social
karaktär. Om dessa behov blir tillgodosedda ökar trivseln hos användaren. Det ger en trygghet
för användarna att veta att biblioteket erbjuder möjligheter att välja vilken typ av sfär man vill
befinna sig i. Teorin om sfärer är framtagna av socialpsykologen Edward T. Hall, och han
menar att det finns fyra olika sorters sfärer som vi människor kan pendla mellan: intima-,
personliga-, sociala- och offentliga sfärer. Och pendla mellan olika sfärer är något som görs
ständigt, beroende på en mängd olika faktorer bl a om man känner personen som sitter intill
eller inte. Vill man inte att någon ska inkräkta på den personliga sfären ska det finnas
sittplatser på biblioteket där dessa behov kan tillfredsställas. Har man en önskan om att ha
någon i sin personliga sfär ska biblioteket även kunna tillgodose detta. Om det tvärtemot inte
finns några valmöjligheter kan detta skapa ångest och stress.114 Enligt Tony Cassidy så har
människor behov av att vara ensamma ibland. Tillfällen där de inte behöver känna sig
tvingade att vara sociala. Men människor har även behov av att träffa andra människor och
utbyta tankar och erfarenheter. Problem kan uppstå som visar sig som psykisk stress när
människor känner att de själva inte har möjlighet att välja om de vill umgås med andra
människor eller om de kan dra sig undan och vara för sig själva. Detta är viktiga faktorer att
tänka på för alla som ska möblera eller inreda bibliotek.115 Våra respondenter betonar vikten
av att kunna välja sittmiljö. De menar att ett bibliotek ska erbjuda mer eller mindre avskilda
sittplatser. Behöver de sitta på biblioteket i studiesyfte bör det finnas sittplatser som
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tillgodoser detta. En brist på sittplatser av olika slag ger obehagskänslor och påverkar
ungdomarna negativt, vilket kan resultera i att de avstår från att besöka avdelningen helt och
hållet.

Enligt vår undersökning verkar det dock som om biblioteket lyckats väl att utforma platser
som passar allas behov, då samtliga ungdomar anser att det finns platser på
ungdomsavdelningen där de kan sitta för sig själva, men även platser där de kan sitta
tillsammans med kompisar. Hall beskriver tre grundläggande socialpsykologiska kvaliteter
som är viktiga vid bestämmandet av interaktionsstilen i ett rum: möblernas placering,
avståndet mellan möblerna och mängden symbolisk dekoration som används. Det sistnämnda
var inte eftersträvansvärt att studera i vår undersökning, men de andra två kriterierna verkar ha
fallit väl ut, enligt ungdomarnas åsikter. Hall menar också att det bästa är att vara flexibel och
variera estetik och funktion så att det finns en mångfald av utrymmen för människor att välja
bland.116 Om det finns någon extrem mångfald av utrymmen att välja bland på Malmö
stadsbiblioteks ungdomsavdelning låter vår undersökning vara osagt, men värt att påpeka här
är ändå att när vi gjorde vår observation och skrev ner våra första intryck av avdelningen, fick
inte möbleringen något högt betyg. Estetiken var det kanske inget fel på, stolarna var vackra,
hyllor likaså, men något vi saknade var rum i rummet.  Med detta menar vi att man skapar
rum i det befintliga rummet med hjälp av möbler – hyllor kan placeras på ett sätt som ger en
avskärmad plats för exempelvis studier. Detta fanns till viss del på ungdomsavdelningen, men
vi anser att avdelningen hade tjänat på att skapa ytterligare ett antal sådana platser. Men våra
åsikter till trots, så verkar i alla fall ungdomarna vara nöjda med hur man utformat rummet på
ungdomsavdelningen.

Gällande möbleringen kan det också vara av intresse att föra en diskussion kring de två
socialpsykologiska begrepp som läkaren Humphry Osmond konstruerade, nämligen
sociofugal och sociopetal. Ungdomarna ansåg att det fanns utrymmen som främjade samtal,
detta är utrymmen som Osmond skulle kalla för sociopetala i vår kultur. Ungdomsavdelningen
erbjöd också platser där användaren kunde få vara för sig själv, vid exempelvis studier, dessa
platser är således sociofugala. Både sociofugala och sociopetala utrymmen är som synes
viktiga på ett bibliotek.117

Bokplaceringar
En annan viktig aspekt som kommit fram i vår undersökning gäller sättet att placera böcker.
Adam och Anna beskriver båda att de känner sig förvirrade av sättet att ställa upp litteraturen
genom utbrutna system. De känner båda att de har svårt att hitta bland hyllorna, eftersom de
ansåg att böckerna stod i en konstig ordning. Detta var en spännande upptäckt eftersom all
litteratur vi läst förespråkar just att dela in skönlitteratur i olika ämnesområden. Hiort-
Lorenzen talar om hylluppställningen som en viktig del av i förmedlingsprocessen. Och för att
underlätta för användaren påpekar hon vikten av att biblioteket använder sig av
dubbelplaceringar som medför att boken som eftersöks inte endast går att finna under
ordinarie signum utan även finns i en specialkategori, som exempelvis ”spänning”.118 Vi har
under vår tid som studenter på BHS hört positivt om sådana utbrytningar, både från
biblioteksfolk och från lärare. Däremot har ingen någonsin använt negativa ordalag, såsom att
det kan förvirra användaren, angående detta sätt att placera böcker. Naturligtvis är vår
undersökning på tok för liten för att vi ska kunna göra några som helst konstateranden, men
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att det över huvud taget är två ungdomar som anser att utbrytningar förvirrar är värt att
uppmärksamma. Även Hardeborn & Sjöberg uppmärksammade i sin undersökning att ett
flertal ungdomar ansåg att det var svårt att hitta enligt bibliotekens olika typer av
uppställningssystem.119

Uppbrutna system ska vara en hjälp för användaren och man kan till och med lägga ett
miljöpsykologiskt perspektiv på företeelsen. Att skylta väl och på så sätt få brukaren att lätt
hitta det den söker är ett sätt att undvika den känsla av vilsenhet som annars kan infinna sig.
Ett välskyltat biblioteket ger således mindre obehagskänslor än ett mindre väl skyltat. Men
socialpsykologen Edward T. Hall menar att vi människor ser saker och tolkar företeelser på
skilda sätt eftersom vi alla bär på tidigare erfarenheter. Detta gör att ett bibliotek egentligen
aldrig kan lyckas till hundra procent att nå ut till samtliga användare. Det system Malmö
stadsbibliotek valt att förevisa litteraturen i form av utbrutna kategorier kan således inte tilltala
samtliga brukare.

Ljud
Att det ska vara tyst i ett bibliotek fick man lära sig när man var liten, och det är något vi antar
att de allra flesta känner igen. Idag är situationen en annan, speciellt gällande barn- och
ungdomsavdelningar. På Malmö stadsbibliotek är det verkligen helt naturligt att en avdelning
för barn- och unga är mer ljudlig än knäpptyst. Detta är något som uppskattas av ungdomarna
i vår undersökning. De känner att de kan komma till ungdomsavdelningen för att sitta och
prata. Men samtidigt anser de att avdelningen även fungerar utmärkt när de behöver lugn och
ro. James McConnell Orr menar att det är väldigt viktigt att biblioteken lyckas skapa något
som passar alla typer av användare, eftersom olika användare har olika behov. Är man på
biblioteket för att studera vill man att omgivningen runt omkring ska vara tyst och stilla. Har
man däremot sökt sig till biblioteket i ett socialt syfte är kravet på en låg ljudnivå inte lika
viktig.120 Är därför brukaren på biblioteket i studiesyfte kan en miljö men hög ljudvolym vara
ett störande moment. Interaktionen människor emellan ger således en störande effekt ur ett
socialpsykologiskt perspektiv. Effekten blir det motsatta om brukarens syfte är just den sociala
delen – att samtala med människor. I ett sådant fall känns inte ljudnivån lika påtagligt
störande. Av vår undersökning att döma faller den väl ut mot Orrs uttalande. Våra
intervjupersoner verkar anse att biblioteket lyckats skapa en miljö som passar i olika
situationer. Dock går att skönja att våra respondenter anser att ljudnivån från barnavdelningen
kan påverka dem negativt, speciellt i de situationer då respondenterna är på avdelningen i
studiesyfte. Likaså ger ett alldeles tyst biblioteksrum obehagskänslor för ungdomarna när de
besöker avdelningen i ett socialt syfte. Lushington och Kusack beskriver att ungdomar har ett
behov av att känna att ungdomsavdelningen är till för dem med ungdomlig atmosfär där de
känner sig välkomna. De behöver också ha möjlighet att sitta bekvämt och prata med vänner
utan att bli nertystade av vuxna användare, men även lyssna på musik utan att störa.121 Även
Lushington och Kusacks beskrivning passar enligt våra respondenter väl in på Malmö
stadsbiblioteks ungdomsavdelning.

Ett par av ungdomarna påpekar att det ibland kan vara lite för mycket ljud som strömmar
igenom från barnavdelningen. Detta gör att vi ställer oss frågan om man egentligen bör ha en
ungdomsavdelning i samma utrymme som en barnavdelning. Bibliotekschefen har liknande
tankegångar. Hon menar att det lätt kan kännas stökigt när man blandar småbarn och
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tonåringar. Ungdomar behöver få vara för sig själva. Det är därför Ungt Forum finns, menar
bibliotekschefen. Naturligtvis är det bra att Ungt Forum finns och att ungdomar där kan få en
sorts fristad, men de ungdomar som medverkade i vår undersökning var inga frekventa
användare av Ungt Forum. Faktum är att det endast var en av de intervjuade som någonsin satt
sin fot där! Vår undersökning omfattar endast fem ungdomar, och att endast en av dem besökt
Ungt Forum behöver inte betyda något. Men det visar i alla fall att inte alla ungdomar
använder Ungt Forum och dessa biblioteksanvändares behov behöver också tillgodoses. Bibi
Andgren styrker vårt antagande genom hennes påpekande om att det är långt ifrån alla som
använder eller behöver Ungt Forum, för dem fungerar ungdomsavdelningen minst lika bra.
Men liksom det finns ungdomar som hellre använder ungdomsavdelningen, finns det troligtvis
även ungdomar som hellre nyttjar Ungt Forum.

Hur kan man då gå tillväga för att minska ljudnivån från barnavdelningen – eftersom att flytta
en hel avdelning kanske inte är möjligt och inte heller eftersträvansvärt? Orr ger oss ett förslag
som skulle kunna vara till hjälp. Han menar att man genom att dela in olika aktiviteter i skilda
rum kan åstadkomma en mindre störande nivå på ljudet från barnavdelningen.122

Ungdomarnas synpunkter har inte för avsikt att skapa ett helt ljudlöst rum, de uttrycker ju
samtidigt ett behov av att kunna sitta tillsammans med kompisar och prata. Det behöver inte
vara en allt för omfattande uppgift för personalen att tillgodose dessa behov. Skapa rum i
rummet kan göras på ett enkelt sätt genom att låta ett par hyllor fungera som avskärmare. Och
genom att ha rum i rummet blir det lättare att få möjlighet att sitta mer avskilt. Seppo Aura
menar att vikten av olika miljöpsykologiska aspekter ökat allt mer i vårt samhälle. Han
beskriver exempelvis hur man mer och mer har tagit hänsyn till den skadliga effekten av
bullriga arbetsmiljöer. Har man detta i åtanke vid en byggnation av ett bibliotek ökar trivseln
för personalen och biblioteksanvändarna.123 En miljö som ska kunna bemöta människor i
olika syften som ett bibliotek ska – där vissa vill kunna sitta i stillhet och studera medan andra
söker en stunds konversation, ställer högre krav på akustiken. Ett bibliotek fungerar mindre
bra om ljudet förstärks som det gör i en kyrka, ljudet måste istället absorberas av material som
ger en dämpande effekt. Exempel på hur Malmö stadsbibliotek skulle kunna förbättra detta
kan vara en annan typ av golv (idag består större delen av golvytan av klinkers) men även
gardiner skulle kunna vara ett ljuddämpande alternativ.

Ungdomar accepterar avdelningen som den är
Barnbibliotekarien är av den uppfattningen att ungdomarna väldigt sällan uttrycker åsikter om
vad de egentligen tycker om ungdomsavdelningen. Hon menar att de helt enkelt accepterar
situationen. Vi ställde en fråga till ungdomarna angående detta. Vi undrade om det fanns
något de saknade inredningsmässigt. Det var endast en av våra respondenter som hade ett
förbättringsförslag att ge oss. Alice, 16 år ville gärna att ungdomsavdelningen skulle köpa in
lite fåtöljer istället för att bara erbjuda stolar. Den stora frågan är således: Varför har
ungdomarna inga förslag? Beror det på att de inte funderat i dessa banor tidigare eller är de
helt enkelt nöjda med ungdomsavdelningen som den ser ut? Kan det kanske vara så att
rummet inte har en stor förmedlingsroll för denna målgrupp? Det är värt att poängtera att det
för många känns väldigt perifert att fundera över ett rums utformning och kanske ännu mer
perifert när det gäller ett offentligt rum. Har man några tankar kring detta är det för det mesta
av negativ art – kanske något man gått och irriterat sig över. Är man däremot nöjd så kanske
man inte funderar så mycket över hur det egentligen ser ut. Har man inte heller någon
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erfarenhet av andra bibliotek så har man inte heller något att jämföra med. Det inte lätt att
reflektera över hur man skulle vilja att det såg ut – om man inte tidigare funderat över hur det
verkligen ser ut. Därför har det inte varit en lätt uppgift för de ungdomar vi intervjuat att
besvara våra frågor. Ska vi fundera miljöpsykologiskt kring detta, kanske vi här kan fundera
lite kring hur viktig miljöaspekten i verkligheten är. Kanske vi här rent av ska börja ifrågasätta
vårt ämnesval? Är det inte viktigt för biblioteksanvändaren hur det ser ut runt omkring, har
han/hon ingen åsikt angående utformningen av miljön, är det detsamma som om miljön är
oviktig för personen i fråga? Vi tror inte det.

Innehållet under dessa rubriker angående ungdomsavdelningen berör olika faktorer i miljön
som påverkar individens beteende och upplevelser på olika sätt. Allt som behandlats ovan är
viktiga bitar ur ett miljö- och socialpsykologiskt synsätt.
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För att försöka att belysa ungdomarnas åsikter angående betydelsen av rums utformande,
ställde vi frågan: ”Är det viktigt för Dig hur ungdomsavdelningen ser ut?” Tre av dem anser
det. En påpekar också att ungdomsavdelningen bör se lite mer ungdomlig ut. Färgen är viktig
– vitt ger ett trist intryck. Barnbibliotekarien påpekar att en ungdomsavdelning inte bör vara
målad i vitt eftersom det inte ger en trivsam atmosfär. Vid vår observation av
ungdomsavdelningen reagerade vi på att väggarna var vita och att de var i stort sett kala vilket
gav oss en känsla av sjukhusmiljö eller någon liknande institution. Dessa åsikter styrker Hiort-
Lorenzen genom sin uppfattning om att biblioteksrummet inte bör likna en institution, vilket
det lätt gör om rummet består av vita kala väggar. Biblioteksrummet ska utformas så att det
känns så inspirerande som möjligt, och att atmosfären känns behaglig för användaren.124 Inom
miljöpsykologin anser man att miljön runt omkring påverkar oss hela tiden på ett eller annat
sätt. Därför är utformningen viktig – den behöver tilltala ungdomarna. En del av ungdomarna
eftersträvar en miljö präglad av dem själva. Möbler som skulle kunna återfinnas i pojk- eller
flickrummet hemma hos vilken tonåring som helst är enligt dessa ungdomar eftersträvansvärt.
En miljö som inte är så strikt utan istället påminner om hemmiljön kanske inte ger samma
institutionsliknande känsla som en enkel och stilren miljö kan ge.

Enligt Rikard Küller så påverkas människans hjärna av den färgsättning som finns i det rum
där hon befinner sig. Detta är något som kan användas vid färgsättning av offentliga lokaler
för att få besökaren i exempelvis ett biblioteksrum att tycka att biblioteket känns
välkomnande.125 Liksom Rikard Küller anser Berit Bergström att vi påverkas på olika sätt av
färger som finns i vår omgivning. Om en person upplever att gult är en glad färg är det inte
säkert att alla känner sig glada av gult eftersom det är individuellt på vilket sätt vi påverkas av
färger. Men färger kan exempelvis påverka oss så att vi får inspiration och känner större
arbetslust eller blir nedstämda.126 Inom miljöpsykologin undersöker man allt mer färgernas
påverkan på människan, bland annat som ett led i att utveckla arbetsmiljöer.127 Vi kan även se
på färgernas betydelse för människor ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Av våra
respondenters svar att döma finns det de som vill ha mer färg på avdelningen; vissa vill ha
starka färger medan någon vill att rummet ska bestå av ljusa färger. Detta stämmer överens
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med Edward T. Halls socialpsykologiska tankar om att alla individer upplever ett rum på olika
sätt, just av den anledningen att de är individer med olika bakgrund och erfarenhet. Detta gör
att det är omöjligt att färgsätta ett rum så att det passar alla, men om målgruppen får uttrycka
sina åsikter så har biblioteket större chans att skapa en atmosfär som passar just dem.

Vid våra intervjuer framkom det att ungdomarna inte funderat så mycket tidigare gällande vad
de anser om ungdomsavdelningens utformning, och om det är någon förändring som de skulle
vilja göra. Detta har visat sig genom att deras svar angående dessa frågor är ganska
begränsade. Samtliga av ungdomarna menar att ungdomsavdelningen är bra som den är.  Detta
uttalande styrker barnbibliotekarien genom att hon påpekar att ”många tycker om avdelningen
precis som den är”. Hon tror inte att det är något speciellt som de vill ändra på. Detta kan man
kontrastera mot inredningsarkitekten som har fullt med förslag på förändringar hon vill göra
på avdelningen. Trots att ungdomarna tycker att avdelningen är bra som den är så måste man
säga till deras försvar att frågan vi ställde till dem innebar att de var tvungna att tänka efter
väldigt snabbt i en fråga som de aldrig tidigare reflekterat över. Det är egentligen inte så
konstigt att de inte hade några direkta svar att ge oss – de fick ju knappt någon betänketid. Det
är samma sak vilken fråga det än gäller och till vem man än ställer den – har man aldrig
tidigare funderat kring spörsmålet så kan man inte ha ett självklart svar att ge på en gång. Får
man däremot samla sina tankar kan man troligen också delge sin åsikt. Detta visade sig också
i våra intervjuer med ungdomarna som hade många åsikter att delge oss gällande hur de vill
att en perfekt ungdomsavdelning ska se ut.

Hur kan det komma sig att de ungdomar som vi har intervjuat verkar nöjda med
ungdomsavdelningens utformning? Kan det vara så att som besökare i en offentlig lokal
kanske man inte funderar så mycket på hur det ser ut (om det inte är något extremt) utan man
fokuserar i första hand på sitt ärende. Om vi exempelvis är och handlar mat på Konsum är vi
förmodligen mest intresserade av att hitta de varor vi söker på ett så enkelt och smidigt sätt
som möjligt. Om vi applicerar dessa tankegångar på biblioteksbesökaren så anser vi att det
fungerar på samma sätt, att vi exempelvis letar efter en speciell bok. En av våra unga
respondenter, Amanda, styrker vår uppfattning genom att hon anser att det inte är avgörande
hur det ser ut på ungdomsavdelningen, det är ”innehållet som räknas mest”. Thorhauge styrker
våra tankegångar genom att påpeka vikten av att skylta litteraturen så att även den ovane
biblioteksbesökaren hittar den litteratur som vederbörande söker.128 Detta är något som även
Orr påpekar vikten av genom att föreslå att bibliotek använder sig av en överskådlig
orienteringstavla vilket underlättar för den ovane biblioteksbesökaren att hitta i lokalen.129

Kan det vara så att eftersom ungdomarna verkar nöjda med avdelningens utformning innebär
detta egentligen att de hittar det de söker på biblioteket? Bibi Andgren konstaterar att
ungdomarna inte ställer så många litteraturrelaterade frågor till personalen och därför så antar
hon att de ändå finner det de söker. Det är svårt för att inte säga omöjligt för oss att veta vilket
som är fallet, men vi kan ändå konstatera att två av våra unga respondenter uttryckligen anser
att utbrytningssystem kan ha en förvirrande effekt. De flesta ungdomar tycker att utbudet är
bra men hur de går tillväga för att hitta sitt material får vi inget svar på.

Även om det kan verka som om våra unga respondenter inte har några direkta förslag på
förändringar som de skulle vilja göra på den befintliga ungdomsavdelningen angående dess
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utformning så anser vi att det har framkommit synpunkter och idéer genom andra frågor vid
intervjutillfället. Däremot har ungdomarna många idéer och förslag när det gäller hur en
perfekt ungdomsavdelning skulle kunna se ut. Denna fråga uppmanar ungdomarna till att
tänka till lite extra eftersom de nu har möjlighet att låta fantasin flöda utan begränsningar och
på så sätt skapa ett biblioteksrum som innefattar allt vad just individen ifråga kan önska sig.

Av vårt första intryck verkar det som om ungdomarna är mer nöjda med sin avdelning än
barnbibliotekarie, inredningsarkitekt och bibliotekschef. Av ungdomarnas svar att döma får vi
intrycket av att de är nöjda med avdelningen som den är, medan övriga respondenter anser att
den känns tråkig. Men genom att ta hjälp av andra frågor, som exempelvis hur en perfekt
ungdomsavdelning ser ut för dem, kommer faktiskt en hel del förbättringsförslag. Vi kan inte
dra några generella slutsatser av vår undersökning, det är den på tok för liten för. Dock kan vi
säga att de flesta unga respondenter i vår undersökning diskuterar kring färg – antingen på
väggar, möbler eller gardiner. Det vi kan uttyda av vårt material är att färgen upplevs på olika
sätt av olika personer. Vissa av våra respondenter föredrar ljusa färger, medan andra gärna ser
lite mer skarpa färger på möbler och väggar. Att olika individer påverkas på olika sätt
konstateras också av Berit Bergström, VD för Skandinaviska Färgskolan AB.130 Av detta att
döma kan vi konstatera att det inte är en lätt uppgift att inreda och utforma ett bibliotek så att
det passar alla – smaken är som baken. Därför anser vi att det är extra viktigt att man rådfrågar
sina användare för att få fram ett underlag att utgå ifrån vid utformningen, för gör man inte
det, missar man möjligheten att tillgodose så mycket av användarnas behov som möjligt. Inom
miljöpsykologin undersöker man allt mer hur sådana saker som ett rums storlek och struktur,
men även hur dess form och färg påverkar oss.131 Av våra intervjuer att döma kan vi även se
tecken på att ett mer ungdomligt språk gällande inredning och atmosfär är viktiga kriterier för
ungdomarna och även detta är något som man går miste om när man inte rådfrågar sina
användare.

Barnbibliotekarien beskriver för oss hur en perfekt ungdomsavdelning ska se ut enligt hennes
kriterier. Hon fokuserar på själva litteraturförmedlingen och rummet har ingen stor
förmedlingsroll för henne. Hennes verklighet är mer jordnära än de andra två respondenterna
troligtvis för att hon är den enda av dem som verkligen rör sig i den befintliga lokalen varje
dag, och därför inte ser själva lokalen som en del i förmedlingsprocessen på samma sätt. Hon
känner inte heller samma möjlighet att påverka avdelningens utformning som de andra.
Hennes sätt att kunna påverka gäller istället ungdomarna och detta sker på det sätt som hon
behärskar bäst, nämligen genom litteraturförmedling.

En perfekt ungdomsavdelning för inredningsarkitekten innefattar en mängd olika typer av
rum. Hon ser gärna att det finns ljudliga och tysta rum. James McConnell Orr uttrycker
liknande tankegångar gällande tysta och ljudliga rum – biblioteket bör erbjuda båda delar för
sina besökare.132 Joberg anser att det också bör finnas ett flertal olika typer av ligg- och
sittplatser. Vi anser att hennes förslag är relevanta med tanke på att kroppen utvecklas i en
rasande takt under ungdomsåren. Detta kan därmed innebära att ”normala” stolar kanske inte
är det ultimata för en ungdomskropp i utveckling. Därför kan det vara klokt att följa Jobergs
råd och erbjuda ungdomarna olika typer av sittplatser men även liggplatser. Vikten av att
kunna välja olika typer av sittplatser betonar man inom miljöpsykologin eftersom besökaren
på exempelvis ett bibliotek ibland har behov av att dra sig undan till en avskild miljö. Vid ett
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annat tillfälle kan behovet vara det motsatta och då är det viktigt att biblioteket kan uppfylla
besökarens önskemål. Rummets utformande påverkar interaktionen mellan människor. Hur
möbleringen ser ut är avgörande för hur denna interaktion kan uppmuntras eller avskräckas.
Inom socialpsykologin påtalar Tony Cassidy detta behov och han menar att besökaren kan
känna sig stressad om han/hon upplever att det inte finns någon möjlighet att välja en avskild
plats eller en mer social. Detta beror på att vi människor har olika eller ingen relation till våra
medmänniskor. Edward T. Halls teorier om sfärer ger oss en bild av hur viktigt det är med
utformandet av ett rum. De vi håller nära och kära kan vi släppa in i vår intima sfär. Detta är
en utav de fyra sfärer som Hall utarbetat. När vi är på biblioteket bland idel okända människor
befinner vi oss i den offentliga sfären där avståndet till andra människor är större. Om vi då
vill behålla det avståndet men möbleringen inte tillåter detta så känner vi oss besvärade.

Bibliotekschefens perfekta ungdomsavdelning består bl a av kunnig personal som är
intresserad av ungdomar som målgrupp. Intresserad och kunnig om sin målgrupp blir man
genom att som bibliotekarie försöka skaffa sig en förståelse för ungdomar som grupp och
deras kultur.133 Detta påpekande kommer ifrån bibliotekarien Dorthe Videsen som också
poängterar att det inte alltid är en lätt uppgift att som bibliotekarie kunna komma sin målgrupp
nära. Ungdomar tillhör en kultur som är i ständig rörelse och förändring, och det är inte enkelt
att som utomstående känna till allt nytt som kommer till och vad som dras ifrån.134 Den
viktigaste aspekten i Konradsson-Mortins ungdomsavdelning är att den ska vara vald av
ungdomarna själva, vilket Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning inte är. Dessa
tankegångar möter vi på flera ställen i vår undersökning. Bland annat beskriver Videsen att
den bästa samarbetspartner man som bibliotekarie kan ha, när man utformar en
ungdomsavdelning, är ungdomarna själva. Videsen anser att man bör låta ungdomarna tycka
till om utbudet såväl som utformningen för att skapa en så skräddarsydd ungdomsavdelning
som möjligt.135 Hiort-Lorenzen har liknande tankegångar. Hon menar att ungdomarna bör
vara med under hela utformningsprocessen för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Hon
anser också att denna bit är viktig eftersom den ger ungdomarna en känsla av delaktighet.136
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Bibliotekschefen beskriver tanken med att utarbeta avdelningen Ungt Forum var att den ska
fungera både som en bro mellan de båda byggnaderna, men även som en bro mellan barn- och
vuxenvärlden. Liknande formulering använder sig både barnbibliotekarien och
inredningsarkitekten av när de beskriver tanken med Ungt Forum. Lushington och Kusack
använder sig också av uttrycket att ungdomsavdelningar ska fungera som en bro mellan barn-
och vuxenavdelningen. Det ska vara en avdelning som ungdomarna känner sig hemma i, att
den tillhör dem.137 Just det uttrycket att ungdomsavdelningen ska fungera som en bro mellan
barn- och vuxenavdelningen nämns också i boken )�	�����������
�� av Sven Nilsson.138 Det
är kanske inte helt otänkbart att detta uttryck härrör ifrån Lushington och Kusack. Vi förmodar
att både dåvarande bibliotekschef Sven Nilsson och nuvarande bibliotekschef Gunilla
Konradsson-Mortin läst mycket litteratur inför byggnationen av Malmö stadsbibliotek, och då
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kanske de har stött på dessa uttryck i litteraturen bl a från Lushington och Kusack. Till
skillnad från tidigare åsikter angående ungdomsavdelningar uttrycker sig Orr i tvivlande
ordalag. Han betvivlar att en ungdomsavdelning skulle kunna uppfylla ungdomars behov
eftersom behoven är väldigt individuella när det gäller deras intressen. Därutöver är det viktigt
att påpeka att ungdomar idag har väldigt varierande läsförmåga. Det torde enligt Orr vara i
stort sett omöjligt för någon bibliotekarie att plocka ihop litteratur från bibliotekets barn- och
vuxenavdelning som skulle täcka ungdomarnas behov.139

Bibliotekschefen påpekar att eftersom ungdomar har behov av att vara för sig själva har man
inte placerat Ungt Forum i anslutning till den mer traditionella barn- och ungdomsavdelningen
där risken finns att småbarn kan verka störande. Av detta att döma fick vi den uppfattningen
att Ungt Forums placering var väldigt väl genomtänkt. Men efter vår mailintervju med
inredningsarkitekten fick vi en helt annan beskrivning av tillvägagångssättet av Ungt Forums
placering. I kontrast till bibliotekschefens uttalande menar inredningsarkitekten att
placeringen av Ungt Forum tillkom på ett slumpartat sätt eftersom tanken på att utarbeta en
ungdomsavdelning för lite äldre ungdomar kom till väldigt sent i planeringen vid bibliotekets
om- och nybyggnad. Hon uttrycker en önskan om att dess placering skulle ha varit annorlunda
och inredd på ett mer ungdomligt sätt. Av dessa uttalanden kan vi konstatera att de har olika
uppfattningar om detta. Kan det vara så att bibliotekschefen planerat för en ungdomsavdelning
för lite äldre ungdomar långt innan inredningsarkitekten introducerats i planerna? Detta kan
vara en förklaring till att Joberg anser att Ungt Forums placering inte är särskilt väl planerad.
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Att ett rum kan ha en förmedlande roll var inte en självklarhet för alla våra respondenter.
Inredningsarkitekten och bibliotekschefen var dock övertygade om rummets förmedlande roll.
Men efter detta konstaterande lägger de fokus på skilda saker; inredningsarkitekten beskrev
hur hon i sin yrkesroll vill förbättra biblioteksmiljön på ungdomsavdelningen medan
bibliotekschefen påpekade den förändrade roll som Malmö stadsbibliotek fått sedan
renoveringen. Barnbibliotekarien däremot beskrev rummets förmedlingsroll på ett mer
konkret sätt. För henne är det litteraturförmedlingen som ligger i fokus och rummet som
förmedlare är mer perifer. För utifrån hennes perspektiv är det den direkta förmedlingen som
är viktigast. Frågan är om hon överhuvudtaget har funderat över rummet ur ett
förmedlingsperspektiv. Detta var hennes första svar på vår fråga. Men efter ett par följdfrågor
från oss där vi lade mer betoning på biblioteksrummet började Andgren tänka i andra banor.
Då kom det fram att ”Biblioteksrummet måste se lockande och mysigt ut.”. Men det här var
det enda hon nämnde om själva biblioteksrummet, och frågan är om hon överhuvudtaget hade
nämnt det om inte vi styrt in henne på ämnet med hjälp av våra följdfrågor.

Av de svar vi fått från bibliotekschef, inredningsarkitekt och barnbibliotekarie kan vi
konstatera att de har olika uppfattningar om vad rummet som förmedlare innebär.
Socialpsykologerna menar att om två människor tittar på samma bild så uppfattar de bilden på
olika sätt. Detta beror på deras tidigare erfarenheter och dessa är unika för varje enskild
individ.140 Därmed borde även betydelsen av rummets förmedlande roll spegla varje individs
erfarenhet och åsikt. De olika respondenternas svar har helt skilda fokuseringar, vilket visar
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hur mångfacetterat begreppet egentligen är. Alla utgår från sina egna erfarenheter och
verklighetsuppfattningar och detta gör att de närmar sig begreppet från olika utgångspunkter.
Elias Cornell har liknande miljöpsykologiska tankegångar då han menar att en uppfattning av
vad som är exempelvis förmedlande i ett rum har till stor del att göra med hur en människas
förförståelse ser ut. Hur en människa kan förstå att ett rum kan ha en förmedlande roll har bl a
med vår kulturuppfattning, vårt sunda förnuft och vårt ursprung att göra.141 Bibliotekschefen
gav oss ett gott exempel på att hon besitter förförståelse och kunskap kring på vilket sätt ett
rum kan förmedla känslor. Hon förtäljer för oss att ett rum inte bara kan ha en betydelse utan
flera. Hon gör en vacker beskrivning av hur hon uppfattar ett rum; ”Rummet ser ut på ett sätt
på dagen och helt annorlunda på kvällen. Vädrets, dygnets och årets skiftningar gör utsikten
till ett vackert scenario.”.

Talar man om förmedling som begrepp, utan att specificera sig på rummet, så är innebörden
enorm. Enligt Marianne Hiort-Lorenzen och Jens Thorhauge så är förmedling all verksamhet
på ett bibliotek inklusive rummet.142 Förmedling kan vara allt från bibliotekets placering till
dess inredning.143 Vidare menar Hiort-Lorenzen att en extremt viktig del av förmedlingen
handlar om hur biblioteksrummet ser ut. Det är en förutsättning för själva förmedlingsarbetet
att biblioteket tillhandahåller en trivsam miljö för sina användare.144 Som vi beskrev i vår
resultatdel så ställde vi inte samma fråga till ungdomarna som till övriga respondenter.
Ungdomarna fick beskriva för oss vad de tyckte om biblioteksrummets atmosfär. Samtliga
ungdomar beskrev rummet i positiva ordalag som trevligt och mysigt. Med andra ord kan vi
säga att våra respondenter upplever ungdomsavdelningen på ett positivt sätt. Kan man med
detta då säga att biblioteket lyckats väl med sitt rumsförmedlande? Vad anser
bibliotekschefen, inredningsarkitekten och barnbibliotekarien om ungdomsavdelningen? Här
får vi inte lika positiva responser som ungdomarna gav oss. Här möter vi istället uttryck som
tråkig och vuxen. Vår egen uppfattning om ungdomsavdelningen kom att likna dessa
respondenters uppfattning till högre grad än ungdomarnas. Vad beror detta på? Varför är vi
vuxna inte nöjda med avdelningen om ungdomarna själva är det? Eller är det kanske så att
ungdomarna inte är nöjda egentligen, men de kan inte sätta ord på hur de skulle vilja ha det?
Som vi skrivit på ett flertal ställen i vår uppsats, så kanske vi helt enkelt väckt ett nytt sätt att
tänka för våra unga respondenter. De kanske aldrig har tänkt i dessa banor tidigare och då är
det inte lätt att på ett par sekunder formulera i ord vad man nätt och jämt börjat formulera inne
i sitt huvud. Hur hade vår undersökning sett ut om vi hade talat med ungdomarna mer än en
gång? Då hade vi kanske vid första tillfället kunnat sätta igång en tankeprocess hos dessa
respondenter som hade kunnat leda till mycket intressanta tankegångar och idéer vid nästa
samtalstillfälle.

En annan sak som kan förklara att ungdomarna inte hade så mycket att säga gällande rummets
atmosfär är att när vi ställde frågan till dem om de var villiga att ställa upp i en intervju gjorde
vi ingen närmre presentation av oss själva och vårt syfte med intervjun. Vi nämnde endast vad
vi hette och att vi gjorde en undersökning som berörde ungdomsavdelningen på Malmö
stadsbibliotek. Detta kan naturligtvis ha påverkat deras svar genom att de kanske inte vågar
erkänna sin egentliga syn på rummets atmosfär då de blev osäkra på vår roll och vårt syfte
med intervjun. Lägger vi en socialpsykologisk vinkling på ovannämnda påstående om att
träffa respondenterna mer än en gång så kanske det hade varit uppsatsen till gagn. Uppsatsen
                                                          
141 Cornell, 1966, s. 22.
142 Hiort-Lorenzen, 1989, s. 168-170.
143 Thorhauge, 1995, s. 179-180.
144 Hiort-Lorenzen, 1989, s. 168-170.
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hade vunnit på det eftersom vi kommit respondenterna närmre och det hade i sin tur kanske
skapat en trygghet hos dem. Respondenterna hade kanske inte sett oss som okända människor
vars syfte för intervjun aldrig blivit känd, utan någon som de kan tala med i förtroende.
Använder vi Edward T. Halls teorier om sfärer hade vi kanske kommit innanför den offentliga
sfären och nått fram till den sociala.

När vi talade med Joberg och Konradsson-Mortin om rummets förmedlande roll var båda
noga med att poängtera att biblioteket är till för alla. Orsaken till att respondenterna tog upp
ämnet under just detta tema är för oss inte helt klart. Men faktum är att båda behandlade
ämnet och därmed är det intressant för oss att diskutera kring det. Bibliotekschefen påpekar att
biblioteket finns för alla och det inte görs någon skillnad på om det är en grevinna eller en
uteliggare som är användare, alla är välkomna och har lika värde. Joberg går ytterligare ett
steg när hon talar om biblioteket som den sista demokratiska platsen i samhället. Biblioteket
skall vara ett ställe dit man kan gå, oavsett social bakgrund. Både miljö- och socialpsykologin
är viktiga teorier att tillämpa här. Biblioteket skall ha något att erbjuda alla oavsett ålder, kön,
etnicitet eftersom biblioteket är ett offentligt rum. Det kan vara utbudsmässigt, men lika gärna
miljömässigt i form av en fåtölj där man kan sitta och ta en paus. På biblioteket skall det
finnas plats för alla. Detta är oerhört viktiga tankegångar som också går att befästa hos
Unesco. Unesco har nämligen utarbetat ett manifest angående folkbibliotek där det står att:
”Folkbibliotek skall vara upprättat och underhållet av laglig myndighet; helt eller
huvudsakligen understött av allmänna medel; öppet för fri användning av allmänna medel;
öppet för fri användning på samma villkor för alla samhällsmedlemmar, utan hänsyn till yrke,
tro, klass eller ras.”145 Av detta kan vi konstatera att biblioteken är en demokratisk rättighet
och att det skall finnas tillgång till bibliotek och dess information för alla. När man tänker i ett
stort perspektiv, att biblioteken är en mänsklig rättighet som kanske är långt ifrån självklar för
alla, så kan vi inte låta bli att fundera över hur stor roll det egentligen spelar om rummet har
en förmedlande roll eller inte. I ett land där ett bibliotek inte är en självklarhet för samtliga
medborgare blir det primära naturligtvis först att tillgängliggöra biblioteket, då kanske inte
rummet som förmedlare är av överordnad vikt, utan ett behov som är sekundärt. Därför krävs
det att biblioteket finns i en liknande kultur som vår egen för att det ska vara viktigt, och för
oss som lever i denna kultur kan det vara avgörande för en användare hur väl rummets roll
kan förmedlas.
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Bibliotekschefen, barnbibliotekarien och inredningsarkitekten har alla tre olika åsikter om hur
ett samspel mellan estetik och funktion kan bedrivas. Bibliotekschefen påpekar vikten av att
kommunikationen fungerar åt båda hållen mellan arkitekt och personal för att undvika
konflikter mellan estetik och funktion. Av de båda andra respondenternas uttalanden kan vi
ana oss till innebörden i vad en sådan konflikt kan innebära. För Bibi Andgren är det
angeläget att det funktionella sätts i främsta rummet på ett bibliotek, medan
inredningsarkitekten är mer en förespråkare för estetiken. Naturligtvis eftersträvar båda en
samverkan mellan estetik och funktion, men de har ändå olika prioriteringar. Enligt vår
tolkning så är även miljöpsykologin en estetikens förespråkare eftersom man där undersöker
på vilket sätt besökarens beteenden och upplevelser påverkas av den fysiska miljön.
Besökarens totala upplevelse av bibliotekets servicegrad påverkas troligtvis av den fysiska

                                                          
145 Ottervik & Möhlenbrock, 1973, s. 52.
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miljön. Om användaren upplever atmosfären på biblioteket på ett positivt sätt så är han/hon
förmodligen en nöjdare kund än han/hon annars skulle varit.

Enligt de artiklar vi har läst angående om- och nybyggnationen av Malmö stadsbibliotek kan
vi konstatera att det lätt brister i kommunikationen vilket lätt resulterar i att samarbetet
försvåras mellan berörda parter. Samarbetet mellan arkitekt Henning Larsen och dåvarande
bibliotekschef Sven Nilsson försvårades avsevärt eftersom Larsen såg till det estetiska och
påverkade i stort och smått när det gällde byggnadernas planering och dess inredning.146 För
Nilsson var det viktigast att användarna fick den service de ville ha och att personalen gavs
möjlighet att arbeta under drägliga former. Detta innebar alltså att han förespråkade det
funktionella men fick inget gehör för detta eftersom Larsen avsåg att genomföra sina tankar i
estetikens förtecken vilket resulterade i att deras samarbete försvårades.147

För att undvika dessa konflikter och underlätta samt verka för att samarbetet ska fungera
mellan arkitekt och personal, vid exempelvis inredning av bibliotek, menar James McConnell
Orr att det bör det finnas skriftliga överenskommelser gällande vilka befogenheter de berörda
parterna har. Det är viktigt att bibliotekschefen och arkitekten kan samarbeta eftersom
bibliotekschefen oftast förespråkar funktionen medan arkitekten ser till det estetiska i första
hand.148 Detta är väl i och för sig inte så konstigt eftersom arkitektens kunskap främst ligger
på det estetiska planet och bibliotekschefens på funktionens. Därför är det viktigt att dessa
parter är lyhörda för varandras kompetenser. Om en konflikt skulle uppstå mellan det
funktionella och det estetiska bör man enligt Orr se till det funktionella. Om man skapat ett
estetiskt biblioteksrum är det inte säkert att det är funktionellt, men en avdelning som är
estetisk kan också vara funktionell om den erbjuder vad användaren vill ha.149 Vad vi kan
konstatera är att det är tydligt att det lätt uppstår konflikter mellan estetik och funktion. Ju fler
individer som är inblandade ju fler åsikter. Tydligt är också att berörda parter vid om- och
nybyggnaden av Malmö stadsbibliotek inte hade utformat en tillräckligt tydlig
överenskommelse om vilka befogenheter och ansvarsområden som skulle gälla för arkitekt
respektive bibliotekschef.

Enligt Jobergs och Andgrens uttalande kan vi tolka deras utsagor till att Joberg förespråkar
estetik och Andgren funktion. Om vår tolkning stämmer kan det finnas risk att historien
upprepar sig med att en konflikt uppstår mellan estetik och funktion, i synnerhet om det
brister i kommunikationen mellan de båda parterna och om de inte är lyhörda för varandras
kompetenser.

                                                          
146 Ersgård, 1999, s. 22.
147 Linnér, 1997, s. 4.
148 Orr, 1972, s. 13-22.
149 Ibid., s. 73.
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Avslutningsvis känns det relevant att föra en diskussion kring hur pass väl vi kan besvara de
tre delfrågor vi ställde upp gällande syfte och frågeställningar. Frågorna ser ut enligt följande:

1. Hur uppfattas den fysiska miljön av ungdomar på folkbibliotek? Vilka kriterier angående
biblioteksmiljön är viktiga för dem?

2. Hur har barnbibliotekarie, bibliotekschef och inredningsarkitekt tänkt gällande
ungdomsavdelningens utformande?

3. Hur stämmer de olika respondenternas tankegångar överens med varandra, och vad skiljer
dem åt?

De första frågor vi ställde till ungdomarna kring hur de vill att en ungdomsavdelning ska se ut
gav oss ett ganska magert och diffust resultat. Ungdomarna verkade egentligen ganska nöjda
med den avdelning Malmö stadsbibliotek hade att erbjuda. Men detta är inte helt med
verkligheten överensstämmande då vi med hjälp av andra frågor fick dem att tänka ytterligare
ett steg. Då visade det sig nämligen att ungdomarna hellre ser mer färg i
biblioteksavdelningen, vissa vill ha färgen på möbler andra på väggar. Ljuset spelar också en
stor roll för dem, det ska finnas gott om punktbelysning för de som vill sitta och läsa, men
även ett stort ljusflöde från fönster och artificiellt ljus från lampor är enligt ungdomarna att
föredra. Något som också efterfrågades var att avdelningen inreddes med en större tonvikt på
ungdomlighet. Att planera utformandet av olika rum som exempelvis arbetsmiljöer är något
som man tar fasta på inom miljöpsykologin. Aura poängterar hur viktigt det är att studera hur
utformandet av rummets färger och former påverkar människors upplevelse av den rumsliga
atmosfären.150

De vuxna respondenternas svar speglar i hög grad deras yrkesroller, vilket stämmer väl
överens med ett socialpsykologiskt synsätt. Edward T. Hall menar att varje människa upplever
saker och ting på olika sätt tack vare sina tidigare erfarenheter, vilket för våra respondenter är
deras utbildning och yrke.151 För barnbibliotekarien har inte själva ungdomsavdelningen en
långt när lika stor förmedlingsroll som hon själv har med sin yttre förmedling. Detta är
troligen inget unikt sätt att se på förmedling om man befinner sig i en liknande position som
Andgren. För henne är biblioteksrummet något som hon inte kan påverka ungdomarna med på
samma sätt som hon kan göra med sin yrkeskunnighet om litteratur. Bibliotekschefens tankar
om ungdomsavdelningens utformande är att avdelningen i dagsläget inte är färdigställd. Hon
anser att den behöver en hel del omarbetning, och denna omarbetning som skall utföras av
inredningsarkitekten tillsammans med personal. Hon ser också gärna att brukarna är delaktiga.
Inredningsarkitekten tankar handlar om att hon vill skapa fler rum i rummet, så att det blir
möjligt att frambringa varierande sittplatser. Hon har också en hel del tankegångar kring ljus,
då hon gärna ser olika belysningszoner med roligt formade armaturer.
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151 Hall, 1969, s. 65-66.
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De flesta respondenterna i vår undersökning har tankar angående mer färg på avdelningen,
antingen på gardiner, möbler eller väggar. Några ungdomar uttrycker önskemål om att det bör
finnas gardiner, vilket också bibliotekschefen anser. Ungdomarna verkar till att börja med mer
nöjda med sin avdelning än övriga respondenter, vilka anser att den är tråkig. Trots att
ungdomarna till en början beskriver biblioteksrummet med positiva ordalag så har de ändå en
del tankar om hur de vill att den ska se ut. Det vi kan konstatera är att egentligen inte någon av
våra respondenter är nöjda med avdelningen till fullo – alla har något de vill förbättra.

Återigen känns det viktigt att diskutera och fundera över hur annorlunda vår uppsats kanske
sett ut om vi intervjuat fler ungdomar. Men å andra sidan är det inget vi vet så det blir endast
spekulationer. Det är lätt att vara efterklok. Eftersom vi så här i efterhand insett vikten av att
ha ett större underlag så hade vi planerat intervjuerna på ett annat sätt för att få ett större
underlag vid ett annat tillfälle.

 &!&���>�����	�

Under denna rubrik skall vi försöka besvara vår övergripande frågeställning, ”Vilka krav och
förväntningar (i miljöpsykologisk mening som del av bibliotekets inre förmedling) har
användare och beställare/utformare på Malmö stadsbibliotek?”. Detta görs på bäst sätt om vi
tar hjälp av de svar vi fått fram angående våra tre delfrågor, som finns att beskåda närmast i
diskussionsavsnittet.

Ungdomarna uttrycker önskemål om en avdelning av mer ungdomlig karaktär. De vill ha mer
färg på väggar och möbler. Övriga respondenter anser också att det bör vara mer färg i
lokalen. Ungdomarna betonar även vikten av att kunna välja om de vill sitta i fred och studera
eller sitta tillsammans med kompisar och prata. Detta är något som inredningsarkitekten
instämmer i då hon vill skapa rum i rummet för att kunna bilda varierande sittplatser. Detta
stämmer även med Seppo Auras tankegångar eftersom han menar att människor har olika
behov vid olika tillfällen vilket innebär att ibland har de behov av en avskild miljö och ibland
en mer social miljö där de kan umgås med andra människor. Han betonar också vikten av att
kunna välja miljö. Tony Cassidy går så långt att han menar att om människor inte har
möjlighet att välja miljö (enskild eller mer social) så visar det sig som psykisk stress. Dessa
olika typer av möblering beskriver Humphry Osmod som sociopetal (möblering som
underlättar interaktion) och sociofugal (som motverkar interaktion mellan människor). Detta
tolkar vi som att ungdomarna skulle kunna uppleva psykiskt stress om dem inte har någon
möjlighet att välja sittplats (enskild eller mer social) på bibliotekets ungdomsavdelning. En
annan slutsats vi kan dra av ungdomarnas uttalande är att eftersom de önskar en avdelning av
mer ungdomlig karaktär så behöver Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning ses över.
Ungdomarnas kan uppleva en skral biblioteksmiljö på ett negativt sätt vilket kan resultera i att
deras besök på avdelningen blir såväl kortare som färre. Detta visar sig troligen tydligast när
ungdomarna är ute efter social samvaro. I fall som dessa spelar rummets trivselfaktor en stor
roll. Är biblioteksmiljön torftig är det troligt att ungdomarna väljer bort biblioteket som ett
alternativ för den sociala samvaron. Enligt den observation vi gjorde av avdelningen fick vi
den uppfattningen att den kändes mer som en institution än en ungdomsavdelning med dess
rena, vita väggar och avsaknaden av textilier.

Ungdomarna anser att det ska finnas möjlighet att både kunna ha det tyst omkring sig och att
det ska kännas tillåtet att prata på ungdomsavdelningen. Av våra respondenters svar att döma
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kan vi dra slutsatserna att både en tyst- och en ljudlig miljö påverkar dem på olika sätt. Är
ungdomarna på biblioteket i studiesyfte störs dem av en alltför ljudlig miljö. På samma sätt
skapar en alltför tyst miljö obehagskänslor för dem som besöker biblioteket i ett socialt syfte.
Det avgörande för hur de påverkas beror på syftet med deras biblioteksbesök. Tankegångar
om ljudliga och tysta rum betonas även av inredningsarkitekten som vill skapa mer av den
varan på avdelningen. Inom miljöpsykologin forskar man enligt Seppo Aura om hur buller
påverkar människan på en arbetsplats som exempelvis kan vara ett biblioteks personal och
dess brukare.

Bibliotekschefen anser också att biblioteksrummet har en förmedlande roll. Hennes åsikt är
dock att avdelningen inte är klar, utan behöver ytterligare bearbetning. Och hennes
förväntningar är att avdelningen skall växa fram i nära samarbete mellan personal och
brukare. Inredningsarkitekten ska leda arbetet och ser positivt på sin uppgift att förändra
ungdomsavdelningen till det bättre. Barnbibliotekarien känner att hon nu får gehör från
bibliotekschef och inredningsarkitekt för sina åsikter angående utformandet av
ungdomsavdelningen på ett sätt hon inte fått tidigare. Eftersom rumsutformningen och
möbleringen påverkar den sociala interaktionen så bör man enligt Edward T. Hall ge akt på
både möblernas placering och avståndet dem emellan. Man bör även titta på mängden
symbolisk dekoration, hur och var den används. Enligt Hall bör man tänka på att människor
rör sig i olika sfärer beroende på vilken relation de har till andra människor. Det bör därför
finnas i åtanke vid en förändring av exempelvis en ungdomsavdelning att användarna ska
kunna välja vilken sfär de vill befinna sig i. De ska inte vara tvungna att sitta inom den intima
sfären bredvid en okänd människa i en soffa om de inte vill.

Slutsatsen vi kan dra utifrån våra respondenters svar är att alla har olika krav och
förväntningar på ungdomsavdelningen utifrån sitt personliga perspektiv. Med utgångspunkt av
tolkningen av våra respondenters svar anser vi det önskvärt att ungdomar kommer att
tillfrågas om sina synpunkter innan Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning färdigställs.

Av detta att döma anser vi att vi får svar på våra frågeställningar. Vi får fram en del tankar
från ungdomarna om hur de vill att deras avdelning ska se ut. Vi kan konstatera att
barnbibliotekarien, bibliotekschefen och inredningsarkitekten tänker på olika sätt när det
gäller vilken förmedlingsroll ett rum kan ha men även ungdomsavdelningens utformning.
Våra tidigare erfarenheter speglar vårt sätt att uppfatta vår omgivning, menar
socialpsykologerna. Våra respondenters olika uppfattningar om biblioteksrummets
förmedlande roll förklaras därför bland annat av deras tidigare utbildningar och nuvarande
yrkesroller. Gemensamt för bibliotekschef och inredningsarkitekt är att de anser att
ungdomarna bör vara delaktiga i utformandet, vilket de detta till trots inte varit. Är det därför
som ungdomsavdelningen ser ut som den gör idag? Idag känns avdelningen stilren och
estetisk, hade den sett ut på detta viset om ungdomarna varit delaktiga i samarbetet kring
utformningsprocessen? Troligen inte, vilket visar sig i att ungdomsavdelningar där ungdomar
medverkat aktivt vid utformningen ser helt annorlunda ut. Ett exempel på detta är ”Lila
rummet” där ungdomar tillsammans med personal är delaktiga såväl i utformandet av
biblioteksrummet som i verksamheten.

En slutsats vi kan dra av vår undersökning är att för att exempelvis utformandet av en
ungdomsavdelning ska ha möjlighet att bli lyckad på alla plan är delaktighet och samarbete
nödvändiga ingredienser. Arkitekt, bibliotekschef och berörd personal bör tillsammans med
ungdomar utveckla ett nära samarbete för att på så sätt ta tillvara varandras kompetenser.
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Ansvariga för utformandet måste vara lyhörda för ungdomarnas behov och önskemål, ett
alternativ kanske är att utarbeta en ”brukargrupp” bestående av ungdomar som för
målgruppens talan. Vikten av att ungdomar är delaktiga för att utforma verksamheten på
biblioteks ungdomsavdelningar poängterar även Hiort-Lorenzen. Hon anser att det är viktigt
att användaren känner sig delaktig exempelvis genom att kunna påverka medieinköp eller vid
utformandet av en ungdomsavdelning. Det blir inte detsamma att få ett färdigserverat
biblioteksrum. De bästa konsulter som finns att tillgå i det sammanhanget är naturligtvis
ungdomarna själva. När vi startade med vår undersökning förutsatte vi att ungdomarna ville
var delaktiga i utformandet av sin ungdomsavdelning, men det var inget vi någonsin frågade
dem. Det är med andra ord inte en självklarhet att de vill engagera sig i en sådan fråga.

Andra slutsatser vi kommit fram till är av en mer allmän karaktär, och berör vårt eget
tillvägagångssätt. Vi har så här i efterhand insett att vår uppsats hade tjänat på att ge
ungdomarna mer tid. Vi borde således träffat dem vid minst ett tillfälle till, där det första
tillfället skulle haft för avsikt att sätta igång en tankeprocess hos respondenterna. Detta var
dessvärre inte genomförbart, men vi kan inte låta bli att fundera kring har det skulle påverkat
vårt resultat. Detta kan sägas vara självkritik vi förvärvat under resans gång.
En annan del som kan ha påverkat vårt resultat är att vi från början, när vi tog kontakt med
Malmö stadsbibliotek, bestämde tid med två barn- och ungdomsbibliotekarier. Dessvärre
visade det sig, när vi var på plats för intervju att den ena bibliotekarien inte hade tid att
medverka. Resultatet blev att vi endast kan redogöra för en bibliotekaries syn, istället för två.
Resultatpåverkan är uppenbar. Dessutom hade vi någon dag senare bestämt träff med
inredningsarkitekten, som meddelade oss att hon dessvärre fått förhinder och inte kunde
medverka. Intervjun med henne gick istället via e-post.

Ytterligare en slutsats som vi vill passa på att påpeka än en gång är att vi gjort en liten
undersökning och att vi därför inte kan dra några generella slutsatser. Vi kan enkom påvisa
våra olika respondenters åsikter och föra en diskussion kring dessa. Däremot hade det varit
intressant att någon gång i framtiden utföra en sådan undersökning, där respondenterna är så
pass många att det verkligen är möjligt att dra generella slutsatser. Vi anser att det är av
intresse att försöka kartlägga ungdomars behov när det gäller biblioteksrummets utformning.
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Biblioteken har ändrat utseende och funktion genom tiderna, från de första enplansbiblioteken
som står för tystnaden och slutenheten till barockens bibliotek som var försedda med stora
fönster där ljuset spelade en viktig roll. 1911 inrättade Valfrid Palmgren det första barn- och
ungdomsbiblioteket i Sverige. Många bibliotek idag har försökt att skapa en
ungdomsavdelning inne i biblioteket vilken kan bestå av allt från en bokhylla till ett helt rum.
En trivsam atmosfär är av betydelse för att ungdomarna ska känna sig välkomna. Att ta hänsyn
till att färger, inredning och belysning harmonierar blir allt viktigare. Såväl estetiken som
funktionen är av stor vikt.

Det ställs allt högre krav på det moderna biblioteket för att tillgodose användarnas behov då
biblioteket har många konkurrenter ute i samhället. Det finns mycket annat som lockar
ungdomarna vilket gör att de är en grupp som tenderar att minska sina biblioteksbesök
allteftersom de kommer upp i tonåren. Vi frågar oss därför hur ungdomarna vill att en
ungdomsavdelning ska se ut och vad den ska innehålla så att den tillgodoser ungdomarnas
funktionella och estetiska behov. Syftet med denna uppsats är att vi vill undersöka hur den
fysiska miljön upplevs av ungdomar på folkbibliotek. För att göra undersökningen mer
konkret har vi valt att titta närmre på Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning. Vår
huvudfråga lyder: Vilka krav och förväntningar (i miljöpsykologisk mening som del av
bibliotekets inre förmedling) har användare och beställare/utformare på ungdomsavdelningen
på Malmö stadsbibliotek? Vi har följande tre underordnade frågor som vi vill besvara i vår
undersökning:

•  Hur uppfattas den fysiska miljön av ungdomar på folkbibliotek?
•  Hur har barnbibliotekarie, bibliotekschef och inredningsarkitekt tänkt gällande

ungdomsavdelningens utformande?
•  Hur stämmer de olika respondenternas tankegångar överens med varandra, och vad skiljer

dem åt?

Som stöd i vår undersökning har vi valt att luta oss mot två olika teorier. Den ena är
miljöpsykologin eftersom den är ett forskningsområde där man studerar människors
psykologiska relationer med den fysiska miljön. Den andra teorin är socialpsykologin där man
studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade. Med
hjälp av dessa teorier försöker vi sedan tolka vårt material. Vår empiriska undersökning är
genomförd med en kvalitativ metod. Vi har använt oss av semistandardiserade intervjuer. Vi
utförde även observationer av Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning och Ungt Forum. För
att få fram ett så användbart underlag till vår analys som möjligt har vi intervjuat ungdomar
som besöker Malmö stadsbibliotek, en barnbibliotekarie och bibliotekschefen. Vi har även
intervjuat den arkitekt som varit med och utformat Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning.
Eftersom vi inte har hittat så mycket forskningslitteratur som direkt har berört vårt ämne har
vi använt oss bl a av den litteratur och de handböcker och artiklar som vi ansett vara mest
relevanta för vår undersökning. Till viss del har vi därför blivit nödgade att använda oss utav
lite äldre titlar i vår undersökning, men vad vi förstår så är det mycket forskning som pågår i
ämnet, men som ännu inte kommit på pränt.
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Resultatet av vår undersökning visar att varje enskild avdelning på Malmö stadsbibliotek har
satt upp sina egna verksamhetsmål. Vi kan konstatera att av de ungdomar vi har intervjuat har
inte någon av dem eller någon de känner varit delaktiga i utformandet av
ungdomsavdelningen. Bibliotekschefen anser att det satsats en hel del på ungdomarna som
målgrupp medan barnbibliotekarien anser att det är en lågt prioriterad grupp. Av våra svar att
döma använder ungdomarna avdelningen främst till att leta faktaböcker och andra böcker till
skolarbete. När det gäller ungdomsavdelningens utformning kan vi se att bl.a. ljus, färger och
möblering är viktiga komponenter på en ungdomsavdelning för de ungdomar som vi
intervjuat. Tanken bakom den ungdomsavdelning som kallas för Ungt Forum är att den ska
fungera som en bro mellan barn- och vuxenvärlden. Det framkom genom våra intervjuer att
ingen av ungdomarna hade något negativt att säga om den befintliga ungdomsavdelningen
men det hade däremot de vuxna respondenterna. För att undvika konflikter mellan estetik och
funktion vid om- och nybyggnation av bibliotek anser bibliotekschefen att det är viktigt att
föra en fortlöpande dialog med arkitekten.

Till hjälp att tolka vårt insamlade material har vi haft god hjälp av den hermeneutiska
analysmetoden. När vi presenterat vår analys har vi utgått från de teman som vi utarbetat för
empirin och sedan presenterat dem i den ordningen som de förekommer där. I vår analys kan
vi konstatera att det förekommit samarbetssvårigheter mellan arkitekt och personal vid om-
och nybyggnationen av Malmö stadsbibliotek. De svar vi fått av ungdomarna tyder på att de är
nöjda med själva möbleringen på ungdomsavdelningen eftersom de anser att de kan välja om
de vill sitta lite avskilt och studera, eller i smågrupper och prata. Överhuvudtaget fick vi den
uppfattningen att ungdomarna inte hade funderat så mycket över ungdomsavdelningens
utformning vilket visade sig i deras lite knapphändiga svar. När vi ställde frågan om vad
ungdomarna ansåg om rummets atmosfär så hade de inte så många kommentarer till detta.
Motsvarande fråga till övriga respondenter gav väldigt olika svar. Bibliotekschefen och
inredningsarkitekten var överens om att rummet hade en förmedlande roll medan
barnbibliotekarien fokuserade på bibliotekariens förmedlande roll. När det gäller frågan om
estetik och funktion så anser inredningsarkitekten att estetiken är viktigast medan
barnbibliotekarien förespråkar funktion.

De slutsatser vi drar av vår undersökning utgår ifrån de tankar och funderingar ungdomarna
hade om hur de vill att en ungdomsavdelning bör se ut. Vi har även kommit fram till att
bibliotekschefen, barnbibliotekarien och inredningsarkitekten funderar i olika banor när det
gäller hur en ungdomsavdelning ska se ut eller vilken förmedlingsroll ett biblioteksrum kan
ha. Barnbibliotekarien anser att det är personalen som står för förmedlingen snarare än
rummet, och de övriga är mer inriktade på att själva rummet också har en förmedlingsroll.
Trots att både bibliotekschefen och inredningsarkitekten anser att ungdomarna bör vara med
vid utformandet av deras avdelning så har ingen blivit tillfrågad. Om ungdomarna hade varit
tillfrågade hade då deras avdelning sett annorlunda ut? Av de svar vi fått av ungdomarna så är
vi ganska säkra på att det bl a hade funnits en del färgglada textiler, tavlor och möbler som
inte hade gett det institutionsliknande intrycket som avdelningen ger idag.
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Eriksson, Catarina, e-post daterad 2001-11-19.

Muntliga uppgifter i författarnas ägo:

Andgren, Bibi, Malmö. Intervju 2001-03-20
Joberg, Jeanette, Malmö. Mailintervju 2001-04-26
Konradsson-Mortin, Gunilla, Malmö. Intervju 2001-03-20

Intervjuer med 6 besökare på Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning (fem ungdomar och
en man under 30 år), Malmö. 2001-03-22. Dessa är:

Adam 15 år
Alice 16 år
Amanda 17 år
Anders under 30 år
Anna 15 år
Annika 11 år
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1. Det finns en annan ungdomsavdelning som kallas Ungt Forum, känner Du till den?�Vad
anser Du om Ungt Forum? Avdelningarna ligger inte i anslutning till varandra – vad anser
Du om det? Vilken av de båda avdelningarna föredrar Du och varför?

 
2. Vad gör Du på ungdomsavdelningen? Vad gör Du inte av det utbud som finns?
 
3. Kommer Du ensam eller med kompisar? Känner Du att det finns ställen där Du kan få

vara för Dig själv – någon egen vrå? Finns det ställen där Du kan sitta tillsammans med
någon kompis och exempelvis prata?

 
4. Hur upplever Du rummets atmosfär? Vad beror det på, tror Du?
 
5. Finns det saker som biblioteket inte har, som Du anser borde finnas där – i så fall vad?
 
6. Vad tycker Du rent spontant angående ungdomsavdelningens utformning? Finns det någon

förändring Du skulle vilja göra?
 
7. Har Du eller några kamrater till Dig varit delaktig i utformandet av miljön på

ungdomsavdelningen, i så fall hur?
 
8. Är det viktigt för Dig hur ungdomsavdelningen ser ut? I så fall på vilket sätt? Vilken

betydelse spelar möbleringen för Dig?
 
9. Hur ser den perfekta ungdomsavdelningen ut för Dig?
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1. Hur var tanken bakom Ungt Forum? Avdelningarna ligger inte i anslutning till varandra –
vad är det för bakomliggande tanke med det?

 
2. Har Du någon uppfattning om vad ungdomarna gör på ungdomsavdelningen? Kommer de

ensamma eller i grupp?
 
3. Tror Du att ungdomarna har andra behov som skulle kunna tillfredsställas på

ungdomsavdelningen – i så fall vad?
 
4. Har det framkommit några synpunkter från användarna gällande vad de anser om

ungdomsavdelningen? - positiv och negativt.
 
5. Vad tycker Du rent spontant angående ungdomsavdelningens utformning? Finns det någon

förändring Du skulle vilja göra?
 
6. På vilket sätt har Du som barnbibliotekarie varit delaktig i utformandet av miljön på

ungdomsavdelningen?
 
7. Hur har samarbetet mellan Dig som bibliotekarie och arkitekt, bibliotekschef och

ungdomar sett ut angående utformningen av ungdomsavdelningen? Vilka har fått vara
delaktiga i planeringsarbetet? Hur har Ni tänkt angående ungdomsavdelningens
utformande?

 
8. Tror Du att biblioteksrummet har en förmedlande roll? På vilket sätt?
 
9. Vad har Du för tankar angående det estetiska och det funktionella gällande

ungdomsavdelningen?
 
10. Hur ser den perfekta ungdomsavdelningen ut för Dig?
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1. Vad finns det för mål med ungdomsverksamheten?
 
2. Hur tänker Du angående denna grupp användare jämfört med andra grupper? (Är

ungdomarna en prioriterad grupp?)
 
3. Vad var tanken bakom Ungt Forum? Avdelningarna ligger inte i anslutning till varandra –

vad anser Du om det? Vad finns det för för- och nackdelar med att dela upp
ungdomsavdelningen i två delar?

 
4. Tror Du att ungdomarna har andra behov som skulle kunna tillfredsställas på

ungdomsavdelningen – i så fall vad?
 
5. Vad tycker Du rent spontant angående ungdomsavdelningens utformning? Finns det någon

förändring Du skulle vilja göra?
 
6. På vilket sätt har Du som bibliotekschef varit delaktig i utformandet av miljön på

ungdomsavdelningen?
 
7. Hur har samarbetet mellan Dig som chefsbibliotekarie och arkitekt, bibliotekarier och

ungdomar sett ut angående utformningen av ungdomsavdelningen? Vilka har fått vara
delaktiga i planeringsarbetet? Hur har Ni tänkt angående ungdomsavdelningens
utformande?

 
8. Tror Du att biblioteksrummet har en förmedlande roll? På vilket sätt?
 
9. Vad har Du för tankar angående det estetiska och det funktionella gällande

ungdomsavdelningen?

10. Hur ser den perfekta ungdomsavdelningen ut för Dig?
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1. Hur var tanken bakom Ungt Forum? Ungdomsavdelningarna ligger inte i anslutning till
varandra – vad är det för bakomliggande tanke med det?

 
2. Har det framkommit några synpunkter från användarna gällande vad de anser om

ungdomsavdelningens utformning? (ej Ungt Forum) – positiv och negativ respons.
 
3. Vad tycker Du rent spontant angående ungdomsavdelningens utformning? (ej Ungt

Forum) Finns det någon förändring Du skulle vilja göra?
 
4. På vilket sätt har Du som inredningsarkitekt varit delaktig i utformandet av miljön på

ungdomsavdelningen? (ej Ungt Forum)
 
5. Hur har samarbetet mellan Dig som inredningsarkitekt och bibliotekschef, bibliotekarier

och ungdomar sett ut angående utformningen av ungdomsavdelningen? Vilka har fått vara
delaktiga i planeringsarbetet? Hur har Ni tänkt angående ungdomsavdelningens
utformande? Hur ser samarbetet ut idag?

 
6. Tror Du att biblioteksrummet har en förmedlande roll? På vilket sätt?
 
7. Vad har Du för tankar angående det estetiska och det funktionella gällande

ungdomsavdelningen? (ej Ungt Forum)

8. Hur ser den perfekta ungdomsavdelningen ut för Dig?


