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Abstract: The aim of this study is to gain knowledge on the way 
library managers and librarians describe intentions and 
ways of working as well as their thoughts on what makes 
an attractive children’s interior design of public libraries. It 
is also an aim to acquire knowledge on the way they 
describe how the interior design works in practice. Two 
theoretical models are used in the study. One is Stephen 
Kaplan’s model of environmental psychology, which 
explains how visual aspects of an environment affects 
human preference. The other is that of Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, which involve 
experiences and activities connected to the library context. 
The methods used are semi-structured interviews and 
qualitative content analysis. 
 
The results indicate the aim towards a safe, accessible 
interior, which fits children’s needs and requests, and also 
appeals to their parents. The respondents describe an 
interior that supports reading promotion, and being 
stimulating and varied, both in form and in content. A 
strive for a balance in the interior design is indentified. 
However, sometimes conflicts and other difficulties arise 
from its use. This can disrupt the balance, and why it 
results in priorities. The conclusion is that it is difficult to 
meet all of the guidelines and expectations that are 
available to children’s libraries today, to strike a balance 
with the interior design, and succeed in an interior that is 
ultimate in all respects. 
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1. Inledning  
 
Det brukar sägas att det går fort för människor att bilda sig ett första intryck i olika 
sammanhang. En av de aspekter som påverkar det första intrycket på ett bibliotek, är 
dess inredning. Detta är ett begrepp som är centralt i den här studien och som omfattar 
sättet att arrangera möbler, objekt och utrustning i ett rum. Hit hör även saker som golv, 
mattor, tapeter, färgsättning, prylar, bilder, dekor, belysning och textilier. Enligt 
Stanleys erfarenheter som biblioteks- och detaljhandelsrådgivare behöver man tänka på 
den visuella miljön på biblioteket för att få de första sekunderna att räknas hos 
biblioteksanvändaren (Stanley, 2003, s. 77). Biblioteksmiljöns utformning har förmågan 
att påverka vår mentala inställning, och kan vara avgörande för hur vi väljer att agera 
(Chambers, 2011, s. 23). En attraktiv miljö är en av de aspekter som lockar användaren 
att stanna kvar och spendera sin tid på biblioteket. Vad som i sig är attraktivt finns dock 
ingen allmän definition på. Det är ett subjektivt begrepp som har olika betydelser och 
tolkningar beroende på vem som tillfrågas samt i vilket sammanhang.  
 
Att kunna skapa ett biblioteksrum som uppfattas som attraktivt av barn och unga är 
viktigt, inte minst då de enligt Bibliotekslagen ska ges särskild uppmärksamhet som 
användargrupp (Bibliotekslag, SFS 2013:801). Detta är särskilt aktuellt idag då 
forskning visar att biblioteksanvändningen förändras. Enligt Kungliga bibliotekets 
statistik över offentligt finansierade bibliotek (2018) så har utnyttjandet av 
biblioteksrummet minskat hos barn och unga, med färre fysiska besök och färre utlån. 
Detta trots att biblioteken arbetar aktivt med både bestånd, personal och aktiviteter för 
att tillgodose gruppen. Rapporten anger attraktiva bibliotekslokaler som en av de 
faktorerna som leder till ett ökat antal besök (s. 54). En tolkning av varför biblioteket 
inte är tillräckligt attraktivt för barn är att de har många andra lockande valmöjligheter 
som konkurrerar om deras uppmärksamhet, och att biblioteket för att bli ett 
förstahandsval i deras liv behöver bli mer konkurrenskraftigt och inspirerande som rum 
(Hansson & Ögland, 2006, s. 20).  
 
Hur kan då en barnbiblioteksmiljö vara inredd för att öka chansen att den uppfattas som 
attraktiv? Svensk biblioteksförening (2003) ger i På barns och ungdomars villkor 
rekommendationer för barn- och ungdomsbibliotek i enlighet med FN:s 
barnrättskonvention och barns rättigheter. Barnrättskonventionen framhålls av Rydsjö 
(2010, s. 14) som ett av barnbibliotekens viktigaste styrdokument. Enligt 
rekommendationerna är det viktigt att utgå från ett barnperspektiv i 
barnbiblioteksverksamhet. Biblioteket ska anpassas efter barns behov, och de ska kunna 
vara med och påverka. Där nämns även att ett barnbibliotek ska vara roligt och 
händelserikt, stimulera och väcka nyfikenhet i förhållande till läsning, ha ett 
innehållsrikt och variationsrikt utbud, främja språkutveckling, kultur och kreativitet, 
vara tillgängligt för alla, samt fungera som mötesplats för barn och unga. Detta är alltså 
några grundläggande riktlinjer att vara medveten om vid inredning av barnbibliotek. 
Barns behov samt uppfattningar om bibliotekets miljöer kan dock vara svåra att förutse. 
Deras utforskande av en plats sker ofta på sätt man inte väntat sig, i det som Hultgren 
och Johansson (2018, s. 44) kallar mellanrummen. Enligt dem är barns rumsliga 
utnyttjande skiftande och oförutsägbart. Denna nyckfullhet kan antas göra uppgiften att 
skapa en attraktiv och behovsanpassad barnavdelning till en komplex uppgift.  
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Ovanpå det så framhålls på flera håll att bibliotek är inne i en period av förändring. 
Enligt Bon, Cranfield och Latimer (2012, s. 1) finns det p.g.a. den digitala 
samhällsutvecklingen en syn på biblioteksmiljö som i behov av förnyelse och 
omvärdering idag. Detta för att biblioteket ska kunna fortsätta vara relevant och 
attraktivt även i framtiden. I forskningen föreslås på flera håll upplevelseinriktad design, 
där bibliotek arbetar mer medvetet med sin miljö för att stimulera upplevelser av olika 
slag (McArthur & Graham, 2015; Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen, & Skot-Hansen, 
2012). Enligt Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen ska bibliotek inte längre vara 
platser enbart för böcker och läsning, utan de ska vara levande institutioner som 
förmedlar både medier, kunskap, kultur, och möten. I bibliotekspraktiken ställs barnet 
som individ i centrum, och bokhyllor kompletteras till allt större utsträckning av 
innehåll som utgör de centrala delarna av deras liv (Hvenegaard Rasmussen & 
Jochumsen, 2010, s. 213, 223-224). Upplevelsefokus enligt denna definition ställer en 
viss typ av krav på biblioteksinredning eftersom den då behöver omfatta något mer än 
enbart bokhyllor. Samtidigt visar användarstudier att barn har relativt traditionella 
förväntningar på biblioteksmiljö, som en plats där det främst men inte uteslutande är 
lugn, mysighet och bibliotekets grundläggande funktioner som lockar (Hedemark, 2011, 
s. 32-33; Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen, 2010, s. 226). Detta är i så fall något 
som ändrar kraven något på biblioteksinredning, till något som motsvarar dessa 
förväntningar. Å andra sidan är det en stor del av användarna som inte lånar böcker 
under besöket (Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen, 2010, s. 227). Detta gör det 
väsentligt att biblioteksinredning främjar själva vistandet på ett eller annat sätt, och att 
den kan ge stimulans utöver läsning. 
 
 
1.1 Problemformulering 
 
Användningen av biblioteksrummet har alltså minskat hos barn och unga (Kungliga 
biblioteket, 2018) och behöver därför bli mer attraktivt som rum. Samtidigt är det 
många riktlinjer och förväntningar som beslutsfattare omges av då de ska utforma 
biblioteksmiljöer för barn. Biblioteket håller på att förändras till att till större del 
innefatta andra upplevelser utöver läsning. Dessutom är barns rumsliga användning 
oförutsägbart (Hultgren & Johansson, 2018), vilket kan antas försvåra arbetet för att 
skapa en attraktiv miljö. 
 
I litteraturen finns en del förslag på hur en lockande barnbiblioteksinredning kan se ut 
för att biblioteket ska fortsätta vara attraktivt för användarna. Samtidigt finns det desto 
färre undersökningar av arbetet och tankarna hos de individer som har miljön i sina 
tyglar. Den här uppsatsen undersöker vilka strategier som är styrande vid formandet av 
ett mindre antal barnbiblioteksmiljöer idag. I centrum av undersökningen står några av 
de individer som har inflytande över bibliotekets rum och vad det ska signalera, 
närmare bestämt bibliotekschefer och bibliotekarier. Studien handlar om inredningens 
betydelse i biblioteket som en attraktiv plats för barn, betraktat ur bibliotekschefernas 
och bibliotekariernas perspektiv. 
 
En biblioteksmiljö innehar både en funktionell samt en utseendemässig dimension. 
Dewe (2006) är lärare i informationsvetenskap och har författat och föreläst om 
biblioteksmiljö samt varit aktiv inom IFLAs sektion för biblioteksbyggnader. Han 
understryker att båda dessa behöver beaktas vid biblioteksinredning (s. 59). Även Boon 
(2003) framhåller detta. Enligt honom behöver hänsyn tas till hur biblioteket ska 
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användas, samt de aktiviteter och upplevelser inredningen ska möjliggöra (s. 151-152). 
För att rummet ska bli både inbjudande samt lätt att använda och navigera i behöver 
man även uppmärksamma visuella detaljer i inredningen (s. 156). Dessa visuella samt 
funktionella riktlinjer ligger till grund för de två teoretiska modeller som används i 
studien, och som beskrivs vidare i kapitel tre. Teorierna används som ett 
sorteringsverktyg för att förstå samt få en överblick över undersökningspersonernas 
inredningsstrategier samt vilken roll inredningen har i miljön. 
 
Hultgren och Johansson (2018, s. 11) konstaterar att det inom B&I finns för lite 
forskning om barnbibliotek, och då speciellt med inriktning mot biblioteksmiljö som en 
attraktiv plats för barn. Detta är alltså en kunskapslucka, som den här studien berör. 
Önal (2012) poängterar att den befintliga biblioteksmiljön och barnens egna 
inredningsförslag ibland skiljer sig mycket åt. Förhoppningen är därför att studiens 
ämne ska vara relevant i relation till användarcentrerad forskning. Exempel är olika 
former av användarstudier, men även studier kring barns delaktighet. En sådan 
undersökning är den som genomfördes på Malmö stadsbibliotek, där miljön skapats 
med hjälp av barns medverkan (Hultgren & Johansson, 2018). En jämförelse mellan 
personalens inredningsstrategier och användarens förväntningar kan skapa förståelse för 
likheter eller skillnader i deras uppfattningar om biblioteksrummets betydelse. Detta kan 
i sin tur vara intressant för att få en uppskattning om hur biblioteket ska kunna utvecklas 
i linje med det barnperspektiv som beskrivs av Svensk biblioteksförening (2003), och 
som omnämns i inledningen. 
 
Barnbibliotekariers praktiska arbete är skiftande beroende på de olika förväntningar och 
förutsättningar de omges av. I förhållande till dessa behöver de även utveckla och 
anpassa sina kunskaper, i vilket forskning är viktigt för att ge nya perspektiv (Rydsjö, 
Limberg & Hultgren, 2010). Utifrån detta resonemang är förhoppningen att uppsatsen 
även ska vara relevant i förhållande till bibliotekariers yrkeskompetens. I studien berörs 
frågan om hur inredningen fungerar i praktiken, samt eventuella fördelar och 
svårigheter med den. Detta kan vara intressant vid diskussionen kring vilka kunskaper 
som är av vikt för bibliotekarieyrket, exempelvis i det gemensamma planeringsarbetet 
kring biblioteksrummet. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att skaffa kunskap om bibliotekschefers och bibliotekariers 
strategier och erfarenheter vid inredningen av biblioteksmiljöer för barn i åldern 0-12 år. 
 
Med hänvisning till de begreppsdefinitioner som ges i kapitel 1.3, söker studien svar på 
följande frågor: 
 

• Hur beskriver bibliotekschefer och bibliotekarier en attraktiv 
barnbiblioteksinredning? 

• Vilka intentioner ligger enligt bibliotekschefer och bibliotekarier bakom 
inredningen av barnavdelningen? 

• Hur beskriver bibliotekschefer och bibliotekarier att man arbetat vid inredningen 
av barnavdelningen? 

• Vilket resultat beskriver bibliotekschefer och bibliotekarier att inredningen fått? 
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1.3 Centrala begrepp 
 
Hur man beskriver en attraktiv barnbiblioteksinredning syftar i studien till vad i 
inredningen man tror lockar (eller inte lockar) barn. Är det till exempel något speciellt i 
den som man tror motiverar barn till att stanna kvar en längre stund?  
 
Med inredningsstrategier åsyftas intentioner och arbetssätt. Intentioner omfattar här 
vilka avsikter som legat till grund för inredningen. Är det något särskilt man har velat 
uppnå? Vilka mål och teman har varit viktiga? Vilka upplevelser vill man att barnen ska 
kunna få? I den här undersökningen är det de intentioner som legat till grund för 
inredningen på de respektive biblioteken i fråga som är i fokus. Detta begränsas alltså 
inte enbart till den enskilda individens intentioner, utan kan även omfatta flera 
individers gemensamma sådana.  
 
Med arbetssätt åsyftas i undersökningen de tillvägagångssätt som använts vid den 
rumsliga förändringen på biblioteket. Detta omfattar alltså på vilket sätt man arbetat 
med miljön och inredningen på biblioteket i fråga för att uppnå sina mål, till exempel 
beträffande valet av möbler och möblering, eller miljöns utseende.  
 
Inredningsresultatet berör undersökningspersonernas erfarenheter av hur inredningen 
fungerar i praktiken, samt hur användaren interagerar med den. Är det något man 
upplever som extra lyckat med inredningen? Har man upplevt några svårigheter med 
den, och vad gjorde man då? Vilka arbetssätt ledde det till? 
 
 
1.4 Disposition 
 
Det första kapitlet går igenom undersökningens huvudsakliga ämnesområde, och vilket 
innefattar problemformulering, syfte samt de frågeställningar studien söker svar på. 
Kapitel två innehåller tidigare forskning inom det ämnesområde som uppsatsen rör sig 
kring, indelat i ett antal delområden. De två teoretiska modeller som används vid 
analysen av det empiriska materialet redogörs för i kapitel tre, och vilket följs av en 
metodbeskrivning i kapitel fyra. Här beskrivs urvalsmetod, datainsamlingsmetod, 
analysmetod samt etiska aspekter i fyra olika delkapitel. Resultatet av det empiriska 
materialet presenteras i kapitel fem, vilket är indelat i delkapitel som följer studiens 
forskningsfrågor. I dessa avsnitt presenteras materialet efter de teman som gått att finna 
i anslutning till forskningsfrågorna. Eftersom studien använt två olika modeller som 
teoretiskt verktyg istället för en, så presenteras den teoretiska analysen i ett separat 
kapitel i vilket de delges en varsin sektion. Detta följer i kapitel sex, vilket delas in i två 
olika delkapitel varav ett för varje modell. Avslutningsvis följer diskussion, slutsats 
samt förslag på fortsatt forskning. 
 
 
2. Tidigare forskning och annan relevant litteratur  
 
Här presenteras ett urval av forskning och annan litteratur anknuten till barn, inredning 
och folkbibliotek. Den mesta av litteraturen fokuserar direkt på barn som målgrupp, 
medan en del av den berör både barn och vuxna. För att kunna sätta in inredning i ett 
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individperspektiv har forskning kring miljöns psykologiska inverkan lyfts fram. Här 
inkluderas även användarstudier, som synliggör barns egen syn på biblioteksinredning. 
Därefter lyfts inredning i en bibliotekskontext fram. Här samlas litteratur som handlar 
om vilken inredning en biblioteksmiljö kan innehålla för att vara attraktiv för barn. 
Slutligen innefattas litteratur som berör svårigheter med biblioteksinredning. Detta kan 
vara faktorer som på ett eller annat sätt bidrar till att inredningsintentioner inte uppfylls. 
 
 
2.1 Miljöupplevelser och användarstudier 
 
Bergström (1996) har studerat rumsuppfattning och människors upplevelser av samt 
förhållande till rumslighet och arkitektur. Enligt henne dras människor till uppiggande 
och variationsrika platser där oväntade händelser kan ske. Detta framhålls dessutom 
som särskilt framträdande just bland barn och unga. Samtidigt påpekar hon att detta ofta 
undviks av miljöplanerare i ovisshet om att det gynnar platsen (s. 178). En mer 
spännande miljö beskrivs som en oförutsägbar sådan, som kräver ens uppmärksamhet 
och genererar ett mer omväxlande rörelsemönster (s. 83-84). Bergström framhåller det 
som viktigt för att man ska utforska en plats av nyfikenhet, att det finns mer längre in i 
rummet än vad som uppenbaras när man först kliver in (s. 91). En annan aspekt som 
anges väcka nyfikenhet är gränser mellan olika områden, samt motsättningar mellan 
olika revir, exempelvis då olika funktioner ligger väldigt nära varandra. 
 
Nyfikenhet är något som även Sandberg och Vourinen (2008) har studerat. Författarna 
är docent respektive universitetsadjunkt i pedagogik, och har forskat om barns lek och 
lärande, samt hur barn agerar i olika typer av miljöer. Inomhusmiljöer beskrivs som 
miljöer där vuxnas regler råder i barns ögon, varför de gärna vistas utomhus samt på 
olika former av platser som är dolda för de vuxna (s. 15). Enligt författarna är hemliga 
platser där man inte kan bli sedd extra lockande för barn. De har en dragning mot det 
dolda och välavgränsade, som vinden i ett hus, en låda eller annat mindre utrymme, 
mörka vrår, tunnlar och gångar, grottor, tät skog samt platser där de egentligen inte får 
vara. Dessa platser anges som attraktiva för barn, då det får dem att uppleva både skydd, 
avskildhet och oberoende. Har de dessutom upptäckt eller skapat den själv, så får det 
dem att känna sig speciella och självständiga (s. 20-22).  
 
En annan faktor som inverkar på upplevelsen av en plats som uppiggande och 
stimulerande, är dess färger. Küller (2005) har genomfört laboratoriestudier av 
mänskliga beteenden och färg, och beskriver att varma nyanser av röd, orange och gul 
har en aktiverande och väckande effekt. Om vi behöver sitta ner i lugn och ro och 
koncentrera oss så frambringar de dessutom mer stress. Blå, turkos och grön har en 
motsatt och lugnande effekt. Küller föreslår att resultaten av färgstudier kan användas 
för att påverka känslor och aktiviteter i en viss miljö, exempelvis genom att låta varma 
färger bryta monotoni och understimulans (s. 94-95). Det ska dock poängteras att en 
färgs förmåga att aktivera inte har någon direkt koppling till vilka färger som barn 
faktiskt föredrar i en interiör. Enligt Read och Upington (2009) föredrar barn röd, lila 
och blå interiörer framför grå, orange och gul (s. 494). 
 
En empirisk undersökning om vad barn vill ha ut av en biblioteksmiljö genomfördes av 
Önal (2012), som då kom fram till att de har bestämda och specifika åsikter kring 
biblioteksinredning. Önal beskriver att barnen enligt resultatet önskar gemensam 
planering där de kan vara med och påverka, en större biblioteksbyggnad snarare än en 
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liten, mycket fönster och ljusinsläpp, många rum för olika syften, starka ljusa färger, 
väggdekorationer av fiktiva karaktärer, vackra och väldesignade ytor, samt bekväm 
möblering med mjuka sittplatser. Det framkommer av texten att de dessutom önskar att 
möbleringen ska vara riklig, tillgänglig och flexibel (s. 79-80). Resultaten jämfördes 
dessutom med en generell bild av befintlig biblioteksmiljö, med slutsatsen att den 
befintliga miljön och barnens förslag skiljde sig mycket åt.  
 
Även Hedemark (2011) har genomfört en undersökning av barns upplevelser av 
biblioteksmiljö, i det här fallet som en del av en större undersökning om barns 
erfarenheter av läsning och bibliotek. Studien visar på snarlika förväntningar på 
biblioteksmiljö som den föregående studien. Enligt Hedemark betraktas biblioteket som 
en plats för lugn och ro. Resultatet visar att barn i första hand förknippar biblioteket 
med böcker, låna/lämna, läsning och tystnad. Begrepp som mysigt, roligt och 
spännande nämndes också. Men slutsatsen var ändå att barn mestadels har en 
traditionell syn på bibliotek (s. 32-33). Barnens idéer om hur miljön kan förbättras för 
att locka till användning speglade denna syn. Här gavs förslag på affischer med reklam 
för böcker, bättre genomtänkt exponering genom hyllor och dylikt, samt mysigare 
platser att sitta och läsa på. I artikeln nämns även att de vill kunna uppleva fler 
pysselaktiviteter och bokprat i miljön (s. 43-44). Det mesta som föreslås som förbättring 
för miljön är kopplat till böcker och läsning på ett eller annat sätt. 
 
 
2.2 Barnbiblioteksmiljöer: inredning och användning 
 
I en rapport sammanställd av Lundgren (2008) presenteras ett samarbete mellan de 
nordiska länderna för att finna riktlinjer för mer spännande barnbibliotek i framtiden. I 
den presenteras en lista med krav på framtidens barnbibliotek baserade på riktlinjer för 
barnbiblioteksverksamhet enligt nordiska utredningar. I det följande sammanfattas 
några av de rumsliga krav som identifieras. Biblioteksmiljö behöver tillgodose barns 
behov av trygghet, stöd, stimulans, spänning och utmaningar. Miljön bör vara lugn, 
trygg och ombonad, samt med avskilda vrår. Men den bör även ge möjlighet till lek, 
fantasi samt kreativa uttryck. Den bör vara tillgänglig, överskådlig, lätt att hitta i, samt 
utformad så att barn förstår den. Samtidigt ska miljön överraska samt väcka nyfikenhet 
och läslust, både genom rumslig form samt verksamhetens innehåll (s. 3-7).  
 
Ett praktiskt/estetiskt perspektiv på biblioteksmiljö delges av Imhoff (2012). Hon är 
bibliotekskonsult, och beskriver i en av IFLAs publikationer om barnbibliotek vikten av 
att implementera ”the three A`s” i biblioteksinredning. Dessa utgörs av adaptability, 
accessibility och aesthetics (s. 131). Miljön behöver vara anpassad efter samhället och 
dess förändringar och därmed vara flexibel, genom till exempel hyllor på hjul och 
skjutdörrar av glas. För en hög tillgänglighet ska man kunna navigera lätt med barnvagn 
och rullstol, samt parkera dem någonstans. Dessutom måste möbler vara anpassade efter 
olika åldrar. Småbarn behöver mindre möbler samtidigt som även föräldrar behöver få 
plats att sitta. Miljön påstås utöver det behöva en estetisk prägel som får barn att vilja 
stanna kvar, och därefter komma tillbaka fler gånger. Estetik beskrivs som en av de 
faktorerna som är avgörande för hur tilldragande en miljö blir för barnen, samtidigt som 
en brist på denna kan resultera i obekvämhet (s. 136). Exempel som ges på estetik är 
dekorativa ingångar som ger känslan av inträdelse i en särskild värld. Men även 
skulpturala konstruktioner i olika teman, som ett träd, ett litet hus, en stjärnhimmel, en 
dockteater, en myshörna, muralmålningar över väggarna eller en klättervägg. 
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User-experience design (upplevelsedesign) framhålls av McArthur och Graham (2007) 
som ett sätt för bibliotek att förnya sitt tänkande kring miljön. De har i en studie 
omvandlat en av Donald Normans teorier om emotionell produktdesign till en 
bibliotekskontext (s. 1-6). Norman (2004) beskriver produktdesign på tre olika nivåer, 
vilka samverkar då en konsument skapar en relation till en produkt. McArthur och 
Graham har använt dem för att skapa ett designverktyg som biblioteksplanerare ska 
kunna använda vid miljöförnyelse. Av dessa berör två nivåer biblioteksinredning. 
Visceral design handlar enligt författarna om att fånga det första intrycket genom 
detaljer som tilltalar sinnena och perceptionen. Exempel som ges är en spektakulär 
entré, glasväggar som visar vad som händer på insidan av byggnaden, inbyggda 
bakgrundsljud, eller detaljer i miljön som tilltalar luktsinnet samt känseln. Behavioral 
design handlar om att en biblioteksmiljö behöver vara funktionell, lätt att förstå, samt 
kunna användas till en mängd syften. Användarens behov ska enligt författarna stå i 
centrum, och formen ska följa funktionen. Olika digitala verktyg föreslås kunna 
användas för att underlätta för användaren, samtidigt som bibliotekets olika ytor kan 
förses med mer genomtänkta namn. 
 
Enligt Lee och Park (2018) har naturdesign en viktig roll att spela i en attraktiv 
biblioteksmiljö för barn. Här är syftet delvis att främja ett mer hållbart tankesätt genom 
att innefatta naturkonceptet i människors miljöer. Eftersom naturen har en 
energigivande funktion hos människor och den minskar mental trötthet, så anges den 
även som användbar på barnbibliotek av syftet att barn där behöver kunna koncentrera 
sig på att läsa och lära. Genom fallstudier samt tidigare forskning har författarna tagit 
fram en inredningsmetod för naturdesign, och som består av ett antal kriterier vilka 
beskrivs i det följande. Biblioteksmiljön behöver innehålla eller omges av naturelement 
som går att tas del av från lokalens olika sittplatser. Eftersom våra biologiska instinkter 
är med och styr miljöpreferenser, anges det som viktigt att i utformningen använda 
naturens egenskaper för att skapa både avskilda utrymmen där man kan känna sig 
skyddad, samt ljusa överblickbara ytor. Rummet ska göra det möjligt att betrakta 
vegetation och säsongsskiftningar. Miljön ska möjliggöra en multifunktionell 
användning, med både lugnare aktiviteter som läsning och vila, samt mer stimulerande 
upplevelser i form av lek, interaktivitet och möten. Den ska dessutom ge upplevelser 
genom sensoriska element och material från naturen, och där både visuell, taktil och 
ljudbaserad information stimulerar barnens sinnen. 
 
Fördelen med avskildhet är något som framträder även i Chambers (2011) resonemang. 
Chambers är författare och föreläsare och har bl.a. skrivit flera böcker om boksamtal 
och läsmiljö. Han beskriver hur bibliotek kan skapa en lockande miljö för att barn ska 
vilja använda den till just läsning. I detta syfte behöver lugn och bekvämlighet samt 
möjlighet till avskildhet finnas. En miljö för läsning skriver han måste vara rogivande 
och avslappnad. Influerande för maximal koncentration är att det inte finns så mycket i 
omgivningen som stör (s. 19). Ett förslag som ges är särskilda platser avsedda endast för 
läsning, exempelvis i en hörna eller ett avgränsat rum. På en sådan plats framhålls 
bekvämlighetsnivån som viktig. Den uppnås enligt Chambers genom rikligt med mjuka 
möbler och kuddar som ser inbjudande ut (s. 24), samt en attraktiv skyltning med 
böcker som väcker nyfikenhet (s. 26). För att läsaren inte ska störas av människor som 
rör sig i biblioteket, är det dessutom bra om de inte innehåller hyllor med bokbestånd. 
 
Aabo och Audunson (2012) har genomfört studier i hur folkbiblioteksmiljön används. 
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Enligt artikeln används miljön för privata syften som studier och arbete, och där 
användarna har en låg kommunikationsnivå med andra (s. 143), medan det även är en 
plats där man oplanerat möter människor av andra generationer, etnicitet, och kulturer 
(s. 144). Människor använder dessutom miljön för att umgås med exempelvis familjen, 
vänner och bekanta, eller klasskamrater. Detta genom att exempelvis arbeta, läsa, spela 
tv-spel, leka, göra läxorna eller medverka i olika fritids- eller lärandeaktiviteter 
tillsammans (s. 145-146). Författarnas slutsats är att biblioteksmiljöanvändningen är 
komplex då biblioteket är en förlängning av platser för både arbete och utbildning, för 
familjen och familjerelaterad användning, samt en kombination av dessa. De framhåller 
att biblioteksmiljön används på ett variationsrikt och mångbottnat sätt (s. 148). 

En tidigare magisteruppsats har gått att finna som berör barnbiblioteksinredning. Den 
har vissa likheter med den här studien i tema och teoretiskt ramverk. Espensen och 
Samuelsson (2008) har genomfört en fallstudie, där bibliotekspersonal som varit 
inblandad i inredningen har intervjuats. Författarna har skapat en modell utifrån 
Andersson och Skot-Hansens teorier om biblioteket som kulturcentrum, 
kunskapscentrum, socialt centrum samt informationscentrum. Till skillnad från den här 
studien så undersöker den dock istället begreppet användarvänlighet, och vilket 
definieras utifrån kategorierna låna och uppleva, lära, vistas och mötas samt fråga och 
hitta. Av dessa stämmer kategorierna lära samt mötas överrens med de teoretiska 
verktygen i denna studie. Därutöver använder de ett miljöpsykologiskt perspektiv 
utifrån begreppen ljud, ljus och färg. Detta är begrepp som förekommer även i denna 
uppsats, men i deras utgör de mer centrala delar av analysen. En olikhet i metod är att 
alla undersökningspersoner arbetar inom samma verksamhet, samt att materialet även 
utgörs av dokument i form av ritningar och fotografier. Den här studien lyfter istället 
fram berättelser från olika bibliotek, och då uteslutande genom intervjuer.  
 
 
2.3 Svårigheter vid barnbiblioteksinredning 
 
En faktor som enligt Dewe (2006) påverkar miljöns betydelse, är mötet mellan utseende 
och ändamålsenlighet. Han påstår att bibliotekarier gärna vill att deras miljöer är 
funktionella och flexibla (s. 56). Enligt honom behöver ett bibliotek dock ha både 
funktionella och estetiska kvaliteter. Det behöver både kunna uppfylla sitt syfte i och 
med den användning som är avsedd, samt tillföra något mer till människor genom sitt 
utseende (s. 57). Dewe framhåller att mötet mellan funktion och estetik kan ge upphov 
till konflikter vid planering av biblioteksrummet och att dessa två kvaliteter ibland kan 
upplevas som svåra att finna en balans mellan (s. 59), men poängterar vidare att dessa 
faktiskt går att kombinera genom uppfinningsrikedom och kreativt tänkande. 
 
Oljud är en annan problematisk faktor som Dewe påstår brukar vara ett problem vid 
inredning av biblioteksmiljöer. Han framhåller att det därför är bra om man kan 
separera de ytor där man vill tillåta respektive begränsa ljud, och ha slutna rum för de 
som behöver koncentrera sig (s. 278). Problemet med ljudnivå kan bli extra påtagligt på 
barnbibliotek vid en aktivitetsstimulerande inredning. Detta är något man upplevde efter 
invigningen av barnavdelningen Kanini på Malmö stadsbibliotek (Hultgren & 
Johansson, 2018). Författarna beskriver hur barn dessutom har en tendens att trissa upp 
varandra när de är i ”flock”, så att ljudet kan bli extra högt. Enligt deras exempel kan en 
miljö med för mycket möjliggörande inredning resultera i att aktivitetsnivån går 
överstyr (s. 43-44). En annan konflikt kan enligt Hultgren och Johansson ske då 
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inredningen inte används som den är tänkt, exempelvis genom att sittplatser förvandlas 
till hoppleksaker. Detta kan tillsammans med hög ljudnivå förstöra det lugn som vissa 
önskar av miljön (s. 50). De beskriver fenomenet ”mellanrum” som något som uppstår 
då barn erövrar en plats på sitt eget vis, vilket ofta är oplanerat. De påpekar dock att ett 
rum varken ska eller kan vara förutsägbart i förhållande till barns användning och 
uppfattning, utan att det både ska utmana och utmanas av barnet (s. 99). 
 
 
3. Teori 
Relevansen för användningen av de två teoretiska modellerna, preference matrix samt 
the four spaces, är grundad i de olika ändamålsenliga och utseendemässiga faktorer man 
behöver ta hänsyn till vid inredning av biblioteksmiljöer för att de ska vara funktionella, 
lätta att förstå samt visuellt lockande (Dewe, 2006; Boon, 2003). För att kunna täcka in 
både ett användningsperspektiv och ett visuellt perspektiv i analysen, används alltså 
båda dessa modeller. Fördelen med detta är att det ger oss en möjlighet att bedöma 
biblioteksinredningsstrategier i förhållande till flera dimensioner, för en mer utvidgad 
kunskap om undersökningspersonernas tanke- och arbetssätt.  
 
 
3.1 Preference matrix 
 
Kaplan (1979) har utvecklat modellen preference matrix, som visar vilka perceptuella 
aspekter en miljö behöver innehålla för att människor ska föredra den. Enligt teorin är 
miljöpreferenser inte slumpartade, utan resultatet av vad som är biologiskt fördelaktigt. 
Kaplan framhåller att en miljös innehåll behöver tillgodose två viktiga mänskliga 
behov: making sense (förståelse) och involvement (involvering). De två faktorerna är i 
sin tur anknutna till fyra olika komponenter vilka utgör modellen i sin helhet. Om en 
miljö innehåller dessa så är det alltså enligt teorin större chans att den föredras jämfört 
med en plats som inte innehåller dem. Miljöer behöver ha åtminstone en viss grad av 
coherence och legibility för att föredras, medan en hög nivå på dessa inte automatiskt 
behöver resultera i högre gillande. Vad gäller mystery och complexity däremot, så ökar 
preferensen med en hög nivå. För övrigt så beskrivs komponenterna som breda och 
överlappande på så sätt att en egenskap kan placeras in i flera av dem (s. 245). 
 
Teorin är ursprungligen utformad för att appliceras på miljöer. Den kan därutöver 
användas i många andra situationer som har med bedömning av information att göra 
(Kaplan & Kaplan, 1982, s. 81). I tidigare studier har den använts för att evaluera 
preferenser i förhållande till allt ifrån shopping center till webbsidor. Inga studier har 
dock hittats där den applicerats på en bibliotekskontext. Modellens parametrar gör 
modellen lämplig för biblioteksinredning. En användare behöver både kunna förstå, 
avläsa och tolka miljön för att kunna använda den, samt involveras och stimuleras av 
den visuellt för att få ett intresse för den.  
 
Förståelse 
Detta innefattar aspekter som organisering och gruppering, logik, uppbyggnad, och 
öppenhet/slutenhet. Människor behöver kunna förstå platsens karaktär och uppbyggnad, 
samt kunna skapa en inre karta av den. 
 
Coherence: Detta kan beskrivas som hur de olika delarna i en miljö är organiserade och 
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grupperade in i olika regioner. Syftet med komponenten är att man ska kunna förstå 
miljön och dess sammanhang. Detta kan skapas genom användandet av liknande 
texturer eller mönster inom flera regioner. Saker och ting bör placeras så att de är 
kompatibla med omgivningen, för en logisk helhetskänsla. Relationen mellan form och 
funktion framhålls här. Det som fångar uppmärksamheten ska vara något som är viktigt 
för att coherence ska vara hög.  
 
Legibility: Platsen behöver inge en känsla av trygghet då man rör sig genom den. 
Människor behöver kunna få en överblick över platsen, förstå dess uppbyggnad och hur 
man hittar. En plats med hög legibility anges vara en sådan som det lätt går att bilda sig 
en mental karta av, och som man skulle kunna utforska utan att gå vilse (Kaplan, 1982, 
s. 86). Nivån beskrivs även som högre om platsen har ett djup, är väldefinierad, samt 
har landmärken som hjälper till vid orienteringen. Komponentens betydelse omfattas 
även av möjligheten att söka skydd och att kunna ”se utan att kunna bli sedd” (s. 245), 
vilket är en teori Kaplan hämtat från Appleton (1975). Kaplan skriver att det finns likhet 
mellan legibility och coherence, men att det som skiljer dem åt är att den första avser 
det tredimensionella rummet medan den senare avser det tvådimensionella bildplanet. 
 
Involvering 
Människor behöver känna sig involverade i platsen. Detta innebär att den är rik på 
möjligheter, och att den stimulerar samt väcker nyfikenhet. 
 
Complexity: Detta omfattar variation och mångfald i en miljös innehåll. Det handlar om 
hur mycket saker som finns att titta på samt variationen mellan dem. Om en plats 
innehåller för lite visuell information blir preferensen för platsen låg. Det kan 
exempelvis inträffa då en miljö är för karg och steril. 
 
Mystery: En miljö behöver ha något som väcker nyfikenhet så att människor väljer att 
kliva in i den. Den här komponenten handlar om hur olika delar av en miljö lockar oss 
längre in i rummet. Mystery ger ett intryck av att man kommer få uppleva mer endast 
om man utforskar miljön vidare. Hemlighetsfullhet spelar en roll här. Det som leder oss 
framåt är delvis en känsla av något som ”lockar bakom hörnet”, och som alltså inte är 
helt tydligt vid första anblicken. 
 
 
 

Level of 
Interpretation 

Making Sense  Involvement  

The Visual Array  

 
Coherence  

 
Complexity 

 
 
Three-Dimensional 
Space  Legibility    Mystery  

Figur 1. Preference matrix (Kaplan 1979, s. 245) 
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3.2 The four spaces  
 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens (2012) modell the four spaces är 
ett förslag till fyra breda och övergripande funktioner som bibliotek kan sträva efter. 
Modellen utvecklades som ett förslag till nya bibliotekskoncept, under en period då 
många bibliotek stängdes. Syftet är att den ska kunna fungera som stöd vid planering 
och utformning av bibliotekets fysiska lokaler och dess olika teman, och att den som 
verktyg ska göra biblioteket mer relevant i en tid av digital förändring. Bakgrunden till 
utvecklingen av modellen är att hitta nya förhållningssätt till bibliotekets grundläggande 
uppgifter i form av litteraturspridning och läsfrämjande, då man sett en tendens till att 
bibliotek alltmer förvandlas till en plats för upplevelser av olika slag. De mål biblioteket 
har att uppfylla enligt modellen utgörs av experience (upplevelser), involvement 
(involvering), empowerment (egenmakt) samt innovation (innovation). Vidare beskrivs 
en vision om fyra funktioner för biblioteket. Dessa är tänkta att betraktas som 
möjligheter ur ett virtuellt och rumsligt perspektiv. Eftersom den här studien omfattar 
biblioteksinredning, tolkas dock modellen utifrån ett rumsligt perspektiv. Modellens 
fyra komponenter kan betraktas som överlappande och är enligt följande: 
 
Inspiration space: Här innefattas alla former av inspirerande upplevelser, som 
sagoberättande, konst, kultur och estetik, nöjen och förströelser, samt olika media och 
genrer. Det är ett rum som förvränger perceptionen, påverkar känslor, väcker nyfikenhet 
samt öppnar upp för det irrationella. Enligt de exemplen som tas upp i artikeln så kan 
detta även omfatta inspirerande rumslig design och överraskande lekfullhet med 
inredningen. Alla aspekter i bibliotekets rum som genererar inspiration ryms här.  
 
Learning space: Den här funktionen omfattar biblioteket som en plats för intellektuell 
utmaning. Biblioteket är en plats för fri tillgång till kunskap genom analoga och digitala 
medier, och där man kan lära sig saker genom upptäckande, utforskande, lek, 
experiment, interaktivitet, kreativitet och upplevelser. Detta innefattar i praktiken 
platser som möjliggör lärande genom tillgången till olika verktyg, samt kurser, 
workshops och studieplatser.  
 
Meeting space: En av bibliotekets funktioner är att förmedla en plats där människor kan 
umgås eller vistas tillsammans med andra utanför hemmet. Här avses alla former av 
möten och de rumsliga faktorer som möjliggör dem. Detta kan exempelvis omfatta 
bekväma sittplatser, rum, avskilda platser eller café, där människor kan umgås under 
avslappnade former. 
 
Performative space: Människor ska kunna skapa, uppfinna och uttrycka sig kreativt. 
Detta rum ger möjlighet att interagera, skriva, rita, spela, uttrycka sig konstnärligt, 
utveckla sina idéer samt visa upp sina alster. Detta kan innebära att man har olika 
platser och verktyg avsedda för olika aktiviteter, uttryck eller utställningsverksamhet. 
Även interaktiva spel samt möjlighet att arbeta med video och ljud ryms här. 
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Figur 2. The four space model (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen, & Skot-Hansen 2012, s. 589) 
 
 
Modellen the four spaces breda karaktär gör den användbar i olika kontexter. Den är ett 
vanligt verktyg i forskning och studentuppsatser, och har applicerats på 
biblioteksrelaterade ämnesområden som exempelvis integration, kreativa rum, 
bibliotekets uppdrag, och användarstudier.  
 
Det emiriska materialet i undersökningen analyseras alltså utifrån dessa två teoretiska 
modeller, som används som sorteringsverktyg. Den ena är en miljöpsykologisk modell 
som förklarar hur visuella komponenter i en miljö inverkar på människors 
miljöpreferenser. Den låter oss betrakta inredning ur ett utseendemässigt perspektiv, 
vilket omfattar visuell förståelse och stimulans. Den andra modellen omfattar 
bibliotekskontexten samt de upplevelser som biblioteksinredning kan möjliggöra för att 
biblioteket ska vara relevant för användarna. Den intar ett upplevelseperspektiv, och 
knyter an till den användning och de funktioner som inredningen möjliggör. Modellerna 
har valts ut för att komplettera varandra i den här studien eftersom de båda behandlar 
aspekter som enligt teorin kan påverka en miljös attraktionskraft, ur ett funktionellt 
respektive perceptuellt perspektiv. I den här studien används de båda ur ett 
inredningsperspektiv. 
 
 
4. Metod 
 
Här presenteras de metoder som använts för att genomföra studien. Dessa omfattas av 
urvalsmetod, datainsamlingsmetod, genomförande samt analysmetod. Sist redogörs för 
etiska aspekter kopplande till undersökningen. 
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4.1 Urval 
 
Som datainsamlingsmetod används intervjuer med bibliotekschefer och bibliotekarier 
på folkbibliotek i olika delar av Sverige. Syftet med urvalet är att det ska omfattas av 
individer som medverkat aktivt och haft inflytande över inredningen relativt nyligen. 
Tjugo bibliotek hittades på webben och har kontaktats via e-post på grundval att de 
genomgått rumslig förändring under de senaste sex-sju åren. Individerna har valts ut 
genom ett s.k. bekvämlighetsval. De intervjuade utgörs alltså av de personer i 
målgruppen som tackat ja på förfrågan. Enligt Bryman (2011, s. 194) kan 
urvalsmetoden vara nödvändig då personer i en grupp är svåra att få tag på. Urvalet är 
därför inte heller representativt för en population. Individerna har gemensamt att de 
tagit del av arbetet med inredningen av barnavdelningen. Både bibliotekschefer och 
bibliotekarier har intervjuats. Anledningen till detta är att det visat sig under 
kontaktandet att det skiftar något från fall till fall vem som haft störst inblandning i 
inredningsprocessen.  
 
Vid kvalitativ metod är variationer att eftersträva inom urvalet, och vilket enligt Trost 
(2010) uppnås genom att det uppdelas i kategorier som exempelvis kön, ålder och 
utbildning. Eftersom inte en större grupp intresserade individer funnits att välja bland, 
så har strategiskt urval inte kunnat användas. Därför har även information om sådana 
kategorier utelämnats. Inom de ramarna som en kandidatuppsats ger utrymme för har ett 
litet urval använts. Detta har dessutom varit passande då ett mindre urval enligt Trost 
ger mer möjlighet till den överblick och noggrannhet som är viktig för att kunna 
upptäcka likheter och skillnader. 
 
Undersökningens informanter 
Anna arbetar som bibliotekarie med inriktning mot programverksamhet, på ett 
folkbibliotek i en mellanstor stad med ca 150 000 invånare. Informanten har arbetat 
professionellt med inredning innan hon blev bibliotekarie. Biblioteket genomförde en 
renovering av barnavdelningen år 2014. Hon verkade då som projektledare. 
 
Birgitta arbetar som enhetschef för team barn och unga på ett folkbibliotek i en mindre 
stad med ca 60 000 invånare. Informanten har medverkat vid renoveringar av bibliotek 
flera gånger tidigare. Biblioteket genomförde en renovering år 2019, vid vilken hon 
medverkade i projektgruppen. 
 
Carina arbetar som avdelningschef för barn, unga och bokbuss på ett folkbibliotek i en 
mindre stad med ca 50 000 invånare. Informanten har varit med och byggt bibliotek, 
samt haft biblioteksrummet som huvudsakligt fokus vid tidigare bibliotekstjänster. 
Biblioteket hon arbetar på nu renoverades 2016, samma år som hon tillträdde, men blev 
då inte helt färdigt. Sedan dess har hon medverkat i fortsatt renovering samt 
förbättrande av lokalen. 
 
Diana arbetar som bibliotekschef på ett folkbibliotek i en storstadsförort med ca 50 000 
invånare, och har en övergripande strategisk arbetsroll. Hon har vid ett flertal tillfällen 
tidigare medverkat vid planering inför biblioteksrenoveringar. Biblioteket genomförde 
en flytt under år 2013, vilket även innefattade en renovering. 
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4.2 Datainsamlingsmetod och genomförande  
 
Avsikten med datainsamlingen är att lyfta fram och undersöka individernas egna 
berättelser genom forskningsfrågornas fyra teman. I detta syfte används 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Metoden beskrivs som 
balanserande mellan öppna och slutna frågor, och passar studier där forskaren har ett 
antal teman att ta upp, fast med en lyhördhet inför de alternativa riktningar intervjun kan 
ta (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43, 46). På grund av de geografiska avstånden har 
intervjuerna genomförts via telefon. 
 
För att kunna lyfta fram informanternas perspektiv har intervjufrågorna utarbetats utan 
fokus på färdiga tolkningsscheman. En medvetenhet har hafts om de teorietiska 
modellerna som används som verktyg i studien, fast utan att låta frågorna bli styrda av 
teoriernas komponenter. Eftersom avsikten var att få spontana uttalanden utan influens 
av en teoretisk bakgrund har den intervjuade inte introducerats för det teoretiska 
ramverket för studien i förväg. Vid intervjuerna har öppna frågor använts, och som ger 
möjlighet för informanten att styra svaret i en egenvald riktning, som exempelvis ”Kan 
du berätta om vad du tror det är som lockar barn in på biblioteket?” eller ”Hur har ni 
tänkt när ni bestämt hur det ska se ut på barnavdelningen?”. Frågorna har kompletterats 
med mer specifika följdfrågor vid behov, som ”Varför då?”, ”På vilket sätt?” eller ”Vad 
gjorde ni då?”. Därutöver har ledande frågor undvikits, då detta kan påverka 
informanternas svar och därmed reliabiliteten i en undersökning (ibid., s. 263). Före de 
verkliga intervjuerna genomfördes dessutom en pilotintervju, för att testa 
intervjufrågorna. Efter den ändrades ordningen på frågorna. 
 
 
4.3 Analysmetod 
 
I fokus vid analysen är de subjektiva uttalanden samt dess teman och betydelser, som 
insamlats genom intervjuerna. För att kunna analysera detta har kvalitativ 
innehållsanalys använts. I enlighet med Wildemuths (2017, s. 320) metodbeskrivning 
har metodens åtta steg följts, från förberedelsen av data till rapportering av resultatet. 
Materialet transkriberades i sin helhet innefattandes alla yttranden, stakningar och 
upprepningar. Texterna har genomlästs noggrant flera gånger med sökande efter 
kategorier och teman i enlighet med forskningsfrågorna. Markeringspennor har använts 
för att separera innehåll relaterat till de olika forskningsfrågorna. Indelningen av 
informanternas utsagor efter forskningsfrågornas kategorier är främst individstyrt och 
utgår från informantens egna perspektiv. Vad som är ett arbetssätt hos en person, kan 
beskrivas som ett resultat av inredningen alternativt ett ändamål i sig hos en annan.  
 
Resultatet har därefter granskats med sökande efter kopplingar till de två teoretiska 
modellerna. För att underlätta detta arbete har två olika kodningsscheman upprättats 
varav ett för varje modell. Vid sidan av har en kodningsmanual utarbetats, vilken 
fastslår regler för kodningen. Wildemuth beskriver kodningsprocessen som iterativ, där 
man regelbundet under analysen kontrollerar att kodningen är konsekvent (s. 322). 
Detta råd har följts genom kontinuerliga tillbakablickar på föregående kodningar. 
 
I den teoretiska analysen har huvudsaklig fokus varit att förstå vilka av de teoretiska 
modellernas komponenter som är närvarande i individernas beskrivningar, samt på 
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vilket sätt. Enligt Wildemuth kan nya teman uppstå under analysen. Hänsyn har därför 
tagits till eventuella avvikelser från de teoretiska modellerna, och vilka presenteras i 
kapitel sju. Slutligen har resultatet jämförts mellan de olika individerna för att finna 
skillnader och likheter mellan deras olika inredningsstrategier, samt kopplingar till 
tidigare forskning. Eftersom detta är en kvalitativ undersökning har fokus då varit på 
betydelser och variation snarare än hur frekvent ett fenomen är. I enlighet med Trosts 
(2010) poängtering rörande kvalitativ metod, så har det varit intressantare att fastslå 
huruvida det finns ett mönster. 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det risk för snedvridning vid teoretisk analys 
av intervjuer, och att förståelsen av ett fenomen begränsas till eller får en lutning åt ett 
visst perspektiv. För att undvika skevheter föreslås ett medvetet förhållningssätt i 
förhållande till sin förförståelse, samt att man försöker utmana sina egna tolkningar (s. 
256). Bryman (2011) framhåller att personliga värderingar kan förekomma på alla 
stadier av en undersökning (s. 44). Dessa aspekter har jag under undersökningen haft en 
medvetenhet om. Därför har analysen och rapporteringen skett i en nära anknytning till 
transkriberingarna och de ursprungliga utsagorna. 
 
Regler och avgränsningar vid kodningen 
Vissa av de teman som framkommer i intervjuerna är applicerbara på båda modellerna 
fast från olika perspektiv. Leksaker kan exempelvis både bidra till en ökad komplexitet 
enligt preference matrix, och stimulera lärande enligt the four spaces. Därför har varje 
intervjutranskribering analyserats två gånger, varav en gång utifrån varje modell. 
 
Eftersom modellernas komponenter är breda och överlappande, så kan vissa fenomen 
passa in i flera av deras olika ”fack”. I dessa fall är informantens sätt att beskriva sina 
intentioner med fenomenet i fråga avgörande för vilken komponent som den bäst passar 
in i vid analysen. Detta innebär i praktiken att samma fenomen kan placeras in under 
olika fack från person till person, beroende på intention. Om ett arbetssätt passar in på 
en komponent samtidigt som intentionen bakom det inte gör det, så har intentionen fått 
vara styrande framför arbetssättet. Fenomenet har då hamnat utanför modellen. Passar 
ett arbetssätt in på en komponent utan att någon direkt intention bakom det uppges, så 
har det tolkats in under komponenten arbetsmässigt. Ett fenomen kan vara anknutet till 
ett flertal olika aspekter, varav vissa platsar i en komponent och andra inte gör det. De 
fenomen som inte passar i modellerna tas upp i diskussionskapitlet. 
 
 
4.4 Etik 
 
Undersökningen är genomförd i enlighet med de etiska riktlinjerna, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131-
132). Deltagarna har blivit upplysta om studiens syfte och olika moment. Före studien 
har de fått lämna samtycke till sin medverkan genom att skriva under en blankett. Från 
den har de även informerats om att medverkan är frivillig och att de kan ta tillbaka 
samtycket. De har informerats om att deras personuppgifter kommer att behandlas med 
försiktighet, och att de själva och deras arbetsplatser kommer att vara anonyma i 
studien. Men även att alla uppgifter och all insamlad information inte kommer att 
användas till något annat än forskningens ändamål. Före intervjun har de informerats 
om att de inte behöver svara på alla frågor om de inte vill eller kan, samt att de när som 
helst får avbryta och be om förklaring vid eventuella oklarheter.  
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Av etiska skäl har överväganden gjorts av vem undersökningen gagnar och på vilket 
sätt. Det är viktigt att överväga vilka goda effekter studien får, inte bara för vetenskapen 
utan även för människor (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 78). Detta är nära förankrat i 
studiens relevans, vilken beskrivs i slutet av problemformuleringen, i kapitel ett. 
 
Forskaren påverkar förståelsen för ett fenomen genom den kunskap som produceras. 
Kvaliteten på undersökningen, och att kunskapen är kontrollerad, korrekt och 
representativ, är därför en etisk aspekt (ibid., s. 77-78, 90-91). En studies trovärdighet 
beror på till vilken utsträckning den är genomförd efter de regler som utformats 
(Bryman, 2011, s. 354). För trovärdigheten behöver alltså regler utformas och redogöras 
för, så att man kan kontrollera att arbetsprocessen skett i enlighet med dessa. I den här 
studien har dessa regler beskrivits i metod- och teorikapitlen. Kontinuerliga kontroller 
har genomförts av att de följts.  
 
Kvalitativa studier är kritiserade för att vara svåra att replikera eftersom de till en del 
påverkas av forskarens intressen och egenskaper, och för att transparensen ofta är 
bristande (ibid., s. 368-370). För att studien ska kunna granskas och återskapas, har alla 
delar av undersökningsprocessen redovisats. 
 
 
5. Resultat 
 
Här presenteras resultatet från intervjuundersökningarna, organiserat och presenterat 
efter forskningsfrågorna. Innehållet i delkapitlen är strukturerat i enlighet med de teman 
som gått att finna. Dessa är kursiverade i den löpande texten.  
 
 
5.1 Beskrivningar av attraktiv barnbiblioteksinredning. 
 
Något som framhålls av de flesta är att miljön behöver vara behovsanpassad efter 
barnen, och att man i detta syfte måste samtala med dem eller på annat sätt ta reda på 
vad de vill ha ut av den. Carina säger att ”det är ju bra och göra innan man bygger ett 
bibliotek”, och förklarar vidare att man i detta behöver ha ett öppet förhållningssätt, och 
kunna ”tänka om” vid behov. 
 
Annat som informanterna har gemensamt i sina beskrivningar är att inredningen 
behöver vara stimulerande på ett eller annat sätt för att uppfattas som attraktiv. Birgitta 
och Diana berättar att de tror att en för tråkig, steril, stel och färglös inredning kan få 
barn att inte vilja vistas i miljön. Birgitta förklarar att barn tilltalas av bilder i en miljö. 
Diana säger att hon tror att färg, form samt någon form av attraktion i inredningen är 
aspekter som lockar barn till biblioteket. Detta framgår även av Anna, som berättar att 
barn har efterfrågat mycket färger, en ”djungel”, samt konstruktioner att kunna klättra 
på. Carina beskriver att ett lockande biblioteksrum behöver ”andas fantasi och lust på 
olika sätt” genom exempelvis färger eller utseendet på möbler och skyltar. Hon 
framhåller att möjligheten till lek och interaktivitet är aspekter som kan locka barn till 
att stanna lite längre. Carina: ”Man har ett jätte behov av att hitta ett ställe att leka på 
som inte kostar pengar”. Även social stimulans tas upp, då informanten säger att 
bibliotekets användare visar upp ett behov av att kunna ”leka och mötas över 
gränserna”. 
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Flera informanter anger att de tror att mysighet är viktigt för användarna. Här omnämns 
mysiga sittplatser samt en varm och ombonad inredning. Två informanter beskriver att 
barn tycker mycket om ett rum med en massa kuddar i där de kan ligga eller sitta. Att 
användarna vill ha möjlighet till lugn och avskildhet är något som också framhålls. 
Anna: vi märker att barn gillar att kunna sitta ifred, lite avskilt sådär”. Birgitta beskriver 
att ”om man bara har det helt öppet utan någonstans där man kan gå undan så tror jag 
inte att det passar alla”. Hon beskriver att hon tror att användarna trivs där det blir rum i 
rummet, och där man inreder små ”öar” av möbler: ”man får syn på det direkt, ”mm där 
vill jag krypa upp’”. Men det uppges även som viktigt att uppnå en balans mellan 
rummets öppna och slutna ytor. Diana förklarar: 

[…] att det inte bara är en tom yta, utan att det finns rum i rummet också är ju viktigt. Men det 
är ju något som kan krocka med andra delar, för samtidigt vill man ju ha både öppna ytor och 
trygghet (Diana, 2019). 

Man behöver enligt flera informanter kunna skapa en miljö som barnens föräldrar trivs 
i och attraheras av. Birgitta förklarar att de gjort användarundersökningar: ”från det 
kommer det här med pentry. För att stanna längre hos oss vill man kunna värma 
barnmat”. Diana förklarar: 

Det är ju en sån sak som gör det möjligt att vara här under en längre tid, så att man kan äta lite, 
att man kan, ja, rent praktiskt att det finns en toa där man kan byta blöjor och sånt där (Diana, 
2019). 

Tre informanter poängterar att den inredning som finns i miljön behöver vara ren, 
fräsch och städad för att locka. Anna säger att hon har iakttagit att barn har ett skarpt 
öga för smådetaljer, och att de lätt kan bli avskräckta av en miljö med damm och 
spindelnät. Carina förklarar att damm får bibliotek att se gamla ut. 

Oftast så ser bibliotek ut som om de har stått där i hundra år, och det ska jag säga lockar inte, 
som svar på en utav dina första frågor. Dammiga bibliotek lockar inte till lust och läsning, mer 
än de som redan är inne på banan (Carina, 2019). 

Diana säger att smuts och dammansamling kan skapa allergier, och som då kan vara en 
faktor som kan få besökare att inte vilja stanna kvar. Hon nämner vidare att mängden 
textilier måste vara balanserad av denna anledning. 
	

5.2 Beskrivningar av intentioner med barnbiblioteksinredning 
 
Samtliga informanter uppger att det har varit viktigt att skapa en stor barnavdelning, 
och mer plats för aktiviteter och programverksamhet. Birgitta beskriver att då 
verksamheten några år tidigare bildade ”team barn och unga” ökade aktiviteterna så till 
den grad att man inte längre fick plats med dem. Även Carina framhåller att mer plats 
för aktiviteter är i fokus för den rumsliga planeringen: ”det är inte så att vi behöver en 
förfärlig massa bokhyllor. Vi behöver en förfärlig massa verksamhet istället”. Hon 
förklarar även att man eftersom barn är en prioriterad grupp har velat låta 
barnavdelningen breda ut sig på den bästa platsen nära entrén. Beträffande ytorna för 
barn i mellanåldern, så förklarar hon att de försöker skapa ”mer utrymme för dem att 
hänga”. Hon säger att de vid den tidigare renoveringen ”missade” mellanåldern, och 
varför man nu behöver göra mer plats för dem. Diana säger att lokalen behöver kunna 
rymma många människor och att barnvagnar måste få plats att parkeras.  
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Att barnavdelningen dessutom behöver vara säker, praktisk och tillgänglig är något som 
flera informanter framhäver. Både Birgitta och Diana säger att den behöver vara lätt att 
nå med barnvagn, samt att småbarn inte ska kunna trilla ner för en trappa. Birgitta 
uppger det även som viktigt att barnen inte ska kunna springa ut genom stora entrén. 
Detta säger hon har varit viktigt för att minska stressfaktorn hos föräldrarna. Birgitta 
framhåller att det även har varit viktigt att miljön är praktisk för personalen, så att de 
ska slippa plocka fram möbler efter behov. Diana uppger att de haft ordningsproblem i 
biblioteket tidigare, och då i trånga smala vrår och liknande, varför de med möbleringen 
försöker avvärja sådana problem i fortsättningen. 
 
Alla informanter uppger på ett eller annat sätt att de genom inredningen har velat 
synliggöra olika delar av rummet och verksamheten. Birgitta och Carina förklarar att 
det har varit viktigt att barnavdelningen syns ordentligt, och att de har velat lyfta fram 
den visuellt. Enligt Birgitta har de haft som en ambition att med inredningen signalera 
att det är en miljö just för barn: ”när man kommer över golvet så är ju vårt mål att man 
ska känna att man kommer in på en barnavdelning”. Hon förklarar vidare att ”det 
barnen gör är viktigt, att det syns ut”. Anna påstår sig ha velat synliggöra böckerna, så 
att användaren lägger märke till dem. Dessutom framhåller flera informanter att de har 
velat lyfta fram Äppelhyllan samt böcker på andra språk. Diana förklarar: ”vi vill visa 
att det är viktigt. Man ska känna igen sig. Man ska inte behöva leta efter sitt språk, utan 
de ska finnas på en ganska framträdande plats”. 
 
Flera av informanterna anger att en intention med inredningen har varit att lyfta fram 
böcker och läsning. Anna beskriver att de har velat väcka inspiration hos barnen så de 
hittar fram till sin egen läsning, och att de i detta har velat lägga fokus på just böckerna. 
Diana säger att de vill ha en miljö som stödjer bibliotekets grundläggande läsfrämjande 
uppdrag, och som ger barn en positiv relation till böcker och läsning. Hon uppger att 
man har velat skapa en miljö där boken hamnar i centrum, och där föräldrar har lätt att 
locka barnet till läsning. I planeringen säger hon att de fokuserade på ”läshörnor, 
läsglädje, läsfrämjande och läsinspiration”. Båda dessa informanter framhåller att de för 
läsningens skull har velat ge möjlighet till en trivsam plats med lugn och ro. Detta går 
att skönjas även hos Diana. Hon säger att de har velat skapa en plats utan distraktioner, 
och beskriver att ”det kan liksom inte vara som en lekplats, för då tappar man det här 
med boken”. Även Carina framhåller att de har velat att miljön ska vara läsfrämjande. 
Hon beskriver att biblioteket ska vara en rolig plats att gå till, och fortsätter: ”får man i 
sig berättelser eller en bok så är ju det också kul på något sätt. Och därför måste det vara 
lätt att komma åt litteraturen naturligtvis”. Informanten understryker att boken och 
berättelsen har varit centrala i inredningen, men att leken också måste kunna finnas där 
då den är utvecklande för barn. Hon säger att de har velat förmedla lek och berättelser 
ihopkopplat, samt skapa miljöer som utgår från berättelser. Det uppges i detta ha varit 
en avsikt att lokalen ska fungera för lek. 
 
Enligt informanternas beskrivningar så har även olika former av sysselsättningar varit i 
fokus vid inredningen. Birgitta framhåller att det ska finnas lite annat att ”plocka med” 
på biblioteket förutom läsning: ”det ska finnas olika saker, för det är inte så lätt att locka 
barn till biblioteket. Vi jobbar ju med den fria tiden och barn är ju väldigt uppbokade 
idag”. Hon beskriver en miljö som är lekfull och kreativ men samtidigt lugn så att man 
kan läsa, och att en balans ska finnas mellan dessa så att det finns något att göra som 
passar alla. Att inredningen ska främja lugn och ro uppges flera gånger. Informanten 
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säger sig haft för avsikt att skapa en mysig, ombonad och varm inredning som inte är 
för stel, och där man kan både läsa och ha aktiviteter utan att det blir för mycket 
livlighet. Andra sysselsättningar som informanterna säger sig ha tänkt kring är kreativt 
skapande samt användningen av digitala verktyg. Anna beskriver att ”lära, läsa, skapa” 
har varit tre mål som varit närvarande i planeringen, och vilka de försökt skapa 
möjligheter kring i inredningsprocessen. Två informanter uppger dessutom att de med 
inredningen har velat skapa bättre mötesplatser. Anna förklarar att de har velat skapa en 
miljö där ”man kan sitta och läsa tillsammans, för möten är en viktig del av biblioteket”. 
 
Flera informanter beskriver på ett eller annat sätt att de har velat skapa en fantasirik 
eller lekfull inredning som sprider stämning eller väcker nyfikenhet. Detta innefattar 
bl.a. att med hjälp av inredningen väcka nyfikenhet som successivt lockar folk längre in 
i rummet. Anna förklarar: 

[…] ett bibliotek är ju inte som en affär där man behöver gå längst in för att hämta mjölk. Så vi 
tänkte att man behöver locka in folk på ett annat vis, en liten bit i taget, väcka nyfikenhet lite 
stegvis sådär genom lite olika saker blicken dras till (Anna, 2019). 

Två informanter förklarar att de har tänkt tematiskt efter olika omgivningar då de 
bestämt utseendet på inredningen. Diana berättar att de i detta har velat låta fantasi och 
berättelser samverka, och att det därför skulle vara mörkt och stämningsfullt.  
 
Att inredningen dessutom ska vara variationsrik är något som antyds som viktigt hos 
flera informanter. Det uppges att man har velat förmedla många olika sorters möbler 
och sittplatser, och att det ska finnas något som passar alla. Birgitta förklarar att det 
även har varit en intention att göra inredningen mindre enformig: ”för på det planet vi är 
på, där är det svindlande mycket böcker. Så då försöker vi bryta av med skylthyllor och 
holkarna för att pausa ögat lite”. Men informanten anger att det även är viktigt med 
enhetlighet, och att möblerna matchar varandra. 
 
 
5.3 Beskrivningar av arbetssätt vid barnbiblioteksinredning 
 
Samtliga informanter beskriver att de arbetat i grupp vid beslutsfattandet kring 
inredningen, vilken bestått av bibliotekspersonal varav en projektledare. De har sedan 
samarbetat med individer utanför biblioteksverksamheten, i form av arkitekter och 
designers. Två informanter uppger att de genomfört användarundersökningar för att ta 
reda på folks behov av miljön. En uppger att hon på ett mer informellt vis brukar 
samtala med användaren på plats. Sedan har gruppen sammanställt sina behov utifrån 
olika underlag och redovisat dem för designern, som senare kommit med olika 
inredningsförslag som de fått ta ställning till.  
 
Arbetet för att göra biblioteksmiljön säker, praktisk och tillänglig, har skett på olika vis. 
Två informanter anger att man valt att placera småbarnsavdelningen längst in i lokalen, 
långt ifrån trappor och räcken där barn skulle kunna göra sig illa. I andra fall har delar 
av barnavdelningen av praktiska skäl istället placerats nära entrén, och då i form av en 
”bebispöl” designad som en sjö. Diana: 

Små bebisar kommer inte ur den, och då kan föräldrarna sitta på kanten och hänga. […] Och det 
är för att man ska slippa släpa upp sin barnvagn till plan två där den stora barnavdelningen är. 
Nu tar de ju med den ändå men (Diana, 2019). 
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För föräldrarnas skull berättar hon att de inrett en stor barnvagnsparkering nära ytan. 
Två informanter uppger att de för familjernas bekvämlighet skapat ett pentry med 
matplats på barnavdelningen, där användarna ska kunna värma mat, ta vatten samt sitta 
och äta tillsammans. Diana berättar att de för att undvika ordningsstörningar har skapat 
en öppen och överblickbar yta, med låga hyllor som lätt går att se över.  
 
Flera informanter uppger att de har haft ett fantasifullt förhållningssätt vid inredningen. 
Att skapa olika tematiska rum är synbart hos flera. Diana berättar att man förhållit sig 
till bibliotekets omgivning i vilken det ligger en järnväg där det går mycket tåg. 
Därifrån kom idén att skapa ett specialdesignat bilderbokstråg i formen av just ett tåg. 
Man har även ett marockanskt bröllopstält i orientalisk stil, med sittkuddar på golvet. 
Carina berättar att de för att skapa en miljö som knyter an till berättelser och fantasi har 
arbetat kring temat ”skogen”. Matta och väggar är gröna, och i sagorummet finns en 
skogstapet designad av en känd bilderboksförfattare. Informanten förklarar att det är lite 
dämpat ljus därinne samtidigt som det finns kuddar som liknar trästockar, stenar och 
annat från skogen. I ett av rummen har de dessutom byggt ett björkträd. Hon beskriver 
även ett rum som med draperier, bord och annat går att omvandlas efter behov, och som 
de ibland gör om till en strand med strandmöbler, konstgräs och en uppblåsbar palm. 
Anna beskriver att de har ett runt, blått och lite mörkare sagorum med stjärnor som går 
att tända i taket, och som de tänkt förvandla till en ”riktigt häftig läsgrotta”.  
 
Informanterna uttrycker att de har arbetat med många olika typer av sittmöbler, både för 
att skapa en mer visuell variation och för valfriheten. Anna berättar att de förutom olika 
former av soffor och fåtöljer har en flygande matta med kuddar där man kan ligga. 
Dessutom har man en stor grön specialdesignad sittmöbel i olika nivåer, och där det 
även finns plats för böcker. Birgitta berättar att de har soffor som är inneslutande med 
stora kanter, olika sorters möbler för de minsta barnen, sittpuffar, ”barbapappa-fåtöljer”, 
samt vanliga bord och stolar. Två av informanterna beskriver att de har färgglada 
sittkuber inplacerade bland hyllorna, och där det går att sitta och läsa i avskildhet. 
Birgitta berättar att de även placerat ut sittkuberna bland hyllorna tillsammans med 
skylthyllor som ett sätt att bryta den visuella enformigheten som bildas av alla 
bokhyllor. Alla informanterna uppger att de dessutom skapat sittplatser där barn och 
vuxna kan vistas tillsammans. Detta ger sig till uttryck genom soffor eller sittgrupper 
för två eller flera personer, samt spelbord och matplatser. 
 
Samtliga informanter beskriver att de för att det ska finnas möjlighet till avskildhet har 
skapat rum i rummet. Tre informanter berättar att de arrangerat bokhyllorna i detta 
ändamål. Carina beskriver att rummet tidigare varit väldigt öppet med hyllorna i 
traditionella rader, och att man försöker bryta de raderna och skapa mysigare platser 
inne bland hyllorna, där barn i mellanåldern ska kunna vistas. Birgitta säger att de 
skapat ”öar” av möbler, där en sittplats, matta och lampa bildar ett rum i rummet. De 
har dessutom sittkuber bland hyllorna samt flera mindre rum där man kan gå in och sitta 
ifred. Två informanter uppger att de har draperier man kan dra igen så att det bildas ett 
rum med möbler på insidan. Diana beskriver det marockanska tältet som ett 
”omslutande rum i rummet”. 
 
Tre av informanterna uppger att de för att sänka ljudnivån har arbetat med ljuddämpare 
i inredningen. Anna säger att de har satt upp speciella lampor i taket som fångar upp 
akustik. Birgitta berättar att de ”försökt få ut aktiviteter mot väggarna så att man inte är 
för nära trapphuset” som är ljudförstärkande, och att de dessutom har hängt upp 
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ljuddämpare formade som moln i taket och på en dörr. I Dianas fall finns ljuddämparna 
under sitsarna på möblerna som står utspridda över barnavdelningen. 
 
Många informanter beskriver att de arbetat med färger. Hos Birgitta uppges enhetlighet 
och lugn som två syften här. Hon beskriver att de har arbetat med färgskalor som 
varierar från blått och blågrönt på mellanåldersavdelningen, till ljusgrönt längst bort på 
småbarnsavdelningen. Man har även klätt om nya möbler så att de ska matcha befintlig 
inredning, så rummet får en enhetlig färgskala. Informanten beskriver att de i 
sagorummet med en stjärnhimmel har velat uppnå en lugn atmosfär, och att det var i 
detta syfte som den tidigare röda färgen målades över med blått. Anna beskriver att de 
har arbetat med färgade väggytor för att väcka visuell nyfikenhet samt locka folk så 
långt in i rummet som möjligt. 

Först ser man en orange väggyta en bit fram till vänster, så undrar man vad som händer där. 
Sedan när man kommer lite längre in så är det en annan rosa väggyta som fångar ens intresse lite 
längre bort. Och ännu lite längre bort finns småbarnsavdelningen och allt som händer där (Anna, 
2019). 

Arbetet för att synliggöra olika aspekter av rummet har skett på olika vis. Två 
informanter uppger att de placerat barnavdelningen nära stora fönster ut mot stadens 
huvudgata. Anna beskriver att de för att lyfta fram böckerna visuellt har installerat 
punktbelysning i hyllorna som lyser upp dem samtidigt som man håller den allmänna 
belysningen mer dämpad. 

För böckerna är ju det viktiga, därför är det viktigt att de lyfts fram. Man vill ju att folk ska 
lägga blicken på det som är viktigt i rummet. De fungerar ju bra som avgränsare i rummet också. 
Man ser tydligt var ett område börjar och ett annat slutar (Anna, 2019). 

Två informanter förklarar att man för att synliggöra Äppelhyllan respektive böcker på 
andra språk har gett dem en mer central placering, och där man enligt Birgitta skapat 
”en liten plats” med bord, matta och stolar.  
 
Informanterna har även arbetat för att skapa en inredning som stödjer olika 
sysselsättningar och underhållning. Tre av dem uppger att de har ett särskilt sagorum 
avsett för läsning, sagostunder, bokklubbar och filmvisning, eller som i Carinas fall - 
lek. Carina har även ett scenrum för underhållning som teater, uppträdanden och 
filmvisning. Samtliga uppger dessutom att de har inrett ett rum för olika former av 
kreativa aktiviteter och workshops. Anna och Birgitta uppger att de använder den ytan 
mycket till makerspace, samt att de i anslutning till den skapat en yta där barnen kan 
spela och använda olika former av digitala verktyg. De har dessutom försett ytan med 
pyssellådor med olika material för pyssel och skapande. Birgitta förklarar att ”känner 
man för att rita, då ska det finnas lådor med pennor. Känner man för att sticka lite, då 
ska man kunna ta ut en sådan låda”. Hon berättar att tanken är att ytan ska stå framme 
hela tiden: ”det behöver inte plockas fram utan det är bara att köra”. För att det ska 
finnas ”något mer att plocka med än böckerna” berättar hon att de även har leksaker, 
spel, pussel samt pedagogiska leksaker och mjuka djur för de minsta. Att sakerna ska 
vara utvecklande eller pedagogiska framhålls av flera. Carina har försett miljön med 
lekmöbler och leksaker. De har ett leksakskök med grönsaker, bakverk och kastruller, 
två dockskåp, utklädningskläder, spel, pyssel samt påsar med material för olika former 
av kreativt skapande. Därutöver säger hon att de har för avsikt att införskaffa en 
dockteater samt en snickarbänk. Hon förklarar att ”när vi köpt så ska det ju vara 
någonting som fyller en funktion i lekandet eller i utvecklingen av barnet. Och sådant 
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har kopplats till naturligtvis berättelser av olika slag”.  
 
 
5.4 Beskrivningar av resultat av barnbiblioteksinredning 
 
Flera informanter uppger att inredningen lett till ökad användning. I vissa fall innebär 
detta ökad lek. Carina säger att de har otroligt mycket barnfamiljer varje dag, så till den 
grad att det trots den stora ytan ibland kan bli trångt. Hon förklarar: ”Vi har så mycket 
barn. Och de leker och leker och leker”. Enligt informanten kan leken ibland bli lite väl 
livlig. Hon berättar att de hade draperier som bildade rum, och som hade hål i som 
barnen kunde titta in genom. Draperierna slets ner då barnen gungade i dem och 
försökte använda dem som lianer istället, så att även delar av taket följde med. Detta 
ledde enligt informanten till att man tog bort dem, med en mer öppen yta som följd. 
Hon beskriver vidare: ”alltså det är vissa saker som man får justera efterhand när man 
märker hur det fungerar”. Informanten poängterar att hon inte tycker leken stör och att 
man får räkna med att saker går sönder, men att hon är förvånad över att man inte är 
mer aktsam. Hon tar ändå upp inredningens lekförmedlande aspekter som något hon 
upplever som extra lyckat. Hon förklarar: 

Ja vi har ju några kuddar som man egentligen ska sitta på, ett tiotal kuddar. Och de gör man 
banor med och hoppar på och ja. […] Så sådana saker som uppmuntrar till lek har mottagits 
väldigt tacksamt. Sen är vi ju väldigt trötta ibland på kvällarna när vi håller på och städar det 
där. Men ja, det är ju som det är. Det är ju i alla fall ett använt bibliotek (Carina, 2019). 

Ökad användning kan även bli resultatet av en viss möbel. Anna säger att deras 
specialdesignade sittmöbel väcker stort intresse. Böckerna de skyltar upp med där blir 
populära, facken töms snabbt och behöver fyllas på med nytt ofta. Informanten 
poängterar att det då användningen ökat som följd av inredningsförnyelse, även har 
krävts mer arbete för att underhålla miljön, städa och hålla fräscht. Detta är därför något 
som de fått planera för personalmässigt. Det slitage som följer ökad användning kan 
även leda till att inredning tas bort. Enligt Anna hade man inledningsvis 
utklädningskläder och sällskapsspel. Men p.g.a. intensiv användning gick det snart 
sönder eller blev slitet och smutsigt. Spel och pysselattiraljer förlorade delar västenliga 
för att kunna användas. Hon säger att de därför valt att begränsa dessa saker. 
 
Tre informanter beskriver att inredningen resulterar i oavsedda krockar av olika slag. 
Anna förklarar att eftersom de kombinerat spelande och skapande i samma rum krockar 
det ibland så att barnen som vill spela inte får tillgång till rummet då de önskar. Birgitta 
säger att mötet mellan lugn och livlighet krockar och att det är svårt att ”få till ett 
mysrum utan att det blir ett busrum”. De har ett verksamhetsrum där de tidigare hade en 
massa kuddar på golvet. Rummet var enligt beskrivning väldigt populärt av barnen, men 
då de använde dem till att kasta med och hoppa på istället för att sitta på valde 
personalen att ta bort dem. Om balansen mellan kreativitet och lekfullhet å ena sidan, 
och lugn och läsning å andra sidan, säger hon så här: 

Det är komplicerat. […] det är inte alltid de här två grejerna passar ihop. Vi har flera föräldrar 
som tycker att det är för lite lek och bus, och att vi har kvävt dem på nått sätt. Men det var ju inte 
meningen. Men den här balansen att det ska vara bra för alla - har man världens skrik och spring 
då blir det ju fel för andra. Så det är jättesvårt (Birgitta, 2019). 

Även Diana berättar att de har erfarenhet av denna typ av krock. Där de nu har ett 
justerbart draperi och en soffa fanns även tidigare en teaterscen. Den var ihålig, varför 
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det dundrade när barnen hoppade på den. Den tog de därför bort efter en tid, och har 
alltså inte nu någon yta för uppträdanden. De gula plasttigrarna som skulle fungera som 
fantasifulla stolar säger hon inte fungerade så bra som just stolar ”utan det blev mer 
tigrar som hoppade omkring i rummet istället”. Eftersom man säger sig ha upplevt att 
det blev ”ett enda kaos”, samt ”ett irritationsmoment som tog bort fokus från böckerna”, 
så tog man bort även dem. De stora öppna ytorna som de har eftersträvat på 
barnavdelningen säger hon dessutom har resulterat i oönskat spring: ”det blir ju 
lockande, om man ser en hundrametersbana. Det är väl lite av en nackdel”. Informanten 
säger att de har ”misslyckats med” att få lugn och ro på biblioteket. Hon fortsätter: ”vi 
tänkte det här med läshörnor, läsglädje, läsfrämjande, läsinspiration. Så tänkte vi i 
planeringen. Men sen blev det väldigt mycket hopp och studs och lek och buller 
istället”.  
 
Carina tar upp de mötesplatser som bildas på biblioteket då de vuxna pratar med 
varandra medan deras barn leker, som en ett resultat av inredningen som hon upplever 
som extra lyckat. 

Alltså det är viktigt att de här mötesplatserna finns mellan generationer som det kan vara när det 
är mor- eller farföräldrar är här med sina barn, eller när det kommer somaliska mammor och 
svenska pappor, och så pratar de med varandra. Så det blir möten helt enkelt. Lite otippade 
möten tror jag (Carina, 2019). 

Informanternas uttalanden tyder på svårigheter kring att skapa bra miljöer för barn i 
mellanåldern. Birgitta beskriver det som ”svårt att jobba in mellanåldern i miljön”, och 
att inredningen för dem är omysig samt ”stel och opersonlig”. Carina säger att resultatet 
av den senaste renoveringen var att de ”missade” mellanåldern, varför man arbetar 
aktivt med det nu istället. Informanten beskriver att en svårighet är att barn från 
mellanåldern ibland tar sig in på småbarnsavdelningarna, och att de då kan få säga till 
dem att de inte får vara där. 
 
Flera informanter uttrycker nöjsamhet med inredningens synliggörande. Birgitta 
förklarar att ”den kreativa ytan blev jättebra. Det står precis vid fönstren, så när folk 
sitter där så ser man att där händer det nått. Det är inte bara en massa bokhyllor”. Anna 
framhåller att punktbelysningen i hyllorna har varit bra för tillgängligheten, samt för de 
som har lite svårt att se. Det uttrycks även svårigheter kring synliggörande. Birgitta 
säger att de inte har så mycket skyltar på barnavdelningen, varför det är lite svårt för 
barnen att hitta. I anknytning till detta beskiver hon att det är svårt att skapa en miljö 
som är tydlig utan att det blir tråkigt. 

Man måste ju följa kommunens visuella profil och så. Man får inte flippa ut för mycket. Men 
barn är ju en målgrupp där man vill ha ett bildtilltal. Bilder är ju viktiga för dem. Vanliga 
plåtskyltar är ju kanske inte så frestande. Så där skulle man vilja ha lite mer frihet (Birgitta, 
2019). 

Diana uppger att de valt att dela upp barnavdelningen på två olika plan för att 
bebisavdelningen ska vara mer lättillgänglig. Resultatet av det säger hon är att en del 
besökare knappt märker att det finns fler barnböcker en trappa upp, så att den i och med 
uppdelningen blivit mindre synlig. 
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6. Teoretisk analys 
 
Här analyseras studiens forskningsfrågor utifrån de två teoretiska modellerna som 
beskrivs i kapitel tre. Forskningsfrågorna berör bibliotekschefers och bibliotekariers 
beskrivningar av en attraktiv barnbiblioteksinredning, de intentioner som närvarat vid 
inredningen, hur man arbetat vid inredningen, samt inredningsresultatet. Upplevelse- 
och användningsrelaterade teman analyseras efter the four spaces, medan teman 
relaterade till visuell struktur analyseras efter preference matrix. Som redan omnämnts 
är dock vissa fenomen applicerbara på båda modellerna. I analysen ingår både sådant 
som bekräftar eller höjer nivån i en komponent samt sådant som motarbetar eller sänker 
den. En del data passar inte in i någon av modellerna. Denna tas upp i kapitel sju. 
 
De fyra teman som forskningsfrågorna utgörs av är relativt nära anknutna till varandra. 
En informants beskrivna intentioner och arbetssätt är ofta sammanlänkade med hur hon 
beskiver en attraktiv biblioteksmiljö. Dessa har ofta en kausal relation, där den senare 
ger en förklaring på varför man har en viss intention eller ett visst arbetssätt. Det 
beskrivna inredningsresultatet leder dessutom ibland till ytterligare åtgärder och 
arbetssätt. Avsikten med presentationsupplägget i detta kapitel är att analysen ska bli 
mer komprimerad och överblickbar, samt att ge en enhetlig bild av relationen mellan 
forskningsfrågornas fyra teman och teorierna. Därför inordnas dessa tillsammans, så att 
temana inte är separerade. 
 
 
6.1 Preference matrix 
 
Coherence syftar enligt Kaplan till att man ska kunna förstå en miljös olika delar. Det 
som fångar uppmärksamheten ska vara något som är viktigt, för att denna ska vara hög. 
Detta återspeglas bl.a. i flera av informanternas arbete för att lyfta fram och synliggöra 
det i rummet som de anser viktigt. Anna vill lyfta fram böckerna i biblioteket genom att 
sätta punktbelysning i hyllorna, och samtidigt placera dessa så att de skapar tydliga 
avgränsningar i rummet. Diana vill lyfta fram böcker på andra språk och ge dem en mer 
framträdande plats mitt i rummet. Från utsagorna framgår att man tycker det är viktigt 
att sätta barnens verksamhet i centrum och att de eftersom de är en prioriterad grupp ska 
synas och få ta plats. En informant säger sig uppleva resultatet av att barnen fått en 
central plats i rummet vid fönstren ut mot stadens huvudgata som en lyckad aspekt av 
inredningen. Komponenten höjs enligt Kaplan även av gruppering av en miljö in i 
regioner för att dessa ska ge en logisk helhetskänsla. Ett sätt att uppnå detta anges vara 
användning av liknande material eller texturer inom flera regioner. Birgitta beskriver att 
det är viktigt att man ser och känner att man kommer in på just en barnavdelning, samt 
att de försökt skapa ett rum som signalerar ”barn” genom småbarnsanpassade läsplatser 
på hela avdelningen. Hon beskriver även att hon tror barn attraheras av små ”öar” av 
möbler, där exempelvis en lampa, matta och fåtölj står tillsammans i en grupp. Hon 
beskriver att de har försett rummet med flera sådana ”öar” för olika ändamål, och där en 
av dessa har använts till att synliggöra Äppelhyllan. Att informanten dessutom 
framhäver viljan att skapa en färgmässig enhetlighet, och att alla möbler matchar 
varandra, kan också anknytas till den här komponenten. 
 
Legibility syftar till att man ska kunna känna sig trygg då man rör sig genom en miljö, 
att det bl.a. ska finnas platser där man kan ”se utan att bli sedd”, och att det då är bra om 
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den innehåller platser där man kan gå undan och sitta lite avskilt. Trygghetsbegreppet 
berör även i vilken utsträckning vi lyckas få en förståelig överblick över platsens 
uppbyggnad, så till den grad att vi kan bilda oss en kognitiv karta över platsen, och som 
enligt Kaplan ökar då det finns ett djup i miljön. Komponenten är synlig i samtliga 
informanters arbete med att komplettera bibliotekets mer öppna ytor med omslutande 
platser där det går att dra sig undan och sitta lite avskilt, samt skapa välavgränsade rum i 
rummet. Tre informanter framhåller att de tror att användarna trivs där det bildas rum i 
rummet, och att de inte bara vill ha det helt öppet. Anna och Birgitta har båda inrett med 
läskuber bland hyllorna. Hälften av informanterna uppger att de har försett rummet med 
ett draperi som går att dra för en möbelgrupp så att det bildas ett avskilt rum. Diana 
uppger att de dessutom har ett orientaliskt tält som är lite omslutande. Carina berättar att 
de arbetar för att skapa mer avgränsade platser mellan bokhyllorna för barn i 
mellanåldern, samtidigt som man minskar den totalt öppna ytan. Men även en lägre nivå 
av komponenten är synlig. Diana förklarar att de delat upp barnavdelningen, så att en 
mindre yta är placerad precis innanför entrén medan den stora avdelningen finns en 
trappa upp. Resultatet av detta säger hon är att föräldrar ibland inte förstår att det finns 
fler böcker en trappa upp. Att besökarna p.g.a. uppdelningen på två olika plan, inte 
förstår barnavdelningens uppbyggnad samt att den fortsätter på övervåningen, tyder på 
att det är svårt att bilda sig en korrekt mental karta av platsen. Detta tyder alltså på lägre 
legibility på den del av barnavdelningen som ligger placerad vid entrén. 
 
Complexity handlar om hur mycket innehåll som finns i en miljö samt olikheterna 
mellan de olika delarna. Variation och mångfald anges stimulera och väcka nyfikenhet 
på ett sätt som karga miljöer inte gör. Den här komponenten återspeglas bl.a. i 
informanternas sätt att arbeta med en variation av möbler och sittplatser. Birgitta 
uttrycker att det ska finnas ”många olika sorters möbler”, samt att ”man ska kunna 
välja”. Informanten säger att de velat bryta enformigheten som den stora mängden 
böcker ger genom att sätta in exponeringshyllor samt sittkuber bland hyllorna, som ”en 
paus för ögat”. Variation och mångfald går även att anknytas till hur man tänker kring 
och arbetar med leksaker och prylar. Birgitta framhåller att de försett miljön med pyssel, 
spel, pedagogiska leksaker och mjuka djur så att det finns något mer i miljön än 
böckerna. Samtidigt säger hon att hon tycker att miljön är för kal och att de därför 
behöver jobba mer inredningen. Carina uttrycker att man vill att det ska finnas mycket 
olika leksaker och lekmöbler, så att barnen stimuleras till lek på biblioteket. Man har 
även flera olika lekmiljöer som barnen kan välja mellan. Flera informanter berättar dock 
att de valt att plocka bort saker från miljön. Anna tog bort många av de leksaker, 
sällskapsspel, pyssel och prylar de först hade på barnavdelningen. Det var enligt 
beskrivning deras intention att ha en miljö som är ren, städad och fräsch som resulterade 
beslutet att ha en mindre mängd saker. Birgitta tog bort kuddar. I Dianas fall tog man 
bort en större mängd gula plasttigrar, vilka fungerat som både stol och leksak. Detta för 
att man påstår sig ha velat minska ”kaoset” de bidrog till. Att dessa saker har tagits bort 
skulle kunna innebära en sänkning av variationen och mångfalden i inredningen.  
 
Mystery handlar enligt Kaplan om hur vi lockas in i en miljö genom att vi uppfattar den 
som lite hemlighetsfull, och vilket ger oss en känsla av nyfikenhet och att vi behöver 
röra oss längre in för att få uppleva mer. Detta var den minst synliga komponenten 
bland utsagorna. Den framträder dock tydligt hos Anna då hon beskriver deras sätt att 
placera färgade väggytor på olika avstånd från entrén en bit in i rummet, för att fånga 
besökarens blick och väcka nyfikenhet om vad som händer längre in i rummet.  
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6.2 The four spaces 
 
Flera av informanterna beskriver sina tanke- och arbetssätt på ett sätt som inbegriper 
alla eller flera av modellens komponenter. Hos två av informanterna kan en strävan 
efter mer aktiviteter i biblioteksrummet uttydas. Carina framhåller att biblioteket inte 
bara behöver böcker, utan att det även behöver mycket verksamhet. Birgitta säger att en 
av deras främsta intentioner med inredningen har varit att skapa mer plats för 
aktiviteter, programverksamhet samt bättre mötesplatser. Detta säger man sig ha 
möjliggjort genom att utvidga ytan, skaffa fler sittplatser, bygga ett pentry för familjer, 
samt skapa fler ytor där aktiviteter kan ta plats. Hon beskriver att de har velat förmedla 
en plats för lekfullhet och kreativitet, och att det ska finnas något mer att stimuleras av 
på biblioteket än just böckerna. 
 
Inspiration space omfattar inspirerande upplevelser av olika slag, det emotionella eller 
irrationella, samt sådant som får människor att se saker och ting ur ett nytt perspektiv. 
Detta kan exempelvis innebära sagoberättande, konst, kultur, förströelser eller nöjen 
inom olika genrer. Det är en komponent som är synlig i samtliga informanters 
berättelser. Komponenten kan uttydas genom deras sätt att beskriva arbetet med att 
skapa fantasifulla och lekfulla rum av olika slag. Enligt Birgitta har man exempelvis ett 
sagorum, vilket utgörs av ett blått runt rum med en stjärnhimmel som går att tända i 
taket. Rummet är enligt informanten avsett för aktiviteter som läsning, bokklubbar, 
skolklasser och filmvisning. Man säger sig ha intentionen att skapa en lugn, häftig och 
mysig ”läsgrotta” därinne. Enligt Carina behöver en lockande miljö för barn ”andas 
fantasi och lust på olika sätt”. Hon beskriver att de arbetat med ett ihopkopplande av 
berättelser, fantasi och lek, samt förmedlat en läs- och lekmiljö på temat skog. 
Skogtemat säger hon ha använts då det förekommer i berättelser. I miljön har de sedan 
samlat sagoböcker, samt leksaker som associerar till berättelser. Diana säger att någon 
form av attraktion i inredningen attraherar barn. Enligt hennes beskrivning har de 
strävat efter mysiga och lekfulla platser för läsning och sagostunder, exempelvis genom 
det orientaliska bröllopstältet med sittkuddar på golvet, det möblerade rummet innanför 
draperiet samt boktrågståget. Hos Annas utsagor är komponenten synlig då hon säger att 
miljön måste väcka inspiration och läslust, samt inspirera barn till att söka upp sin egen 
läsning. I det här fallet säger man sig ha arbetat för en läsinspirerande inredning genom 
mysiga och variationsrika sittplatser i form av en flygande matta, sittkuber, samt en 
specialdesignad möbel, samt exponeringsytor och punktbelysning i hyllorna. Diana 
beskriver att man förutom de gula tigerstolarna förut även hade en teaterscen. Stolarna 
var tänkta att fungera som ett lekfullt inslag i inredningen där man skulle kunna sitta 
och läsa, medan teaterscenen var avsedd för uppträdanden. Båda påstås ha avlägsnats 
p.g.a. att de resulterade i för mycket stök och buller, och nu har man alltså ingen yta för 
uppträdanden och scenkultur. Att dessa saker tagits bort skulle kunna tolkas som att 
möjligheten till inspiration i rummet minskat något. Men även möjligheten till lek, 
eftersom stolarna användes som leksak. 
 
Learning space omfattas av olika former av lek, utforskande, interaktivitet, utmaning 
och experiment. Komponenten har varit ett av Annas beskrivna mål ”lära, läsa, skapa”, 
vilka genomsyrat inredningsplaneringen. Informanten berättar att de i möbleringen har 
arbetat för att lyfta fram faktaböcker. Birgitta säger att barn vill ha tillgång till tv-spel 
och digitala möjligheter i biblioteksmiljön. Både Anna och Birgitta beskriver att de har 
inrett ett rum som innehåller en digital yta med olika former av digitala verktyg och spel 
samt möjlighet att ha makerspace. Enligt Carina lockas barn av att kunna leka på 
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biblioteket. Hon säger att de eftersom lek är utvecklande för barn som individer, 
efterstävar att ha leksaker som fungerar utvecklande på ett eller annat sätt. Informantens 
utsagor tyder på att de har en tillåtande attityd till leken, där utforskandet och 
användningen av miljön sker på barnens villkor. Informanten säger att hon tror att 
möjligheten att leka på biblioteket är en anledning till varför det är så mycket besökare 
hos dem. Hos Diana och Birgitta är komponenten närvarande i beskrivningen av arbetet 
för att lyfta fram språkfrämjande respektive pedagogiska leksaker till barnen. Både 
Anna och Carina poängterar dock att resultatet av lek ibland är att sakerna slits eller går 
sönder. Anna uppger att de därför har tagit bort leksaker och spel från sin miljö. Även 
Carina framhåller att de fått ta bort inredning eller justera den efter att den gått sönder 
av leken. Att reducera inredning som stimulerar till interaktivitet, lek och utforskande, 
minskar även redskap för lärande enligt komponentens betydelser. 
 
Meeting space innebär att biblioteket fungerar som en neutral plats utanför hemmet där 
människor har möjlighet att mötas och socialisera under avslappnade former. Denna 
komponent har varit den minst framträdande, då utsagorna kring begreppet var relativt 
kortfattade. Det finns en viss anknytning till hur informanterna talar om sittplatser, då 
de säger sig ha velat skapa platser där vuxna och barn kan läsa, vistas eller äta 
tillsammans, exempelvis i soffor eller vid ett pentry. Två informanter nämner att möten 
och mötesplatser är en viktig del av biblioteket. Carina framhåller att människor har ett 
stort behov av att kunna ”mötas och leka över gränserna”, och att vistelsen på 
biblioteket leder till otippade möten mellan människor då barnen leker.  
 
Performative space omfattar möjlighet till kreativitet och konstnärliga uttryck av olika 
slag. Det kan även innebära olika sätt att interagera och uppfinna samt att visa upp sina 
alster. Denna komponent återspeglas tydligt i att samtliga informanter har inrett rummet 
med någon form av kreativ yta eller verkstad. Anna har haft ”skapa” som ett av sina tre 
miljömässiga mål. Anna och Birgitta säger att de har en yta med möjlighet för 
makerspace och workshops. Samtliga informanter påstår sig ha material för pyssel och 
kreativt skapande framme. Av Birgitta framgår det att det har varit viktigt att man ska 
slippa plocka fram alla dessa möbler och prylar inför varje gång det ska användas, så att 
det istället är stationärt. Hon berättar dessutom att resultatet av att de placerat den 
kreativa ytan nära fönstret ut mot gatan, är att människor som passerar ser att det händer 
något på biblioteket, och att de inte bara ser bokhyllor. Även leken har en roll att spela i 
förhållande till den här komponenten. Carina förklarar att det är ”berättelser som görs, 
när man leker i ett dockskåp eller när man lagar mat”. Detta kan alltså tolkas som att 
även lek, leksaker och berättelser kan betraktas som ett slags kreativt redskap.  
 

7. Diskussion och slutsats 
 
Grunden för studien som den beskrivs i problemformuleringen är att användningen av 
biblioteksrummet minskat hos barn och att det därför behöver bli mer attraktivt. Enligt 
litteraturen har biblioteksmiljöer många riktlinjer och förväntningar att leva upp till, och 
står dessutom i förändring till att innefatta fler upplevelser än läsning. Detta samtidigt 
som barns rumsliga användning är oförutsägbar. Med detta som grundval har syftet 
varit att skaffa kunskap om vilka strategier och förhållningssätt som går att finna bland 
de som skapar miljöerna. 
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7.1 Svar på forskningsfrågorna 

Hur beskriver bibliotekschefer och bibliotekarier en attraktiv barnbiblioteksinredning? 
En attraktiv biblioteksinredning för barn beskrivs som en sådan som är anpassad efter 
barns önskemål och behov. Den behöver dessutom vara stimulerande, genom färg, form 
och fantasi samt möjligheten till lek, interaktivitet och möten. Samtidigt behöver den 
vara mysig, ombonad och ge möjlighet till lugn och avskildhet. Det beskrivs som 
väsentligt att den inte bara riktar sig till barnen, utan även attraherar föräldrar och andra 
vuxna som följer med dem till biblioteket. Därutöver uttrycks det av flera som 
väsentligt för en attraktiv barnbiblioteksinredning att den är ren, fräsch och städad. 
 
Vilka intentioner ligger enligt bibliotekschefer och bibliotekarier bakom inredningen av 
barnavdelningen? 
Många framhåller att barnavdelningen ska vara stor till ytan så att det finns tillräckligt 
plats för alla de människor, aktiviteter och den verksamhet som behöver rymmas där. 
Man vill enligt flera beskrivningar skapa en inredning som är säker för barnen, praktisk 
för föräldrar, och lättillgänglig med barnvagn. Intentionen enligt flera informanter är att 
genom inredningen synliggöra olika aspekter av bibliotekets rum, tjänster och 
verksamhet, så att användaren fokuserar på det som är relevant. Det anges som viktigt 
att inredningen ska främja läslust samt intresse för berättelser. Bibliotekets läsfrämjande 
uppdrag understryks, och att inredningen måste stödja det. Utöver detta anges 
intentionen att den ska skapa möjlighet för sysselsättningar samt kreativa, lekfulla och 
sociala aktiviteter av olika slag, så att det även finns något mer att ägna sig åt än 
böckerna. I detta finns hos flera en strävan mot att genom inredningen uppnå en balans i 
miljöns utformning samt mellan olika sysselsättningar och aktivitetsnivåer. Det anges 
att flera vill skapa en fantasirik, lekfull eller stämningsskapande inredning. Dessutom 
beskrivs att den ska vara variationsrik, både visuellt och innehållsmässigt. 
 
Hur beskriver bibliotekschefer och bibliotekarier att man arbetat vid inredningen av 
barnavdelningen? 
Av beskrivningarna framgår att samtliga arbetar i grupp vid inredningen, i en 
kommunikativ process mellan designers, biblioteksmedarbetare och användare. För att 
göra miljön säker, praktisk och tillgänglig har man arbetat med placeringen, skapat en 
överblickbar möblering, samt inrättat pentry. I arbetet för en fantasifull miljö är 
tematisk inredning återkommande, där ett rum eller en möbel skapas efter någon form 
av omgivning. I flera fall innefattar detta olika former av naturelement. En stor 
blandning av olika möbler och sittplatser beskrivs, i syftet att det ska finnas mycket att 
välja på, eller att det ska finnas något för alla. För avskildhetens skull arbetar samtliga 
med rum i rummet av olika slag, genom sittkuber, hyllmöbleringar, möbelgrupper 
och/eller draperier. För ljudnivån arbetar man med ljuddämpare. Dessa är utformade 
som dekorationer så att de är funktionella och estetiska på samma gång, alternativt 
dolda i möblerna så att de inte syns överhuvudtaget. Färger har använts för att skapa 
enhetlighet, stimulera och väcka nyfikenhet, eller skapa en lugn och dämpad atmosfär. 
För synliggörandet har flera arbetat med belysning, möblering, eller en central placering 
i rummet alternativt vid ett fönster ut mot gatan. För sysselsättningar och aktiviteter har 
kreativa ytor skapats, med plats för makerspace, pyssellådor, leksaker samt digitala spel. 
Flera uppger att de har ett sagorum för läsning, sagostunder och filmvisning. Dessutom 
framhålls pedagogiska leksaker som en del av inredningen. Mängden av dessa varierar. 
Vissa beskriver minimalt med saker, medan andra säger sig ha spel, pussel, lekmöbler, 
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dockskåp, utklädningskläder och dylikt. 
 
Vilket resultat beskriver bibliotekschefer och bibliotekarier att inredningen fått? 
Inredningen uppges av samtliga ha lett till ökad användning. Detta innebär allt ifrån 
ökad lek och livlighet, ökat slitage på inredningen, ökad cirkulation på lånematerial, 
samt ökade krav på underhåll och renhållning. Det uppges i vissa fall även ha lett till 
avlägsnande av inredning. Att inredningen resulterar i olika former av krockar uppges 
av flera, exempelvis mellan olika funktioner inom samma rum, eller mellan lugn och 
lekfullhet då barnen använder inredningen på andra vis än avsett. Ett positivt resultat av 
barnens lek uppges vara att otippade möten uppstår under tiden, så att biblioteket 
förvandlas till en mötesplats p.g.a. aktiviteten. Beskrivningarna tyder på en viss 
svårighet att inreda bra miljöer för barn i mellanåldern. En informant som uppger att de 
behöver skapa bättre ytor för denna grupp, uttrycker samtidigt svårigheter kring att de 
större barnen tar sig in i de mindre barnens miljöer olovligt. Beträffande inredningens 
synliggörande så uttrycks fördelar genom att fenomenet lett till ökad tillgänglighet. Men 
även nackdelar genom svårigheter att skapa synlighet på ett intressant vis, eller att 
barnavdelningens säkra placering gjort den mindre synlig. 
 
 
7.2 Diskussion kring resultat vs teori och tidigare forskning 
 
I det följande diskuteras resultatet från studien, dels i relation till de teoretiska 
modellerna, och dels till den tidigare forskning som tas upp i kapitel två. 
 
 
7.2.1 De teoretiska modellerna 

Informanternas utsagor anknyter till båda teoretiska modellerna. Beskrivningarna 
påvisar alltså att de förhåller sig till både miljöns funktion och användning, samt 
utseendemässiga aspekter då de inreder. Man arbetar för att skapa en inredning som är 
stimulerande och stödjer många olika sysselsättningar och upplevelser. Samtidigt tas det 
hänsyn till faktorer som visuellt helhetsintryck, variation och mångfald, samt rummets 
öppenhet respektive avgränsningar.  
 
Att upplevelser av olika slag är en viktig aspekt av inredningen går att uttyda av 
resultatet. De flesta påstår sig dessutom vilja förmedla en inredning som möjliggör olika 
sysselsättningar. I förhållande till the four spaces är lek, interaktivitet, kreativitet och 
inspiration som mest framträdande. Det går att finna tecken på att modellens 
komponenter interagerar med varandra, och då på ett både möjliggörande och 
begränsande vis. Ett exempel är relationen mellan möten och lek. Möten är något 
mindre framträdande bland utsagorna då många blir relativt kortfattade här. I det fallet 
det tas upp, är det i relation till möten som uppstår mellan vuxna respektive barn som 
resultat av barnens lek. Learning space och meeting space kan alltså sägas samarbeta i 
biblioteksmiljön. Interaktionen berör även andra komponenter. Informanterna ger 
återkommande beskrivningar av lekfull inredning som anknyter till inspiration space. 
Vad gäller inspiration så är det centrala enligt de flesta just läsinspiration, och en 
rogivande och fantasifull inredning som främjar detta. Enligt modellbeskrivningen går 
kategorin inspiration att koppla till upplevelser som förvränger perceptionen och öppnar 
upp för det irrationella. Detta ger sig till uttryck i den tematiska inredningen. Mycket 
pekar dock på att dessa fantasifulla miljöer även stimulerar till annat än läsning, i 
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förhållande till vilket det förekommer skiljaktigheter. Vissa uppger sig genom 
inredningen vilja stimulera till lek och utforskande eller kreativitet, både för att knyta an 
till läsning och berättelser, och för att komplettera dem med annat. Andra vill reducera 
det för att det inte ska ta fokus från litteraturen. I det första fallet kan leken och 
utforskandet, eller learning space, betraktas som ett verktyg för läsinspiration, eller 
inspiration space, och där komponenterna möjliggör varandra. Vid reducerandet 
begränsas läsinspirationen mer till ett slags ändamål i sig. I detta fall uttrycks leken och 
utforskandet istället som något som tar koncentrationen bort från läsningen, som en 
distraktion. Det är ett förhållningssätt som kan betraktas som mer begränsande i relation 
till de multipla upplevelser och möjligheter som artikelförfattarna beskriver.  
 
Interaktionen mellan komponenter är även synligt i förhållande till preference matrix. I 
de visuella delarna av inredningen tyder beskrivningarna på en vilja att skapa en 
komplex men enhetlig miljö. Informanterna beskriver en variation av möbler och prylar 
samt en logisk och sammanhängande inredning, och som dessutom synliggör det som 
anses vara viktigt i rummet. Detta bekräftar den samverkan som finns mellan 
komponenterna, på så vis att inredning med mycket visuell information även kräver 
enhetlighet för att inte uppfattas som rörig (Kaplan, 1979).  
 
Därutöver visar analysen på en något ojämn fördelning mellan och inom 
komponenterna. Mest framträdande är legibility, genom samtligas sätt att skapa avskilda 
rum i rummet. Men enligt Kaplan så omfattar komponenten även överblickbarhet över 
platsens uppbyggnad, så att platsen kan utforskas utan oron för att gå vilse. Detta är en 
faktor som inte är fullt lika framträdande i beskrivningarna. Tvärtom så finns det mest 
fokus på just avskildheten. En förklaring till detta kan vara att man genom avskildheten 
även skapar avgränsningar mellan olika ytor, och därmed mellan olika aktivitetsnivåer. 
Utöver detta råder det även en brist på beskrivningar kring hur man arbetar för att locka 
användaren visuellt, längre in i rummet, genom exempelvis blickfång etc. Komponenten 
mystery handlar om att skapa nyfikenhet inför vad som sker längre in. Detta kan 
anknytas till det första intrycket man får då man kliver in i lokalen. En av informanterna 
beskriver ingående hur de arbetat med olika färgade väggytor i detta syfte. Hos övriga 
finns en tendens att istället berätta kring miljöns olika separata delar. Detta tyder på 
större fokus på miljöns olika ytor och sektioner så som de ter sig när användaren väl är 
på plats, snarare än på hur man arbetar med miljön för att locka dit hen. 
 
 
7.2.2 Tidigare forskning 
 
Resultatet har flera beröringspunkter med den tidigare forskningen, och i de flesta fall 
finns ett samspel mellan dessa. En aspekt som går att uttydas ur resultatet är att 
funktionen verkar prioriteras framför formen. Flera uppger att en av de främsta 
avsikterna med inredningen har varit att skapa mer plats för aktiviteter och 
programverksamhet, samt mer plats för barnen att vistas. Det uppges dessutom att 
säkerheten gentemot småbarnen, samt praktiska faktorer hört till det grundläggande vid 
möblering och placering. Man lockar med tematisk inredning och lekfulla möbler som 
stimulerar barns inspiration och perception. Men ibland har dessa saker avlägsnats, då 
inredningen av olika skäl inte har fungerat, eller då den resulterat i obalans. Dessa 
förhållningssätt samspelar med McArthur och Grahams (2007) framhållande att detaljer 
som tilltalar intryck, sinnena och perceptionen är väsentliga för upplevelsen av rummet, 
samtidigt som de funktionella behoven ska företräda formen. Det tas enligt det 
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empiriska materialet hänsyn till både form och funktion och det går att uttyda en vilja 
att dessa ska samarbeta, till exempel då man kamouflerar eller dekorerar ljuddämparna. 
Ibland uppstår dock konflikter mellan dem, och då prioriteras alltså ofta funktionen. 
Resultaten visar ändå sammantaget på en vilja att förmedla en både estetisk och 
tillgänglig miljö. Detta samspelar även med Imhoffs (2012) framhållande av ”the three 
A`s”, adaptability, accessibility och aesthetics. Det finns dock motsägelser beträffande 
begreppet flexibilitet. Många framhåller visserligen att de har rum som kan göras om 
efter behov med exempelvis justerbara draperier. Men det går även att uttyda en 
motvilja till att behöva vara flexibel. Ett exempel på det är Birgittas påstående att de 
velat att den kreativa ytan ska kunna stå framme hela tiden så att den inte behöver 
plockas fram vid behov. Detta går även att konkludera från det att flera informanter 
säger sig ha velat utvidga barnavdelningen för att skapa fler olika ytor, för olika 
aktiviteter, målgrupper och verksamheter. Samtidigt uttrycks krockar mellan 
verksamheter då dessa kombineras inom samma yta. Detta tyder på ett förhållningssätt 
där man eftersträvar ytor som är stationära och separerade, snarare än flexibla i den mån 
att de ska kunna omvandlas. 
 
Den roll visuella detaljer spelar i inredningen kan enligt resultatet tolkas som komplex. 
Ett element visar sig ibland användas för olika eller motsatta syften. Därför finns inte 
något entydigt sätt att tolka dess funktion vid inredningen. Beskrivningarna visar att 
färger och tematisk inredning används för att exempelvis skapa visuell enhetlighet, 
bryta monotoni, fånga uppmärksamhet samt påverka aktivitetsnivån i miljön. Ibland 
används blågröna nyanser för att skapa en lugn atmosfär, och röda sådana för att 
stimulera eller fånga folks blickar. Detta samspelar med Küllers (2005) teorier om att 
färger kan användas för att påverka känslor och aktiviteter i en miljö, och att rött kan 
aktivera och bryta monotoni, medan blå, turkos och grön har en mer lugnande effekt. 
Birgitta uttrycker dock att man använder blått både för att skapa en lugn atmosfär, samt 
för att aktivera seendet genom att bryta bokhyllornas monotoni. Dessutom förefaller 
Carinas inredning vara en aktiverande sådan trots att de använt färger från den lugna 
gröna skalan. Flera har inrett med hjälp av detaljer som påminner om naturens element, 
som skogtema, stjärnhimmel, ljuddämpare formade som moln, eller en bebisavdelning 
formad som en sjö. Resultatet tyder på att flera av dessa naturinredningar, i enlighet 
med Lee och Parks (2018) kriterier för naturdesign, möjliggör en multifunktionell 
användning samt både sensoriska och interaktiva upplevelser. I enlighet med 
författarnas framhållande så beskrivs naturdesignen som något som har en 
energigivande och stimulerande funktion hos barnen. Men hos informanterna uttrycks 
också att naturdesignen används för det kontrasterande syftet att skapa lugn. 
 
Just interaktiviteten framhålls av vissa informanter som en aspekt av inredningen som 
får användaren av stanna kvar en längre tid. Informanterna visar dock även en strävan 
efter att det ska finnas en motvikt till stimulans och interaktivitet, genom möjlighet till 
lugn, ro och avskildhet, för fokus på läsningen. Det stämmer överrens med Hedemarks 
(2011) användarstudier och barns förväntningar på bibliotek som platser för lugn och 
läsning. Informanternas arbete för avskildhet är grundat i påståenden om att barn vill 
kunna dra sig undan från livlighet och öppna ytor. Detta har aspekter gemensamt med 
Sandberg och Vourinens (2008) argumenterande för att barn har lätt att fatta tycke för 
dolda platser, som grottor, vrår och liknande. Men även med Chambers (2011) 
framhållande att ostördhet är viktigt för att barn ska kunna koncentrera sig på läsning.  
 
Det går enligt resultatet alltså att identifiera en strävan efter att uppnå en balans mellan 
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lugn och livlighet. Samtidigt tyder beskrivningarna på en viss svårighet att uppnå detta. 
Enligt utsagor uppstår livlighet ibland oavsiktligt i miljön, då inredningen används på 
andra sätt än vad den är till för. Detta är något som bekräftar Hultgren och Johanssons 
(2018) beskrivning av de konflikter som kan uppstå då inredningen används på ett 
oförutsägbart sätt. Detta bekräftar även Dewes (2006) påstående att det kan vara svårt 
att finna balans mellan form och funktion vid planeringen av inredningen. 
Informanternas förhållningssätt till fenomenet skiljer sig dock åt. Birgitta och Carina 
beskriver båda att de hade respektive har ett rum med en massa kuddar avsedda att sitta 
och läsa bland, men som istället använts till att kasta med, hoppa på och ”bygga banor” 
med. Enligt Birgitta så bidrog detta till en sådan livlighet att man tog bort kuddarna. 
Carina, å andra sidan, beskriver fenomenet som något hon upplever som extra lyckat 
med inredningen, och har låtit kuddarna vara kvar men planerar att byta ut dem då de 
blivit slitna. Förhållningssätten beträffande lek samt hur användningen av inredningen 
står i relation till dess tänkta funktion går således isär. Vissa betonar avvikande 
användning som ett möjliggörande, medan andra betonar den som ett problem. 
Exemplen samspelar med Bergströms (1996) framhållande att barn dras till omväxlande 
platser där oväntade händelser kan ske, samt att detta ibland undviks av miljöplanerare i 
ovisshet om att det skulle kunna gynna platsen. 
 
Resultatet visar på att man har intentioner om att inredningen ska ta plats och synas 
samt vara anpassad efter barns önskemål och behov. Flera genomför dessutom 
användarundersökningar i detta syfte. Man strävar dessutom efter att förmedla en 
stimulerande och variationsrik, men säker och tillgänglig miljö. Dessa faktorer 
instämmer på Svensk biblioteksförenings (2003) rekommendationer för barnbibliotek i 
enlighet med FN:s barnrättskonvention och barns rättigheter. Samtidigt blir man ofta 
tvungen att avlägsna eller arrangera om inredning som påstås ha varit välanvänd och 
uppskattad, då det påverkat miljön på ett enligt informanterna oönskat sätt. Detta pekar 
på att det trots strävan efter en önskemåls- och behovsanpassad inredning, kan finnas en 
diskrepans mellan användarnas och den inredningsansvariges förhållningssätt. 
 
 
7.3 Slutsats 
 
Studien pekar på att det finns en strävan mot en inredning som möjliggör flertalet 
funktionella respektive visuella upplevelser, och som är inspirerande, full av 
möjligheter och som tilltalar alla. Både form och funktion tas i beaktande vid 
inredningen och det går att uttyda en ambition att dessa ska samverka i symbios. Man 
beskriver en attraktiv barnbiblioteksinredning som en sådan som är anpassad efter barns 
önskemål och behov, och som stimulerar och aktiverar men samtidigt ger möjlighet till 
lugn, ro och avskildhet. Detta speglar också vad som eftersträvas i inredningsarbetet. 

För att detta ska vara möjligt krävs en balans i flera avseenden, mellan målgrupper, 
funktioner, ytor, och stimulansnivåer. Det finns dock en indikation på att denna balans 
är svår att uppnå av flera skäl. Dels eftersom inredningen ofta används på ett 
oförutsägbart sätt, och dels eftersom krockar, konflikter eller andra svårigheter uppstår 
mellan nämnda aspekter. Denna svårighet kan vara anknuten till relationen mellan 
miljöns olika delar. Den teoretiska analysen visar att dessa samverkar på ett både 
möjliggörande och begränsande vis. Exempelvis då hög komplexitet även kräver större 
enhetlighet, eller då möten eller läsinspiration sker genom lek.  
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Då krockar, konflikter och andra svårigheter uppstår leder detta till behovet av 
prioriteringar. Hur man prioriterar skiljer sig ofta åt. Det som beskrivs som ett problem 
hos någon, kan beskrivas som en möjlighet för en annan. Gemensamt bland 
informanterna är att funktionen ofta väljs framför formen. Skiljer sig åt gör dock 
attityden till lek. Dessa olikheter i förhållningssätt omfattar även användningen av 
visuella detaljer samt färg och form. Ett element kan användas för olika eller motsatta 
syften av olika individer. En förklaring till dessa olikheter kan vara att beslut värderas 
olika från person till person. Besluten visar sig i sin tur ibland leda till en diskrepans 
mellan användaren och den inredningsansvarige. Exempelvis då man tar bort inredning 
som man påstår att användaren uppskattar.  

Resultatet tyder på att barnbiblioteksinredning är en komplex uppgift, där orsak och 
verkan är tätt sammanlänkade. Inredningsresultatet förefaller svårt att förutse, och blir 
inte alltid enligt intentionerna. Många beslut som verkar fördelaktiga i ett avseende blir 
lätt problematiska i ett annat. Mycket tyder på att dessa orsakssamband gör det svårt att 
planera och arbeta för att undvika konflikter och svårigheter inom miljön. Slutsatsen är 
att det är svårt att leva upp till alla de riktlinjer och förväntningar som finns för 
barnbiblioteksmiljöer idag, uppnå en balans med inredningen, och skapa en sådan som 
är ultimat i alla avseenden.  
 
 
7.4 Diskussion kring val av teori och metod 
 
Rörande modellernas tillämpbarhet har de båda visat sig användbara för att analysera 
beskrivningar kring barnbiblioteksinredning. En del aspekter som framkommit passar 
dock inte in på någon av modellerna, och faller därför utanför den teoretiska analysen. 
Dessa faktorer är bl.a. kopplade till temat säkert, praktiskt och tillgängligt. Ett exempel 
är beslutet över hur inredningens placering grundats i att barnen inte ska kunna skada 
sig, trilla ner någonstans eller springa ut, samt att det ska vara lätt att ta sig runt med 
vagn. Modellernas komponenter kan enligt teorierna berika upplevelsen av en plats, 
eller göra biblioteket mer stimulerande, spännande, upplevelserikt, involverande eller 
lättförståeligt. Säkerhets- och tillgänglighetsaspekter kan mer betraktas som 
grundläggande för bibliotekets verksamhet. Därför kan det heller inte sägas vara ett 
tillkortakommande hos modellerna att de inte rymmer det. Flera av informanternas 
fokus ligger dock till stor del på just dessa grundförutsättningar, och att rummet ska 
vara säkert, praktiskt och fungera för alla. Att biblioteket ska fungera för alla omfattar 
även informanternas sätt att resonera kring balansen mellan lugn och ro respektive 
livlighet. Dessa aspekter passar inte in i modellerna då de handlar mer om rummets 
atmosfär än om konkret inredning. Däremot passar en del av de inredningsåtgärder som 
de går att kopplas till in i modellerna, som då Carina säger sig vilja ha en tillåtande 
attityd till lek och livlighet varför de inkluderar en mångfald leksaker i miljön. I övrigt 
ska nämnas att the four spaces komponenter i enlighet med modellbeskrivningen är 
breda och överlappande. Gränsen mellan vad som är en lek, lärande, ett kreativt uttryck, 
eller en inspiration, är svår att dra. Detta har att göra med upplevelsers natur. Många av 
dessa varken kan eller borde försöka separeras tydligt från varandra. Man kan inspireras 
då man skapar, eller mötas då man leker. Detta faktum har dock gjort modellen något 
svåranvänd. En annan svårighet med modellen är var böcker och läsning ska placeras in. 
Detta tas inte upp annat än genom att medier inom olika genrer förekommer i 
inspiration space. Men även läsning är något som skulle kunna betraktas som 
övergripande över flera komponenter än denna. 
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Det finns saker som hade kunnat göras annorlunda i studien om tidsramarna för den 
varit större. Det finns information som funnits att tillgå i det empiriska materialet som 
uteslutits ur studien. En sådan aspekt är vilka möjligheter och begränsningar som 
inverkar på inredningen initialt, och då i form av ekonomiska faktorer. Från studien 
framgår att ekonomiska begränsningar ibland påverkar inredningen på ett enligt 
informanterna oönskat vis. Ibland råkar biblioteken ut för att pengarna tar slut innan 
man hunnit bli färdig med inredningen, så att planerna inte kan fullföljas. Två 
informanter säger att de egentligen skulle vilja ha råd att göra mer med inredningen, 
samtidigt som en av dem uttrycker tveksamhet inför huruvida de kommer ha råd att 
slutföra den. Detta har uteslutits ur studien dels av utrymmesskäl, och dels för att ämnet 
ska koncentreras kring just tankar och tillvägagångssätt. Det hade även varit passande 
att blanda in flera individer i studien. Dels hade detta kunnat möjliggöra ett mer 
strategiskt urval, och dels hade flera perspektiv kunnat synliggöras. Eftersom man 
arbetar i grupp kring inredningen är det fler individer än bibliotekschefer och 
bibliotekarier som är inblandad i inredningen. I den här undersökningen studeras bara 
en individs tankar som representant för ett bibliotek där egentligen en större 
personalgrupp samverkat. Därutöver fungerar ofta individer från andra fält som 
samarbetspartners. Informanterna för studien ger sitt eget perspektiv på de intentioner 
som legat bakom inredningen. De kan inte på ett rättvist sätt fungera som talesmän för 
de andra inblandade. För att få fler perspektiv hade fler personer behövt intervjuas. 
Detta hade kunnat ske genom flera separata intervjuer, alternativt gruppintervjuer med 
samtliga inblandade. En sådan studie hade dessutom kunnat bidra med större förståelse 
för kommunikationen i inredningsprocessen. 
 
Det finns även faktorer att ta upp i förhållande till studiens överförbarhet och validitet. 
Ibland har det under analysen varit svårt att ur utsagorna uttyda vems åsikter eller 
upplevelser en informant beskriver - sina egna, sin arbetsgrupps, eller användarens. Ofta 
har det då gått att koppla svaret till vad den ursprungliga frågan har varit. Ibland har det 
trots detta varit svårtolkat, eftersom informanten tenderar att komma bort från ämnet 
under intervjun. Detta innebär en svårighet i tolkningen av materialet, och som kan 
påverka validiteten och huruvida man undersökt och dragit slutsats från det man avsett. 
 
Resultatet är inte generaliserbart till andra individer eller kontexter. Informanternas 
beskrivningar är subjektiva. Forskningsfrågorna är fokuserade på redogörelser av tankar 
och arbetssätt som varit närvarande vid det egna biblioteket. Beskrivningarna är i detta 
konkreta och specifika. Ett fenomen kan dock beskrivas på olika sätt beroende på 
individ. Därför kan inte resultatet betraktas som den sanna bilden av inredningen vid 
biblioteket i fråga. Studien fokuserar i enlighet med kvalitativa studier på betydelser 
som går att uttydas ur den särskilda kontexten som sådan. I enlighet med vad Bryman 
(2011, s. 369) skriver om kvalitativ metod, så generaliseras istället resultatet till de 
teoretiska modeller och den tidigare forskning som utgör studiens ramverk. Därutöver 
kan nämnas att undersökningen ligger nära den praktiska verksamheten på bibliotek. 
Den lyfter fram sådant som är relaterat till både bibliotekspersonals och användares 
vardag. Detta ligger i linje med Brymans kriterier för ekologisk validitet, vilket omfattar 
resultatets tillämpbarhet i människors naturliga dagliga miljöer, och framhävandet av 
tankar och förhållningssätt så som de förhåller sig i verkligheten (s. 51). 
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7.5 Förslag på fortsatt forskning 
 
Bibliotekspersonal har en beslutande position, där de själva kan välja vad som ska 
stanna, vad som ska bort, och vad som ska satsas på i inredningen. De har en 
bestämmanderätt över miljön och vad den ska signalera. Den här studien lyfter fram 
bibliotekets perspektiv på hur den beslutsprocessen ser ut. Då biblioteksmiljön i grund 
och botten är till för användaren, skulle det vara intressant med kompletterande 
forskning som lyfter fram användarens syn på barnbiblioteksinredning. De synsätt, 
intentioner och arbetssätt som beskrivs i den här studien, skulle alltså kunna jämföras 
med de förväntningar på och upplevelser av barnbiblioteksinredning som går att finna 
hos barnen och deras föräldrar. En sådan jämförelse kan hjälpa till att identifiera om det 
går att finna överrensstämmelser respektive motsägelser hos dessa grupper. Den 
kunskapen kan visa vilka inredningsområden biblioteket behöver arbeta mer med för att 
svara mot användarens förväntningar. Från materialet framgår att det funnits vissa 
svårigheter kring att skapa bra biblioteksmiljöer just för barn i mellanåldern. Denna 
grupp beskrivs dessutom ibland använda ytorna för de mindre barnen. Detta tyder på att 
det behövs mer forskning om på vilket sätt man kan skapa en attraktiv 
biblioteksinredning specifikt för dem. Även i detta syfte skulle det vara meningsfullt 
med användarundersökningar.  
 
Slutligen kan fortsatt forskning föreslås där the four spaces utvecklas som modell så att 
böcker och läsning kan ta större plats i den. Detta är något som fortfarande är 
närvarande på bibliotek idag, varför modellen skulle bli mer heltäckande om det kunde 
få en tydligare plats i den.
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Bilaga 1 
 
Kontaktbrev för intervjuer 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Lina Jaros, och jag studerar till bibliotekarie vid Högskolan i Borås. Under 
den här hösten skriver jag min kandidatuppsats om bibliotekschefers och bibliotekariers 
intentioner vid utformningen av barnbiblioteksmiljöer. Har ni erfarenheter av sådant 
arbete vid ert bibliotek? Om så - kan du tänka dig att berätta för mig om tankar, 
funderingar och erfarenheter av detta arbete vid en telefonintervju? Det skulle göra mig 
mycket tacksam? 
 
Kontakta mig gärna! 
Jag nås på 073-7640053 
Med vänlig hälsning, 
Lina Jaros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



	

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Anmärkning: text inom parentes är förslag på följdfrågor. 
 
Uppläses för informanten: 
Syftet med den här undersökningen är att skaffa kunskap om bibliotekschefers och 
bibliotekariers tankar och förhållningssätt vid inredningen av barnbiblioteksmiljöer. 
Fokus ligger på hur man arbetar med rummet för att locka, attrahera och skapa ett gott 
första intryck, samt för att förmedla olika upplevelser och sinnesintryck. Om det är 
några av frågorna som du inte vill eller kan besvara, så behöver du inte det. Om det är 
någon av frågorna som du inte förstår så får du gärna be om en förklaring. Du kommer 
vara helt anonym i undersökningen. Biblioteket du arbetar på kommer inte heller 
benämnas. Din medverkan är helt frivillig. Intervjun kommer att spelas in, och 
materialet kommer inte användas till något annat än uppsatsen. 
 
Inledning 
Vad heter du? Vilken befattning har du? Var arbetar du? 
Varifrån har du fått dina erfarenheter av biblioteksinredning? 
 

• Kan du berätta om vad du tror det är som lockar barn in på biblioteket?  
• Tror du det är något speciellt i en biblioteksinredning som motiverar barn till att 

stanna kvar på biblioteket en längre stund? (Vad? På vilket sätt?) 
• Kan du berätta lite om miljön på barnavdelningen på ert bibliotek? 
• Vilka individer var med och samverkade vid planeringen? (På vilket sätt?) 
• Har ni haft några speciella mål eller teman som har varit särskilt viktiga? (Vad? 

Varför?) 
• Är det något särskilt ni hade velat uppnå med inredningen, men som ni av någon 

anledning inte kunde åstadkomma? (Vad? Vad gjorde ni istället?) 
• Hur har ni tänkt när ni bestämt var barnavdelningen ska vara placerad? (Varför då?) 
• Hur har ni tänkt när ni bestämt hur det ska se ut på barnavdelningen? (Varför då?) 
• Vilka upplevelser vill ni att barnen ska kunna få på ert bibliotek? (Varför då?) 
• Hur har ni tänkt då ni bestämt möbleringen? (Varför då?) 
• Hur har ni tänkt då ni bestämt vilka saker och prylar som ska finnas i miljön? 

(Varför då?) 
• Tror du det finns något speciellt i en inredning som kan få barn att inte vilja stanna 

kvar på biblioteket? (Vad?) 
• Hur fungerar miljön i praktiken? 
• Är det något som ni upplever som extra lyckat? (Vad? På vilket sätt?) 
• Har ni upplevt några svårigheter med inredningen? (Vad? På vilket sätt?)  
• Hur tror du att miljön upplevs av användarna? 

 

Avslut 
Finns det något mer som du vill berätta, som jag inte redan har frågat om? 


