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Rummet som medium – Ett samtal kring ett projekt mellan 
Lo Claesson, konsulent, Länsbibliotek Jönköping, Irene 
Rask, bibliotekschef och Gunvi Carlsson, barnbibliotekarie, 
Huskvarna bibliotek 
 
Länsbibliotek Jönköping driver tillsammans med Huskvarna bibliotek projektet Rummet som 
medium. Projektet startade i augusti 2007 och är beräknat pågå till augusti 2010. Rummet 
som medium är ett metodutvecklingsprojekt, där vi utgår från en del av barnbiblioteket. Om 
projektet faller väl ut, kan modellen testas på övriga delar av biblioteket.  
 
Förutsättning för att kunna genomföra projektet på ett bra sätt var att barnbibliotekarien skulle 
kunna ägna mycket tid åt projektet, vilket möjliggjordes av bidraget från Statens Kulturråd. 
En annan förutsättning är att chefen tar aktiv del i projektet. Viktigt är också att projektet är 
förankrat hos övrig personal. De har bl.a. varit med på studiebesök och fortlöpande tagit del 
av vad som händer på APT. 
 
Vår strategi är att låta bibliotekets tre komponenter - det fysiska rummet, medierna och det 
virtuella biblioteket samspela och interagera. Mitt i denna triangel står brukaren som påverkas 
och påverkar.  
 
Lo: Rummet som medium – hur kom den tanken in?  
 
Irene: Biblioteket i Huskvarna har i stort sett likadant ut sen det flyttade in i nuvarande 
lokaler, någon gång på 70-talet. Man kan säga att rummet är ett slags förmedlare. Vad har det 
”sagt” tidigare? Vilken signal har besökarna fått? Vi måste ställa oss frågan: Vilken signal vill 
vi att rummet ska ge besökarna? 
 
Lo: Vi ställer tre frågor, som vi vill ha svar på i projektet: Kan rummet, det fysiska och det 
virtuella samspela, interagera med medierna och brukarna? Det är en grundläggande, 
komplex, övergripande fråga. Hur gick ni till väga för att komma fram till ett svar? 
 
Gunvi: Vi började med brukarna. De barn vi samarbetat med gick i åk 3 och åk 4 då vi 
startade projektet 2007. Vi ställde frågor om vad de tyckte att man skulle kunna göra på 
biblioteket. De fick också göra teckningar på temat ”så här vill vi att biblioteket ska se ut” och 
”så här vill vi att bokhyllan ska se ut”. 
 
Vi pratade också om hur de tyckte att böckerna skulle stå i hyllan. Samtalen gav mycket men 
barnens bilder gav ännu mer. Vi har också jobbat med en blogg som speglar vad som händer 
på biblioteket. Där har barnen varit aktiva med inlägg, framför allt boktips. 
 
Lo: En förutsättning för att kunna arbeta med medierna också tillsammans med barnen, var att 
gallra kraftigt. När det gällde barnlitteraturen hade ni inget magasin att arbeta mot. Det ni kom 
fram till är ändå ganska radikalt för många bibliotek. 
 
Irene: Öppen hylla har hittills fungerat även som magasin. Vi insåg att vi måste göra ett val. 

1. Plocka bort ”magasinsböckerna” från hyllan och sätta i magasin 
2. Plocka bort ”magasinsböckerna” från hyllan och gallra.   
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Det innebar en ny strategi och ett nytt arbetssätt. Studiebesöken på det s.k. nästan boklösa 
biblioteket i Ålborg gav oss inspiration. Man måste välja, ta konsekvensen av att man inte har 
något magasin – användarperspektiv kontra bevarandeaspekt. 
 
Lo: När man ber barn om förslag hur man ska utforma något i biblioteket, är det viktigt att de 
också ser att man gör något med deras förslag. Hur fick ni med barnens tankar när rummet 
skulle gestaltas om? 
 
Gunvi: IKEA, som utarbetade ett inredningsförslag, fick ett antal nyckelord som utgick från 
barnens tankar om biblioteket. Exempelvis sitta skönt, gå in i något, upptäcka något, lugn och 
ro. Vi kommer dessutom att låta tillverka en bokhylla efter de teckningar vi fått. 
 
Lo: Hur kom samarbetet med Upptech, som är ett litet science center i Jönköping, in i 
projektet? 
 
Gunvi: Barnen beskrev att det skulle hända något mer i rummet, ville ha ”sommarland”. 
Eftersom det finns ett experimentarium i kommunen var det logiskt att söka samarbete. Det 
blev en Upptecharhörna. Rummet är inte statiskt. Det förändras med hjälp av experimenten. 
Det blir också ett samspel med böckerna. När inte hörnan skyltas av Upptech, använder 
biblioteket den. 
 
Lo: Länsbiblioteket har haft mycket goda erfarenheter av samarbete med studenter vid olika 
högskolor, bl.a. interaktionsdesignutbildningen vid Malmö högskola. Därför vände vi oss dit 
för att få hjälp med att tänka interaktion, att få svar på frågan: Kan Bibliotek 2.0 genomföras 
både i det fysiska och i det virtuella rummet?  
 
Gunvi: Vi fick kontakt med en student från Malmö högskola, Sebi Stauciuc. Han träffade en 
av våra referensgrupper. Han utgick från Upptecharhörnan, testade ett spel och en tävling som 
han konstruerat. Han ville se hur detta fungerade i biblioteksrummet och på webben. 
 
Irene: Det Sebi gjorde hos oss redovisades som ett projekt på högskolan i Malmö inför lärare 
och andra studenter. Vi hade också en student från Ljushögskolan, i Jönköping, Linda Hutton, 
som gjorde sitt examensarbete med hjälp av våra referensgrupper i projektet. Hon undersökte 
hur barnen upplevde olika typer av belysning och vilken typ av ljus de föredrog.  
 
Lo: Båda studenternas arbeten har gett oss idéer och tankar att ta med oss vidare i projektet 
och vi har också träffat och diskuterat med Markus Hamburger, interaktionsstudent från 
Göteborg. En del av er kanske lyssnade till honom vid Biblioteksdagarana i våras. Eventuellt 
kommer han att göra en interaktiv installation för Huskvarna bibliotek. 
 
Här är vi nu. Hur knyter vi ihop allt? 
 
Irene: Det vet vi inte ännu efter som projektet är i början av år 3. Detta 3:e år kommer att 
innebära stora utmaningar för oss. Vi måste hitta vägar att använda den kunskap vi fått.  
 
Gunvi: Vi måste fundera över: 

• Hur knyter vi ihop Upptecharhörnan med webben? 
• Hur arbetar vi vidare med bloggen och hur marknadsför vi den? 
• Hur hanterar vi elevernas önskemål att böckerna ska vara placerade ämnesvis i hyllan?    
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• Hur tar vi vara på de kunskaper som studenterna från Jönköping, Malmö och Göteborg 
har gett oss? 

 
Lo: Och sen då? När projektet är slut? 
 
Irene: Projektet var inte ny inredning, men vi hade inte kunnat genomföra tanken med 
rummet som förmedlare med befintlig inredning. Vi ser arbetet med projektet som en process 
som vi har startat och inte som ett färdigt koncept som ska genomföras. Vi jobbar vidare i 
projektets anda.   
 
Projektet tar aldrig slut, men pengarna från Kulturrådet tar slut. Vårt utvecklingsarbete har 
bara börjat. 
 
Lo: Vill ni läsa mer om och följa projektet, kan ni göra det på projektbloggen 
http://www.huskvarnabibliotek.se/projekt/ eller på Länsbibliotek Jönköpings webbplats 
http://www.f.lanbib.se/rummet.html 


