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Abstract: The aim of this study is to examine how librarians 

experience implementations of changes in the physical space 

of the public library. The study seeks to answer the 

following questions from the librarians’ perspective: What 

are the underlying reasons for changes in the physical space 

of the library? What are the important functions of the public 

library to the community residents? What reactions do 

librarians get from community residents after changes in the 

physical space of the public library? The study is based on 

semi-structured interviews with librarians working at seven 

small public libraries in Sweden. A model of four library 

spaces, which was developed by Andersson and Skot-

Hansen in 1994 and refined in 2012, is used as a theoretical 

framework to help analyzing the results.  The majority of the 

libraries are structured according to the older version of the 

model. The results give evidence to the public’s 

understanding of the library as a physical space, a place 

where you can find books in shelves and qualified staff ready 

to help you with your questions. The findings also show that 

changes of the physical space are for example due to the 

need for bigger rooms, technical development or meeting 

place for the public. Finally, the results demonstrate that 

nearly all of the visitors to the libraries react positively to 

changes in the physical space and that more than half of the 

seven libraries have statistics giving evidence to an 

increasing number of physical visits and borrowed material. 
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1. Inledning 
 

På senare år har det funnits en allmänt nedåtgående trend med sjunkande besökssiffror 

på landets folkbibliotek (Kungliga Biblioteket 2014). Detta är ur bibliotekens perspektiv 

oroväckande bland annat med tanke på att folkbibliotekens budget ofta bestäms utifrån 

utlånings- och besöksstatistik – ju fler lån och fysiska besök, desto mer pengar blir 

biblioteken tilldelade av kommunernas budget, enligt Anna-Lena Höglund och Christer 

Klingberg i boken Strategisk medieplanering för folkbibliotek (2001, s. 61).  

 

Vilken betydelse har utformningen av det fysiska biblioteksrummet för användarnas 

upplevelse och bruk av folkbibliotekets funktioner? Är detta något som bibliotekarier 

funderar över när det fysiska biblioteksrummet ska byggas om, är det ett motiv för att 

göra en ny-, om- eller tillbyggnation? Vilka tankar har folkbibliotekarier om vad det är i 

rummet som gör det till ett bibliotek och vilka är de funktioner som folkbibliotek ska 

fylla för kommuninvånarna? Vilka reaktioner möts bibliotekarier av bland användare på 

bibliotek som förändrat det fysiska rummet? Funderingar av detta slag väcker intresse 

för det fysiska biblioteksrummet, särskilt i tider när mycket av biblioteksverksamheten 

sker via digitala kanaler. Därför är det viktigare än någonsin att det fysiska rummet är 

väl genomtänkt för att folkbiblioteket ska kunna påvisa värdet av sin existens och att de 

funktioner som verksamheten fyller är angelägna att bevara och värna om i dagens 

samhälle.  

Nedan följer en förklaring av begrepp som är av central betydelse i denna studie. 

Begreppet motiv ska här förstås som de anledningar eller faktorer som kan ligga till 

grund för en ny-, om-eller tillbyggnation av ett folkbibliotek, samt eventuella visioner 

som bibliotekspersonalen har med det nya biblioteksrummet.  

Funktion ska i denna studie förstås som de användningsområden som folkbibliotek kan 

erbjuda kommunens invånare i det fysiska biblioteksrummet. Folkbiblioteket kan vara 

en källa till inhämtande av kunskap och förströelse genom olika typer av litteratur, film, 

musik och tidskrifter. Dessa medier är strukturerade efter ett särskilt system så att 

användaren på ett enkelt sätt kan hitta bland samlingarna. Folkbiblioteket kan också 

erbjuda stöd i sökandet efter information eller texter att läsa för avkopplings skull och 

erbjuda alla samhällets invånare tillgång till utrustning i form av datorer, skrivare och 

kopiatorer. Det kan vara värd för olika evenemang såsom sagostunder för barn, 

läsecirklar, författarträffar och föredrag. Genom att tillhandahålla broschyrer om hur 

samhället är uppbyggt med dess olika instanser och vara en plats där demokratiska val 

och debatter genomförs, kan folkbiblioteket vara vägledare i samhällsorienterade frågor. 

En trivsam miljö med exempelvis café och sköna fåtöljer kan bidra till att 

folkbiblioteket upplevs som ett andningshål som inte ställer krav på några särskilda 

motprestationer av dess användare. Ovan presenterade förståelse av begreppet funktion 

stämmer i mångt och mycket överens med de funktioner som folkbibliotek kan fylla 

enligt Michael Dewe, författare till boken Planning public library buildings: concepts 

and issues for the librarian (2006, s. 86-87).  

Begreppet reaktion ska i detta sammanhang förstås som den respons bibliotekspersonal 

möts av från biblioteksanvändare när biblioteket gjort någon typ av förändring i det 
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fysiska rummet. Det kan vara positiva och negativa kommentarer om hur besökarna 

upplever utformningen av och funktionerna i rummet. I begreppet ingår här även 

huruvida biblioteksanvändare, arkitekter, bibliotekspersonal och lokala beslutsfattare 

ges möjlighet att delta i förändringsprocessen och lämna synpunkter och förslag på 

utformningen av rummet och verksamhetens innehåll både före och efter förändringen 

av rummet och att de därmed bereds tillfälle att visa reaktioner. Reaktioner kan även 

komma till uttryck genom hur kommuninvånarna agerar, om de väljer att använda sig 

av bibliotekets resurser eller inte och om de använder det fysiska biblioteksrummet.  

1.1 Problembeskrivning 
 

Med utgångspunkt i ovan beskrivna förståelse av begreppet funktion, utformas det 

fysiska biblioteksrummet beroende på de funktioner som byggnaden ska fylla och vilka 

förutsättningar verksamheten verkar under, vad gäller ekonomiska ramar och 

användarnas behov. Folkbibliotek är särskilt intressanta att studera i detta sammanhang 

av den anledningen att många olika behov och önskemål ska samsas i ett begränsat 

utrymme, som ofta bara består av ett eller ett par rum. Denna studie intresserar sig för 

vilka funktioner folkbibliotek har att fylla och hur de avspeglar sig i rummet enligt 

yrkesverksamma folkbibliotekarier. Ett sätt att undersöka funktioner i det fysiska 

biblioteksrummet är att titta närmare på folkbibliotek som förändrat rummet på något 

sätt, för att belysa bibliotekariers tankegångar kring vilka motiven är bakom en ny-, om- 

eller tillbyggnation, vad som är målet med en sådan förändring och hur detta sedan tas 

emot av bibliotekets användare.  

 

Som litteraturgenomgången nedan visar är studier av det mindre folkbibliotekets fysiska 

rum inte särskilt vanliga. Inte heller finns mycket skrivet om folkbibliotekariers 

uppfattning om vilka funktioner folkbibliotek ska fylla för kommunens invånare och hur 

det visar sig i det fysiska rummet. En studie om detta kan bidra med en ökad förståelse 

för och kunskap om vilka förutsättningar som bibliotekspraktiken verkar under.  

Utgångspunkten för undersökningen är antagandet att ett estetiskt tilltalande 

biblioteksrum, som är väl anpassat till att uppfylla folkbibliotekets funktioner, har bra 

förutsättningar att bli omtyckt och väl använt av kommunens invånare. Dewe menar att 

form och funktion går hand i hand för att ett rum eller byggnad ska upplevas som 

ändamålsenligt och trivsamt av dess användare (2006, s. 57). Av den anledningen är det 

av intresse att nå kunskap om folkbibliotekariers erfarenheter av en förändringsprocess 

kring biblioteksrummet och vilka reaktioner de mötts av bland biblioteksanvändare. 

Detta kan vara till hjälp för bibliotekspersonal som intresserar sig för det fysiska 

biblioteksrummets utformning som en faktor för att antalet biblioteksanvändare ska bli 

fler.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att ge en fördjupad bild av folkbibliotekariers upplevelser av 

genomförandet av förändringar i det fysiska biblioteksrummet, i form av ny-, om- eller 

tillbyggnation. Fokus ligger på bibliotekariernas uppfattning om motiven bakom sådana 

förändringar, om de funktioner folkbibliotek idealt skall fylla samt de reaktioner 

folkbibliotekarier möts av bland biblioteksanvändare i samband med förändringar av 

biblioteksrummet.  
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De tre forskningsfrågor som besvaras genom undersökningen ska förstås ur 

folkbibliotekariers perspektiv. Här efterfrågas deras uppfattningar och tankar kring 

följande:  

 

 Vilka motiv finns bakom förändringen av folkbibliotekets fysiska rum? 

 Vilka funktioner strävar folkbiblioteket efter att fylla för kommunens invånare? 

 Vilka reaktioner från biblioteksanvändarna har bibliotekarierna mötts av i 

samband med förändringarna av biblioteksrummet? 

 

För att få svar på dessa frågor ska semi-strukturerade intervjuer genomföras på sju 

mindre folkbibliotek. Under metodavsnittet står mer att läsa om detta förfarande.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Studieobjektet för denna undersökning är mindre folkbibliotek som förhållandevis 

nyligen byggt om eller nytt, eller på annat sätt gjort större förändringar i den fysiska 

biblioteksmiljön. Med mindre folkbibliotek menas här bibliotek som inte är belägna i 

storstäder, utan på orter eller i stadsdelar som har ett upptagningsområde på mellan 

2000 till 18000 invånare. Undersökningens empiriska material baseras på intervjuer, 

och informanterna är bibliotekarier eller chefer i organisationen med god insyn i 

biblioteksverksamheten på folkbibliotek i Skåne län.   

 

Från början var inte avsikten att specifikt studera mindre folkbibliotek, men det föll sig 

naturligt att göra den avgränsningen när respons på intervjuförfrågan visade sig vara 

störst från bibliotekschefer verksamma vid folkbibliotek på mindre orter. Det visade sig 

vara en bra avgränsning också av den anledningen att mindre folkbibliotek tidigare inte 

studerats i så stor utsträckning rörande detta ämne.  

2. Litteraturgenomgång 
 

Antalet vetenskapliga studier som undersöker folkbibliotekets funktioner i det fysiska 

biblioteksrummet är begränsat. Däremot finns det en mängd böcker och tidskriftsartiklar 

som beskriver enskilda fall och som är tänkta att fungera som handböcker vid bibliotek 

där en förändring av biblioteksrummet är aktuell. Ett bra exempel på det är Library 

space: inspiration for buildings and design (2009) som Hellen Niegaard, Jens Lauridsen 

och Knud Schulz är redaktörer till. Dessutom finns det mycket att läsa om 

biblioteksbyggnaders förändring över tid. För den som vill fördjupa sig i detta kan 

läsning av Biblioteket i tid og rum: arkitektur, indretning og formidling av Nan Dahlkild 

(2011), Tystnaden och ljuset av Vilma Hodászy Fröberg (1998) och kapitlet ”Från 

läsesal till levande bibliotek - barn, ungdomar och biblioteksrummet” av Henrik 

Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen i antologin Barnet, platsen, tiden: 

teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (2010) där Kerstin Rydsjö, Frances 

Hultgren och Louise Limberg är redaktörer, rekommenderas också.  

Nedan följer en genomgång av litteratur rörande olika aspekter av en förändringsprocess 

vid ny-, om- eller tillbyggnation av bibliotek samt folkbibliotekets funktioner i 
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biblioteksrummet. Litteraturgenomgången strävar efter att ge en inblick i den litteratur 

som finns på området, genom att beskriva texter som ger en bred förståelse för de 

förutsättningar som folkbiblioteksrummet verkar under, men även texter som behandlar 

enskilda aspekter av funktioner som folkbibliotek enligt textförfattarna ska fylla, samt 

fallstudier över enskilda bibliotek som på något sätt förändrat det fysiska 

biblioteksrummet. Avsnittet är indelat efter studiens tre teman, det vill säga motiv, 

funktioner och reaktioner.  

2.1 Motiv 

 

Följande studier beskriver vilka motiv som kan finnas bakom förändringen av det 

fysiska biblioteksrummet. Även om en del av studierna behandlar andra typer av 

bibliotek än folkbibliotek är de ändå alla relevanta i detta sammanhang, eftersom de 

bidrar till att kasta ljus över anledningar som personal vid olika bibliotek världen över 

funnit för att göra en ny-, om- eller tillbyggnation, att sedan jämföra med motiv som 

personalen vid sju mindre folkbibliotek anger till att förändra det fysiska rummet.  

Den inledningsvis nämnda boken Planning public library buildings: concepts and 

issues for the librarian kom år 2006 och är skriven av biblioteks- och 

informationsvetaren Michael Dewe. Han skriver att det är viktigt att 

biblioteksbyggnaden utformas efter just de behov och roller som den specifika 

byggnaden ska spela. Samtidigt bör medvetenhet finnas om att roller kan förändras och 

nya aspekter av verksamheten kan bli framträdande (2006, s. 25). Han ser en fara med 

att främst ha framtida biblioteksverksamhet som utgångspunkt när biblioteksbyggnader 

ska planeras och byggas. Detta eftersom redan existerande byggnader riskerar att få 

oförtjänt kritik och att de förutsättningar som fanns när de byggdes riskerar att glömmas 

bort när fokus är inställt på att komma med nya och banbrytande lösningar. Dessutom 

bör biblioteksbyggnader planeras för att fylla dagens behov och inte morgondagens, 

eftersom vi inte kan veta eller föreställa oss hur framtiden blir (Dewe 2006, s. 1-2). 

 

Vanliga anledningar till att bygga om eller nytt är att det är svårt för användarna att 

orientera sig i rummet och hitta en plats för avskild läsning samt problem med ljudnivå, 

ventilation eller belysning (Dewe 2006, s. 236). År 2009 kom avhandlingen I främsta 

rummet: planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus 

skriven av Krister Johannesson. Studien beskriver ombyggnadsprocessen av ett 

specifikt bibliotek, närmare bestämt högskolebiblioteket i Kalmar. Johannesson 

beskriver att ett skäl till förändring kan vara att biblioteken, såväl högskolebibliotek 

som folkbibliotek, behöver anpassa sig efter informationsteknikens utveckling, genom 

att bland annat kunna tillhandahålla olika typer av digitalt material (Johannesson 2009, 

s. 25). En studie som också belyser genomförandet och resultatet av en 

förändringsprocess av biblioteksrum, är masteruppsatsen Att bygga ett bibliotek, en 

studie av funktion och rörelse i tre nyinrättade biblioteksbyggnader (2009), författad av 

Eva Dahlbäck. Dahlbäck har undersökt den rumsliga aspekten i tre bibliotek, nämligen i 

Kungliga tekniska högskolans bibliotek i Stockholm, Sambiblioteket i Härnösand och 

Vitterhetsakademiens bibliotek i Stockholm (2009, s. 13) som också angav att ge rum åt 

ny teknik som motiv till ombyggnation.  

 

Just platsbrist verkar vara ett återkommande motiv genom en önskan om att ge mer 

utrymme åt nya satsningar bland undersökta bibliotek, något som både Dewe (2006, 
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s.134) och Dahlbäck (2009, s. 86) vittnar om. Det fanns också en önskan bland de tre 

bibliotek, som Dahlbäck beskriver, att biblioteken skulle fungera som mötesplatser för 

användarna, vilket de nya biblioteksrummen uppfyller i varierande grad (2009, s. 87). I 

visionen över högskolebiblioteket i Kalmar står att läsa att rummet ska ha en öppen 

planlösning med uppdelningar i olika zoner och vara en plats för informationsåtkomst 

och kunskapsinhämtning. Detta för att rummet ska uppmuntra till möten mellan 

användargrupper, det vill säga mellan studenter och forskare. Bibliotekspersonalens 

professionella kompetenser framhävs i visionen i form av att de ska hålla i undervisning 

och finnas tillgängliga för användarna (Johannesson 2009, s. 282). En förbättrad 

biblioteksverksamhet, som enligt Dewe satsningar på en ny folkbiblioteksbyggnad kan 

förväntas innebära, kan medföra många positiva effekter för lokalsamhället och 

samhället i stort, genom att stimulera småföretagande, fungera som en turistattraktion, 

vara socialt inkluderande och bidra till invånarnas livslånga lärande (2006, s. 35).  

 

Ofta framhålls flexibilitet som en viktig komponent i nya biblioteksrum. Dewe ställer 

sig dock frågande till om det är värt pengarna det innebär med en sådan utformning om 

flexibiliteten inte utnyttjas till fullo. Det finns enligt honom inga studier som pekar på 

att flexibilitet resulterar i en radikalt annorlunda utformning av rummet och 

verksamheten (2006, s. 220). Argumentet som ofta låter sig höras om styrkan med ett 

flexibelt biblioteksrum, är önskan om att planera för en oviss framtid. Dewe menar att 

det finns en felaktig uppfattning om att biblioteksbyggnader uppförs för att finnas för 

alltid. Dessutom är det framtida generationer och inte vi som lever idag, som får avgöra 

om byggnaden uppfyller de behov som då föreligger (2006, s. 221). Mats Hansson, 

handläggare på Kulturrådet, har skrivit kapitlet ”Library Spaces” i antologin Nordic 

Public Libraries 2.0 (2010) som Jonna Holmgaard Larsen är redaktör för. Ett 

biblioteksrum kan enligt Hansson ses som flexibelt om exempelvis bokhyllorna är på 

hjul och lätt kan rullas undan för att ge plats åt aktiviteter av olika slag såsom 

författarträffar, debatter eller bokcirklar. Hansson menar att detta hänger samman med 

tanken om biblioteket som en mötesplats. För att biblioteket ska uppfattas som en 

mötesplats av användarna krävs det att det finns ett kontinuerligt utbud av aktiviteter 

och tillställningar, vilket bidrar till att användarna finner anledning att gå till biblioteket 

regelbundet (2010, s. 45-46). Oavsett bibliotekstyp menar Johannesson att det finns ett 

behov av flexibla lokaler som biblioteksverksamheten kan vistas i. Detta för att det 

varken finns möjlighet att förutse alla sätt på vilka verksamheten kan komma att 

förändras och att det inte alltid är nödvändigt att förverkliga alla planerade projekt på en 

och samma gång (2009, s. 15-16, 25). När de tre biblioteken i Dahlbäcks studie stod 

inför förändringsarbetet önskade de också flexibilitet i utformandet av det nya 

biblioteksrummet, för att lätt kunna möblera om eller göra förändringar av något slag 

om behov uppstod. Dock har inget av biblioteken gjort några större förändringar sedan 

ombyggnationen. Planering och genomförandet av tänkta biblioteksbyggnader är i regel 

en långdragen process, förändrandet av de tre biblioteken i Dahlbäcks studie har tagit 

cirka tio år (2009, s. 88).  

 

2.2. Funktioner 

Följande texter beskriver hur det fysiska biblioteksrummet ska utformas för att fylla de 

funktioner textförfattarna anser att ett folkbibliotek ska göra för kommuninvånarna. 

Texterna är relevanta i detta sammanhang för att öka förståelsen för de uppfattningar 
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som gör sig gällande bland biblioteks- och informationsvetare som studerar ämnet. 

Detta kan sedan sättas i relation till de uppfattningar verksamma bibliotekarier har om 

biblioteksrummets utformning och funktioner folkbiblioteket ska fylla. Genomgången 

visar att det inte finns mycket skrivet om uppfattningar bland bibliotekarier verksamma 

vid mindre folkbibliotek om vilka funktioner folkbibliotek ska fylla.  

Dewe skriver att funktion ska vara centralt vid design, eftersom en biblioteksbyggnad är 

välbyggd om den fungerar till det som den är avsedd att göra. Generellt sett innebär det 

för bibliotekarien att byggnaden fungerar i vardagen till de aktiviteter och tjänster som 

biblioteksverksamheten består av. Dewe framhåller också att den estetiska aspekten av 

byggnaden inte är att förglömma för att en byggnad ska uppfattas som välbyggd. 

Arkitekturen ska bidra till att vara en trevlig plats och ge inspiration till dem som vistas 

i den (2006, s. 57). År 2013 kom antologin Better library and learning space: projects, 

trends and ideas, där redaktören och biblioteks- och informationsvetaren Les Watson 

skriver i bokens introduktion att biblioteksdesign inte är en isolerad ö, utan ett resultat 

av både arkitektur och interiördesign som är tätt sammankopplat med service, 

funktioner och mål med den specifika verksamheten, vilka beror på den kontext som 

biblioteket verkar inom (2013a, s. 3). Biblioteksforskarna Henrik Jochumsen och 

Casper Hvenegaard Rasmussen presenterar en studie i boken Gør biblioteket en forskel? 

(2000), som syftar till att svara på om och hur människor använder sig av 

folkbibliotekets tjänster, och i så fall på vilket sätt som folkbiblioteket gör skillnad för 

användarna i deras vardagsliv (s. 8, 13). Det stora flertalet av de tillfrågade invånarna i 

Helsingørs kommun tänker på utlån av böcker och andra medier när det hör ordet 

bibliotek och de ser biblioteket som en fysisk plats. Folkupplysning, fri tillgång till 

information, kulturella arrangemang, och biblioteket som mötesplats är andra 

uppfattningar om vilka folkbibliotekets funktioner är (Jochumsen & Hvenegaard 

Rasmussen 2000, s. 24, 27).  

Biblioteks- och informationsvetarna Svanhild Aabø och Ragnar Audunson har 

genomfört en studie som också beskriver hur kommunens invånare använder sig av 

folkbiblioteksrummet, med särskilt fokus på sociala aktiviteter och biblioteket som 

mötesplats. Resultatet presenteras i tidskriftsartikeln ”Use of library space and the 

library as place” (2012) och visar att det finns en stor bredd och variation över vilka 

aktiviteter som äger rum på folkbibliotek. Det kan vara allt ifrån att använda biblioteket 

som en plats för arbete och studier, till att vara en fast punkt i tillvaron för dem som 

varken har arbete eller studier att ägna sig åt. Användarna ikläder sig olika roller vid 

olika tidpunkter – ena dagen kan användaren vara där i egenskap av student, för att 

nästa dag besöka barnavdelningen i egenskap av förälder. Eftersom användarna har vitt 

skilda bakgrund och erfarenheter ger det goda förutsättningar för biblioteket att fungera 

som mötesplats för kommunens invånare, i syfte att öka social inkludering. Detta står i 

direkt kontrast mot studiens andra slutsats, nämligen att det sker förhållandevis lite 

interaktion mellan besökarna och många skapar en privat sfär omkring sig när de är på 

biblioteket. Enligt studiens resultat går det stora flertalet invånare inte till 

folkbiblioteket för att aktivt möta ”den andre”, men möten mellan olika 

samhällsgrupper sker ändå. Biblioteket anses vara en tolerant plats, kanske för att 

sociala skillnader inte behöver märkas så tydligt. Oavsett om en direktör på ett stort 

företag eller en arbetssökande går till biblioteket, kan målet för biblioteksbesöket vara 

det samma, att exempelvis läsa dagens tidning (Aabø & Audunson 2012, s. 143, 146-

148).  
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Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen slutsatser är att beroende på livsföring, socialt 

och ekonomiskt kapital använder kommunens invånare bibliotekets olika funktioner i 

olika stor utsträckning. De skriver att föreställningar om bibliotekets utformning får 

betydelse för om och hur besökarna använder rummet (2000, s. 14). Det är delvis 

faktorer som ligger utanför bibliotekets kontroll som påverkar om och på vilket sätt 

kommuninvånare använder bibliotekets resurser, som exempelvis att personen i fråga 

påbörjar en utbildning eller bildar familj. Hur de sociala strukturerna kring individen ser 

ut har också betydelse för dennes bruk eller icke-bruk av biblioteket. Detta medför att 

en person använder olika funktioner i biblioteket i olika stor utsträckning under olika 

perioder av livet. Av detta drar författarna slutsatsen att det inte är rimligt att förvänta 

sig att fler människor kommer att använda bibliotekets resurser än vad som redan är 

fallet. Huruvida folkbibliotek gör någon skillnad i vardagslivet för de personer som 

ingick i Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens undersökning är tätt sammankopplat 

med graden av användning. Ju mer en individ använder sig av bibliotekets tjänster, 

desto större betydelse tillskriver han eller hon biblioteket i det dagliga livet (2000, s. 

138-140).  

Fokus i nybyggda bibliotek är ofta att nå nya grupper av användare och det ägnas i stort 

mycket uppmärksamhet åt vad användarna efterfrågar, som biblioteken sedan försöker 

anpassa sin verksamhet efter (Hansson 2010, s. 46).  Watson skriver i kapitlet ”Key 

ideas on space” i antologin Better library and learning space: projects, trends and 

ideas, att rummet med dess möbler ska avspegla hur det är tänkt att människor ska 

använda det. Rummet kan uppmuntra till konversation genom att möblera med runda 

bord istället för med fyrkantiga (2013b, s. 120). Högskolebibliotekarien Jan Howden 

och Les Watson skriver i kapitlet ”UK projects and trends” i antologin Better library 

and learning space: projects, trends and ideas, att inredningen kan hjälpa till att 

motverka barriärer mellan användare och personal. Exempelvis kan tillgängligheten öka 

genom att byta ut en stor klumpig informationsdisk mot flera mindre 

informationspunkter som är utplacerade på olika platser i biblioteket (2013, s. 17-18), 

vilket Hansson också instämmer i. Känslan av professionalitet har blivit mer 

framträdande i nybyggda bibliotek när materialval är gjort med omsorg och skyltar inte 

längre är skrivna för hand. Det som ska möta besökarna i dörren är nya böcker som 

inspirerar till läsning (2010, s. 46).  

Bibliotekarien Rob Bruijnzeels och bibliotekskonsulenten Joyce Sternheim tycker i 

kapitlet ”European projects and trends” som ingår i antologin Better library and 

learning space: projects, trends and ideas, att grunden till allt är inspiration, för om 

bibliotekarierna kan presentera samlingarna på ett spännande sätt kommer besökarnas 

intresse väckas och de lägger märke till övrig verksamhet som biblioteket erbjuder. 

Bibliotekets samlingar ska inte längre endast förstås som fysiska böcker, utan även som 

digitalt material och människors kunskaper i olika ämnen. Utmaningen ligger i att göra 

dessa tillgångar synliga så att användarna har vetskap om dess existens (2013, s. 71-73). 

Numera byggs inte bibliotek för böckerna i första hand, utan för användarna. Tidigare 

har gallring av bibliotekets bestånd skett för att kunna ge de medier som sparas mer 

utrymme för exponering, men nu finns en tendens att de frilagda ytorna istället används 

till spelkonsoler, kaffemaskiner, datorer eller ytor som kan användas på olika sätt efter 

olika behov (Hansson 2010, s. 45-46). Samtidigt menar Johannesson att det som gör ett 

rum till ett bibliotek är förekomsten av böcker och bokhyllor, eftersom de ”signalerar 

bibliotek och kunskap” (2009, s. 236). Dahlbäck instämmer i det och skriver att 
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besökaren förstår att en byggnad är ett bibliotek först när bokhyllorna blir synliga i 

rummet (2009, s. 86). 

2.3 Reaktioner 

Vilka reaktioner som biblioteksanvändarna uppvisar efter att det lokala folkbiblioteket 

genomfört en ny-, om- eller tillbyggnation torde bero på faktorer i det enskilda fallet 

och hur processen gått till, men nedan presenterade studier uppvisar gemensamma drag 

vad gäller komponenter som bidrar till att förändringen blir så bra som möjligt och får 

ett positivt mottagande från bibliotekets användare och personal. Inte minst belyser 

studierna vem som är delaktig i beslutsprocessen och problem som kan uppstå när olika 

yrkesgrupper ska komma överens om utformningen av ett rum. Genom att presentera 

konkreta exempel på bibliotek som genomgått en sådan förändringsprocess ökar 

förståelsen för hur komplex byggnation av bibliotek är. 

Huruvida form eller funktion är det som skall sättas i främsta rummet under uppförandet 

av en ny biblioteksbyggnad kan vara en källa till konflikt under planeringsarbetet, när 

två parter såsom arkitekter och bibliotekarier, har olika uppfattning. En kompromiss kan 

bli nödvändig att göra, vilket som Dewe skriver, kan uppfattas som att båda sidor 

förlorar. För att mildra ett sådant scenario underlättar det om bibliotekarierna har satt sig 

in i hur en byggprocess går till och att arkitekterna har för avsikt att rita en funktionell 

byggnad och är måna om att lyssna på bibliotekariernas behov och önskemål. Vidare 

ska ett designteam upprättas som kan driva processen framåt, och användarna i form av 

bibliotekspersonal och allmänheten, ska få möjlighet att framföra sina synpunkter 

(2006, s. 59).  

I kapitlet ”Thinking it through” i antologin Better library and learning space: projects, 

trends and ideas poängterar Watson vikten av att biblioteket har en vision för 

biblioteksrummet och att ett aktivt tankearbete kring framtiden är avgörande för att 

förändringsprojekt ska falla väl ut. Vid innovationsskapande verksamhet är det viktigt 

att bibliotekarien använder sig av sina professionella kunskaper om 

biblioteksverksamheten, därför är det angeläget att bibliotekspersonalen bjuds in till att 

aktivt delta i förändringsprocessen (2013c, s. 132, 136). Hansson menar att dagens 

bibliotek ska uppmuntra till kommunikation. Redan i planerandet av ett nytt bibliotek 

kan dialog bli verklighet genom att bibliotek bjuder in användarna till att uttrycka behov 

och önskemål och genom att samarbeta med lokala aktörer såväl som med andra 

kommuner (2010, s. 45). Vid byggandet av det nya högskolebiblioteket i Kalmar var 

såväl bibliotekschef, rektor, fastighetschef, biblioteksnämnd som arkitekter och 

bibliotekarier delaktiga i beslutsprocessen (Johannesson 2009, s. 281, 284). Samarbete 

mellan olika yrkesgrupper såsom bibliotekarier och arkitekter, kan fungera väl i 

planeringsprocessen, men Johannesson ser också risker eller svårigheter med ett sådant 

arbetssätt. Bibliotekarier tenderar i allmänhet att vara mer fokuserade på processen 

kring förändringen och vilka funktioner byggnaden ska fylla, medan arkitekter inriktar 

sig på det färdiga resultatet och det estetiska uttrycket eller formen. Bibliotekariers 

intresse för den funktionella aspekten av byggnaden förklarar Johannesson med att de 

har en nära koppling till verksamheten och att rummets utformning kan ha central 

betydelse för deras yrkesutövning. Att arkitekter framhåller formens betydelse torde 

höra samman med att inom professionen premieras skapande och individuella 
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designprestationer. Dock är det viktigt att lägga på minnet att detta är en grov 

generalisering som alls inte behöver göra sig gällande i alla sammanhang (ibid., s. 39-

40, 88).  

Bibliotekschefen har stort inflytande över förändringsprocessen, varför det är viktigt att 

denne lyckas väl med att förankra sin vision med förändringen bland medarbetare, 

arkitekter och andra inblandade, för att projektet ska falla väl ut (Johannesson 2009, s. 

166). I fallet med byggandet av det nya högskolebiblioteket i Kalmar, skriver 

Johannesson att personalen inte kände sig delaktiga eftersom de kom sent in i 

planeringsprocessen, vilket medförde en upplevelse av att deras intressen inte togs 

tillvara (ibid., s. 289). Arkitekterna framförde förslag på designlösningar som skulle 

innebära mycket öppenhet i biblioteksrummet. Detta motsatte sig bibliotekarierna med 

hänvisning till sina yrkeserfarenheter och professionella identitet. I och med att 

bibliotekarierna kom till tals kom de i praktiken att fungera som den primära 

användargruppen, eftersom den egentliga användargruppen, studenterna, inte lät sig 

höras i så stor utsträckning under planeringsprocessen (ibid., s. 278-279). Dahlbäck 

skriver att bäst resultat uppnås om huvudmän, arkitekter, bibliotekarier och användare 

för en öppen regelbunden dialog (2009, s. 86-89). Inflytandet från lokala beslutsfattare 

är vanligtvis mycket stort vid genomförandet av ett ny-, om- eller tillbyggnadsprojekt, 

eftersom det är de som bestämmer budgeten, tidsplanen, platsen för byggnaden och 

vilken arkitekt som får uppdraget (Dewe 2006, s. 189).  

Ett intresseväckande resultat av Dahlbäcks studie är att biblioteksanvändarna i regel 

accepterar arkitekturen och försöker anpassa sig efter den. Om de stöter på problem i 

miljön löser de det genom att inte använda sig av den funktionen och de undviker att 

röra sig i de delarna av byggnaden där de känner osäkerhet och rädsla över att göra fel 

och bli upptäckta (2009, s.87). Besökarens upplevelse av biblioteket beror inte endast på 

husets design och hur rummet är utformat, utan lika mycket på vilken service som 

tillhandahålls, om personalen är professionell och om bibliotekets samlingar fyller de 

behov som användaren efterfrågar. Däremot kan det fysiska rummet genom sin design 

fungera som marknadsföring för den service och de tjänster som biblioteket 

tillhandahåller (Dewe 2006, s. 243-245). Tanken kan komma att ett lyckat 

biblioteksrum på en plats borde kunna kopieras och överföras intakt till en annan plats 

med en blomstrande verksamhet som följd. Dewe menar dock att designen av 

byggnaden och rummet måste placeras i den kontext vari biblioteket i fråga verkar, med 

de mål och förutsättningar som gäller just där (ibid., s. 276). 

3. Teori 
 

Nedan följer en beskrivning av studiens teoretiska ramverk, som i detta sammanhang 

används som ett verktyg för att analysera och klarlägga vad begreppen motiv, funktion 

och reaktion kan betyda ur ett teoretiskt perspektiv.  

 

Marianne Andersson, forskningsmedarbetare vid  Udviklingscenteret for folkeoplysning 

og voksenundervisning i Danmark och Dorte Skot-Hansen, forskare vid Danmarks 

Biblioteksskole,  gav år 1994 ut rapporten Det lokale bibliotek – afvikling eller 

udvikling. Det rapporten syftar till att kasta ljus över är vilken folkbibliotekets 

kulturpolitiska roll är i lokalsamhället, vilka funktioner folkbiblioteket kan fylla, samt 
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hur bibliotekarier och andra kan arbeta för att stärka bibliotekets roll som en resurs för 

lokalsamhället (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 15). 

 

Som verktyg vid analysen av folkbibliotekets roll i lokalsamhället har Andersson & 

Skot-Hansen utvecklat en modell över folkbibliotekets funktioner, i form av fyra olika 

centra: biblioteket som centrum för kultur, information, kunskap och sociala aktiviteter. 

Författarna påpekar att de fyra funktionerna delvis överlappar varandra, eftersom 

biblioteket exempelvis kan bidra med information som kommer kulturell utövning till 

dels. Modellen är tänkt att användas till profilering genom att bibliotekarierna på varje 

enskilt bibliotek lättare kan klargöra vilka aspekter av verksamheten som huvudsakligt 

fokus ska läggas på. Författarna ger uttryck för att modellen kan användas som en guide 

vid planeringsarbete av ett nytt eller förnyat bibliotek. De fyra delarna kan tillsammans 

eller var för sig ses som motiv till och argument för en förändring av biblioteksrummet. 

De fyra centrumen kan också utgöra stommen för en vision över det nya biblioteket 

(Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 15-17, 254).  

 

Om läsaren har i åtanke vilka funktioner som det fysiska biblioteksrummet kan erbjuda 

kommuninvånarna kan de fyra centrumen beskrivas som följande: 

 

 Informationscentrum – biblioteket som en plats för inhämtande av 

information genom olika typer av samhällsinformation, såsom 

referensservice, broschyrer och turistinformation. 

 

 Kulturcentrum – biblioteket som en plats för upplevelser genom att i det 

fysiska rummet tillhandahålla olika typer av arrangemang, utställningar, 

verkstäder och möteslokaler.  

 

 Kunskapscentrum – biblioteket som en plats för utbildning och upplysning 

genom studiemöjligheter i form av olika typer av utrustning och 

studieplatser. 

 

 Socialt centrum – biblioteket som en plats för social samvaro genom att 

vara en mötesplats och erbjuda uppsökande verksamhet till utsatta grupper 

(Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19). 

 

 

Huruvida biblioteksanvändare ges tillfälle att visa reaktioner kring bibliotekets 

verksamhet och vem som idealt ska vara delaktig i planerandet av verksamheten 

framgår inte av modellen. Den kan sägas beskriva bibliotekets roll i förhållande till 

(lokal)samhället, men däremot beskriver den inte den motsatta riktningen där varje 

enskild individ kan förvänta sig att folkbiblioteket anpassar sin verksamhet efter just 

dennes behov.  

 

Biblioteksforskarna Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-

Hansen modifierade senare modellen för det lokala bibliotekets profil och valde att kalla 

den The Four Space Model, vilken de beskriver i tidskriftsartikeln ”The four spaces – a 

new model for the public library” (2012). Anledningen till att det fanns behov av en ny 

version av modellen är enligt biblioteksforskarna att sedan den lokala profilmodellen 

presenterades har förutsättningarna för folkbiblioteket ändrats, i takt med 
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samhällsutvecklingen som medgett en ökad individualisering, globalisering och 

mångkultur. För att individen ska kunna ta del av detta och förstå de människor hon 

möter krävs kunskap och deltagande, vilket biblioteket kan bidra med (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012, s. 588). De skriver att det fysiska 

biblioteksrummet inte förlorat i betydelse, men att det på senare år har fått andra 

funktioner. Många som besöker bibliotek idag går därifrån utan att ha lånat något ur 

bibliotekets samlingar (ibid., s. 587). Frågan är vad besökarna istället gör på biblioteket 

och vad utformningen av rummet uppmuntrar till. Artikelförfattarna menar att den nya 

versionen av modellen kan användas när ett folkbibliotek ska utvecklas, byggas om och 

designas, men även vara ett verktyg när bibliotekets verksamhet ska beskrivas i planer 

eller när bibliotekets roll i samhället är uppe för diskussion (ibid., s. 586). Även den nya 

versionen av modellen kan vara till hjälp för planeringsgrupper som ska besluta om en 

förändring av det fysiska biblioteksrummet, både vad gäller motiv till genomförande 

och som grund för det förändrade bibliotekets vision.  

 

I stället för att benämna folkbibliotekets funktioner som olika centrum tar författarna 

fasta på vad biblioteket kan ha för betydelse för individen. De poängterar att det inte 

behöver röra sig om fyra konkreta rum, utan de olika funktionerna kan samsas på en och 

samma yta och inte minst genom digitala tjänster (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen 

& Skot-Hansen 2012, s. 590). De fyra hörnstenarna utgörs här av: 

 

 Inspiration space – biblioteket ska vara en plats för inspiration, genom att 

användaren kan ta del av kultur. Det ska vara en plats som möjliggör att gå 

utanför det invanda och uppmuntra till att upptäcka nya synvinklar av fenomen, 

vilket ska ske genom en mångfald av estetiska uttryck. Bakom denna tanke finns 

uppfattningen att under de två senaste decennierna har samhället utvecklats till 

att bli ett upplevelsesamhälle, där affärer eller bibliotek inte bara ska erbjuda 

varor och tjänster, utan även ge ett mer-värde i form av upplevelser (ibid., s. 

590). 

 

 Learning space – biblioteket ska vara en plats för lärande genom att ge 

möjlighet för barn och vuxna att utöka och fördjupa sina kunskaper inom olika 

områden genom fri tillgång till både analog och digital information. Själva 

lärandet kan ske på olika sätt genom exempelvis lek, kreativa aktiviteter, 

läxcaféer eller kurser. Bakom denna tanke finns uppfattningen att ett 

framgångsrikt samhälle bygger på att invånarna kan agera i en globaliserad värld 

och omvandla information till kunskap, som i sin tur kan skapa kreativitet och 

innovation. I denna process är biblioteken en viktig del (ibid., s. 591). 

 

 Meeting space – biblioteket ska vara en plats för möten som är öppet för alla.  

Det ska vara en plats mellan arbete och hem som möjliggör för invånarna att 

möta både dem som är lik och olik en själv. Det är särskilt viktigt att det finns 

tillgång till sådana platser i ett segregerat samhälle, där individen ges möjlighet 

att möta andra uppfattningar och värderingar än de egna, för att debatt ska 

uppstå och förhoppningsvis bidra till att berika alla inblandade. Mötena kan ske 

på olika sätt i biblioteket, genom att spontana eller organiserade samtal uppstår i 

soffhörnan, vid kaffeautomaten, i tidningsrummet, eller under ett föredrag, såväl 

som i digital form i olika typer av chattforum eller på bloggar (ibid., s. 592). 
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 Performative space – biblioteket ska vara en plats för skapande. Individen ska i 

mötet med andra och genom mötet med konst och kultur, inspireras till eget 

skapande, vilket kan ske genom exempelvis olika typer av spel och workshops. 

Resultatet av sådan verksamhet ska sedan kunna presenteras i biblioteket som 

evenemang och utställningar. Bakom tanken att biblioteket ska vara en plats för 

skapande finns uppfattningen att de generationer som växer upp med internet 

ständigt närvarande är vana vid att inte bara konsumera kultur utan även att 

själva fungera som producenter. Om biblioteket ska kunna fånga dessa 

generationers intresse och förmå dem att bli aktiva användare av den verksamhet 

som biblioteket erbjuder, måste platsen för eget skapande ges en framträdande 

roll (ibid., s. 593). 

 

Den ursprungliga modellen handlar om vilken roll och vilka funktioner biblioteket kan 

fylla i (lokal)samhället, medan den nya versionen av modellen fokuserar på vad 

biblioteket kan erbjuda individen, vilka behov och funktioner som biblioteket kan fylla i 

en globaliserad värld. Den senare versionen uppmuntrar biblioteket att ge användaren 

som individ stort utrymme att bestämma vad biblioteket ska vara för honom eller henne, 

inte minst att skapa en arena för kommuninvånare att reagera både på verksamheten 

som sådan, vilket inbegriper reaktioner på ny-, om- och tillbyggnationer, men även på 

skeenden i samhället eller ämnen som på något sätt engagerar medborgarna. 

 

Valet av analysverktyg föll på att använda just dessa teoretiska modeller eftersom de är 

vanligt förekommande i studier av olika slag och särskilt i uppsatser inom biblioteks- 

och informationsvetenskap. Ändå är de teoretiska modellerna svåra att få grepp om i en 

konkret biblioteksmiljö, hur de kan fungera i praktiken. Modellerna används i denna 

studie som utgångspunkt för att behandla det empiriska materialet och de teoretiska 

verktygen hjälper till att skapa frågor om olika aspekter av verksamheten, exempelvis 

genom att se mönster kring vilka funktioner folkbibliotek kan fylla. 

  

Anledningen till att båda versionerna av modellen presenteras och används i denna 

studie är för att visa på den förändring som skett i samhället. I modellerna avspeglar sig 

ett ändrat synsätt från att fokusera på den roll folkbibliotek kan spela i samhället, till att 

nu istället beskriva vilken roll biblioteket kan spela för individen. Frågan är om 

verksamma folkbibliotek följer detta mönster, eller om verkligheten skiljer sig från 

modellbeskrivningarna. Hur det förhåller sig med den saken presenteras i avsnitt 5 som 

beskriver resultat och analys av studiens empiriska material.  

4. Metod 
 

För att uppnå studiens syfte att ge en fördjupad bild av vilka funktioner folkbibliotek har 

enligt folkbibliotekarier och deras tankegångar kring förändringsprocessen av det 

fysiska folkbiblioteksrummet, både vad gäller motiv för genomförandet och reaktioner 

från användarnas sida, är intervju som datainsamlingsmetod att föredra. Enligt Alan 

Bryman, författare till boken Samhällsvetenskapliga metoder, är kunskapsanspråket i 

intervjumetoden att nå djupare förståelse om ett fenomen och söka fånga personers 

upplevelser av och förhållningssätt till ett skeende eller situation (2011, s. 413). Barbara 

M. Wildemuth, författare till boken Applications of social research methods to 

questions in information and library science, menar att sociala strukturer kan 
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tydliggöras och de undersöktas världsbild, upplevelser och åsikter kan framträda med 

intervju som arbetsredskap (2009, s. 222). 

 

Fördelen med intervju som datainsamlingsmetod är att det möjliggör att ta del av de 

tankar bibliotekarierna har om rummets utformning, som kanske är dolt, eller inte så 

tydligt framträdande vid första anblicken. Att frågeställandet kan anpassas efter 

situation och därmed vara flexibelt är en av fördelarna med intervjumetoden (Bryman 

2011, s. 412). För att en intervju ska lyckas med sitt syfte är forskaren beroende av vad 

den intervjuade minns om den situation som beskrivs. I en intervjusituation finns risken 

att informanten missförstår forskarens frågor, eller utelämnar viktiga delar av fenomenet 

som diskuteras (ibid., s. 262, 263). Den semi-strukturerade intervjuformen ger dock 

utrymme att ställa frågorna i en annan ordningsföljd än den som intervjuguiden 

beskriver eller att ställa fler frågor om behov uppstår. Detta kan vara till gagn för denna 

studie eftersom det på förhand är svårt att förutse alla infallsvinklar i det specifika fallet 

som ämnet medger. Att studera det fysiska biblioteksrummet är tämligen kontextbaserat 

och tätt knutet till de lokala förutsättningarna på orten, varför en förhållandevis öppen 

intervjuform är att föredra.  

 

Det finns en rad etiska spörsmål att ta hänsyn till när människor på något sätt är 

deltagare i en studie. Det är viktigt att deltagarnas personuppgifter hanteras varsamt, 

vilket enligt Bryman kallas för konfidentialitetskravet.  En annan etisk princip som 

Bryman beskriver är samtyckeskravet, vilket innebär att det ska vara frivilligt att 

medverka i en undersökning och enligt informationskravet ska deltagarna informeras 

om undersökningens syfte och att de har, om behov uppstår, frihet att avbryta sin 

medverkan. Slutligen får de uppgifter som samlas in om deltagarna endast användas i 

föreliggande undersökning, något som kallas för nyttjandekravet (2011, s. 131 - 132). 

Vid mejlkorrespondens med deltagarna för denna studie har ovan etiska principer 

redogjorts för och ämnet för undersökningen presenterades. Dessutom klargjordes att 

insamlat material endast kommer att användas till denna undersökning och att inga 

personnamn kommer att figurera. Frågorna antas inte vara av känslig art för 

informanterna personligen och de intervjuas i egenskap av representant för biblioteket. 

Informanterna är elva till antalet och representerar sju olika mindre folkbibliotek. Vissa 

intervjuer gjordes alltså i grupp med två representanter för ett bibliotek. Det fungerade 

mycket bra eftersom informanterna hjälpte varandra och fyllde i när den andra lämnade 

en lucka. De resonerade dessutom sinsemellan om exempelvis frågan om vad som gör 

ett rum till ett bibliotek.  

Urvalet har gjorts enligt det som professor emeritus Jan Trost i boken Kvalitativa 

intervjuer, kallar bekvämlighetsurval. Det innebär att deltagare väljs ut efter de som 

finns att tillgå (2010, s. 140), i detta fall genom att de som svarade jakande på 

mejlutskick som gick ut till alla folkbibliotekschefer i Skåne län, sedermera blev 

undersökningens informanter. I Bilaga 1 står att läsa de mejl som sändes till dem. Vid 

urval av informanter har strävan varit att i så stor utsträckning som möjligt intervjua 

bibliotekarier och chefer med god insyn i förändringsprocessen, med hjälp av den guide 

som står att läsa i Bilaga 2. Intervjuerna skedde på plats i biblioteken och tog i snitt en 

timme att genomföra.  

 

För att kunna analysera insamlat material i form av ljudupptagningar från 

intervjutillfällena, föreligger behov av transkribering. Det innebär att intervjuerna 
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transformeras till skrift för hand, något som är mycket tidsödande, enligt Bryman (2011, 

s. 429). Wildemuth anser att det är att föredra att bara transkribera valda delar av vad 

som har sagts under intervjun, eftersom det är mycket arbetskrävande att nedteckna en 

hel intervju. Vid behov är det möjligt att återvända till ljudupptagningarna och 

transkribera fler delar så fort som analysen av materialet framskrider (2009, s. 237). Det 

insamlade materialet för denna undersökning har följt det rådet och därmed har endast 

transkribering av valda delar av ljudupptagningarna genomförts, vilket blev cirka fyra 

tätskrivna A4-sidor per intervju. Partier i samtalet som faller utanför ämnet för studien 

har inte transkriberats, i övrigt har noggrann avlyssning och nedteckning skett, dock 

utan att notera pauser och utfyllnadsljud. I samband med intervjuerna som ägde rum på 

plats i biblioteket, skedde en rundvandring i biblioteksrummet oftast i sällskap av 

informanterna, i syfte att underlätta förståelsen av den enskilda verksamhetens 

förutsättningar. Under tiden fördes vissa fältanteckningar, som har använts parallellt 

med de transkriberade utsagorna vid analysen av materialet.  

 

Som verktyg vid analysen av det insamlade empiriska materialet, fungerar de ovan 

presenterade teoretiska modellerna som en ingång. Teoribildningen är inte tänkt att 

presenteras för informanterna som deltar i undersökningen, utan ska istället fungera som 

ett verktyg för analys av det empiriska materialet, genom en tolkande process. Genom 

att jämföra det empiriska materialet med de i bildlig bemärkelse fyra center eller rum 

som Andersson, Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen presenterat, kan 

mönster framträda om vad folkbiblioteken som ingår i undersökningen väljer att 

fokusera på i sin verksamhet och vad som framhålls som viktiga funktioner i 

biblioteksverksamheten. Vidare diskuteras även motiv bakom och reaktioner på 

förändringar i det fysiska biblioteket i ljuset av de teoretiska modellerna. Därmed inte 

sagt att de teoretiska modellerna ska utgöra någon objektiv sanning, utan ska snarare ses 

som ett angreppssätt för att sedan kunna föra en vidare diskussion.  

 

Vid analysen av det empiriska materialet är det viktigt att vara medveten om att flera av 

intervjufrågorna gäller förfluten tid, det vill säga frågor om hur det var när planerandet 

av ny- om- eller tillbyggnationen gjordes och tiden efter färdigställandet. Trost menar 

att den här typen av frågor, som han väljer att kalla retrospektiva, snarare speglar den 

intervjuades nuvarande uppfattning om hur det var då (2010, s. 99). Detta har funnits i 

åtanke under intervjuerna i föreliggande studie, men inte upplevts som något större 

problem. Det kan kanske bero på att förändring av den fysiska biblioteksmiljön är en 

ständigt pågående process, varför det är naturligt att hela tiden omvärdera och utveckla 

sådant som gjorts i miljön.  

 

Resultatet av undersökningen kan påverkas av att storleken på kommunen kan ha 

betydelse för hur folkbiblioteket utformas. Biblioteket kan antas ha en central roll på 

mindre orter, där det vanligtvis inte finns så många andra möjligheter till 

kulturutövning. Dessutom kan kontakten med användarna te sig annorlunda än på större 

bibliotek, där individen möjligen är mer anonym i förhållande till personalen. Detta kan 

medföra att utformningen av mindre bibliotek är tätare knutet till en mindre grupps 

önskemål och behov, varför vissa funktioner i biblioteket kan bli mer framträdande än 

andra. 

 

Ytterligare något som kan påverka resultatet är att informanterna själva var delaktiga i 

planeringsprocessen och genomförandet av förändringen, varför just dessa personers 
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bild av hur det gick till blir någon slags allmänt rådande sanning i denna studie. Å andra 

sidan är syftet med studien just att belysa bibliotekariers upplevelse av 

förändringsprocessen. Om fler aspekter och tankar kring processen skulle getts rum 

hade kanske bilden blivit en annan, men det hade också inneburit att fler intervjuer med 

bibliotekarier verksamma vid respektive bibliotek hade fått genomföras, vilket denna 

studies tidsramar inte tillät.  

 

I avsnitt 5.1 och 5.2 fungerar det empiriska materialet som källa till beskrivning över 

det enskilda biblioteket vad gäller vari förändringen består. Detta för att läsaren ska få 

en bild av de undersökta bibliotekens situation. Det kan te sig problematiskt att det 

empiriska materialet delvis fungerar som källmaterial där utsagorna är subjektivt 

uttalade från personal verksamma vid biblioteket i fråga. Alternativet hade varit att 

exempelvis ta hjälp av en oberoende källa, som artiklar ur dagspress som beskriver 

förändringsprocessen på biblioteken. Dock är det inte självskrivet att tidningsreportage 

presenterar en objektiv sanning, eftersom de ofta utgörs av intervjuer med bibliotekarier 

eller andra anställda på biblioteket. Dessutom torde ämnet som sådant inte vara 

kontroversiellt när intentionen med frågorna kopplade till avsnitt 5.1 och 5.2 rör 

tidpunkt och motiv för förändringen och vad som har förändrats. Eftersom intervjuerna 

skedde på plats i biblioteket och vissa fältanteckningar fördes under tiden fungerar det 

som ett komplement och stärkande för trovärdigheten av informanternas utsagor.  

5. Resultat och analys 
 

Det empiriska materialet för denna studie består av intervjuer med bibliotekarier på sju 

mindre folkbibliotek i Skåne län. Resultatet grundar sig på de intervjuer som 

genomfördes med hjälp av den intervjuguide som återfinns i Bilaga 2. I avsnitt 5.2, 5.3 

och 5.4 följs redogörelserna av resultatet av en analys. Det innebär att resultatet av den 

empiriska studien tolkas genom de i avsnitt 3 presenterade teoretiska modeller över 

folkbibliotekets funktioner, med i bildlig bemärkelse fyra center eller rum. De kan 

utgöra grund för visioner över det fysiska biblioteksrummet och speglar synen på 

användarnas inflytande över verksamhetens utformning och möjlighet att ge uttryck för 

reaktioner. Tillsammans utgör dessa infallsvinklar på modellerna studiens teoretiska 

ramverk. 

 

5.1 Presentation av biblioteken  
 

I detta avsnitt kommer resultatet av intervjufrågorna som rör tidpunkt för ny-, om- eller 

tillbyggnation beskrivas, samt vari förändringen består. Presentationerna av biblioteken 

är gjorda utifrån de medverkande bibliotekariernas beskrivning av rummet och 

verksamheten. 

Personalen på Eslöv stadsbibliotek förändrade interiören i den befintliga byggnaden 

under sommaren 2013. Förändringen bestod i att biblioteket bytte golv och passade 

samtidigt på att flytta en del bokhyllor och delar av beståndet. Bokhyllorna är på hjul 

och rullas undan vid behov, såsom vid stora samlingar eller författaraftnar. En del nya 

sittmöbler och textilier köptes in till barn- och vuxenavdelningen. Den stora 

informationsdisken byttes ut mot en mindre med rundade kanter. Skönlitteraturen och 

facklitteraturen bytte plats så att skönlitteraturen numer återfinns på entréplan och 
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facklitteratur på våning två. Under hösten 2013 chippades alla medier, det vill säga 

försågs med ett RFID-chip, vilket medför att användarna själva kan låna och lämna 

tillbaka böcker och andra medier via självservicestationer. Alla förändringar som det 

finns planer på att genomföra har ännu inte kommit till stånd, utan sker lite i taget när 

de ekonomiska förutsättningarna medger det. Det finns planer på att i entrén inreda ett 

område med nyutkommen litteratur och böcker som är populära bland många 

biblioteksanvändare. Informanten menar att det inte behöver vara en nackdel att det tar 

tid, det är viktigt att biblioteket känns personligt: ”Man möblerar ju inte ett hem på tre 

månader, utan det tar ju hela livet” (Intervju nr 1, 2014). 

På Hörby bibliotek förändrade personalen biblioteksrummet under hösten 2013 genom 

att införa RFID-system, vilket medförde att den stora lånedisken byttes ut mot två 

mindre informationspunkter. Anledningen till att lånedisken togs bort helt förklarar 

informanten med att: 

Jag pläderade mycket för det, och jag tror att de andra köpte det, att man kan inte ha 

både en utlåningsdisk och utlåningsmaskiner, för då ger man dubbla budskap och då 

kommer folk till oss och på ett sådant här litet bibliotek tycker folk att det är så 

mysigt att stå och prata vid disken en stund. Nu har vi märkt att man kan stå och 

prata i alla fall, och vi har märkt att vi når en lite annan målgrupp (kanske snäppet 

yngre) som tycker att det är skönt att slippa den där personkontakten, som sköter det 

själv och som kan prata själv om de gör det på sitt eget initiativ (Intervju nr 2, 2014). 

Där den stora lånedisken stod frilades yta som nu används till utställningar av olika slag. 

Samtidigt skedde en del ommöblering och nya soffor och en svängd bokhylla köptes in. 

Tidigare flyttades de publika datorerna ner från plan två och står nu nära 

informationspunkterna. 

 

I oktober 2013 flyttade det integrerade folk- och skolbiblioteket in i nya lokaler i 

Jonstorp, i Höganäs kommun. Informanterna beskriver det nya biblioteket så här: ”Det 

är mycket som är annorlunda. Det förra biblioteket var ett bankhus från början med 

valv, en viss atmosfär. Det var gammalt och väldigt fint, men det nya är mer modernt 

och att ytan är större medför att det blir mer rum i rummet” (Intervju nr 3, 2014). I 

samband med flytten infördes RFID-system och självbetjäning, och en bidragande orsak 

till det är att Jonstorps bibliotek är meröppet. Det innebär att de låntagare som har 

registrerat sig som meröppet-låntagare kan med hjälp av sitt lånekort komma in i 

biblioteket alla dagar mellan tio på morgonen och tio på kvällen, trots att personal inte 

är på plats under meröppet-timmarna. En av informanterna berättar med förtjusning: 

En sak som jag tycker är jätteroligt och som jag ofta pratar om, är att det är väldigt 

många pappor som har skaffat lånekort och tillträde till meröppet. De tycker det är 

bra att man kan gå till biblioteket på lördag eller söndag eftermiddag när man är 

hemma. Det tycker vi är jättebra för det är en grupp som vi gärna vill nå, eftersom 

männen också är läsande förebilder för barnen (Intervju nr 3, 2014). 

I december 2008 stod det nya biblioteket i Lomma klart. Lomma bibliotek flyttade från 

lokaler i ett hus med andra verksamheter såsom mataffär och begravningsbyrå som 

grannar, till ett hus som byggdes till att vara avsett för biblioteksverksamhet med central 

placering på orten nära busshållplats och hamn. Det nya biblioteket är inte stort till ytan, 

men upplevs av användare och personal som rymligt, tack vare den öppna 

planlösningen med högt i tak och välplanerade ytor. Stora fönsterpartier gör rummet 

ljust och luftigt och det är särskilt populärt bland användarna att slå sig ner vid fönstret 
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som vid klart väder medger utsikt till Köpenhamn. I det nya biblioteket har personalen 

satsat mycket på arrangemang av olika slag: 

Biblioteket har inte meröppet, men däremot mycket öppet utanför öppettiderna för 

arrangemang. Vi har mycket mer önskemål på arrangemang än på öppettider. Vi 

säljer biljetter till olika arrangemang: onsdagskvällar -Lommabor berättar, bio, 

författaraftnar, opera. De tar slut med det samma, kaos har det varit (Intervju nr 4, 

2014). 

I Mars 2014 stod det nya stadsdelsbiblioteket klart i stadsdelen Klostergården i Lunds 

kommun. Byggnaden har fått namnet Mötesplats Klostergården, eftersom den rymmer 

flera olika verksamheter såsom folk- och skolbibliotek, fritidsklubb, fritidsgård, 

träffpunkt för seniorer, musikrum, skapanderum, dans- och bollrum, samt möjlighet för 

olika typer av föreningar att hyra in sig. Exakt vad lokalerna ska användas till är det upp 

till invånarna i stadsdelen att bestämma. Det är tänkt att biblioteks- och fritidspersonal 

ska ha ett nära samarbete genom att arbeta i team och hjälpa till i varandras 

verksamheter. Att få en sammansvetsad personalgrupp tar tid och informanten hävdar 

att det är viktigt att lägga tid på och prioritera att låta all personal sitta ner och prata och 

lära känna varandra. Detta har betydelse för hur verksamheten som bedrivs i huset blir. 

Informanten säger att ”huset ger möjligheter, men nu ligger det hos personalen” 

(Intervju nr 5, 2014). I det nya biblioteket har barn- och ungdomsdelen fått större 

utrymme och ett sagorum har inretts. Antalet sittplatser har ökat och bokhyllorna är 

förhållandevis låga, en del av dem har en böljande rörelse. Ena väggen ut mot torget är 

en glasfasad, vilket gör det möjligt att se in i biblioteket där hyllorna blir högre ju längre 

in i rummet besökaren kommer. Allting är inte färdigt och installerat i skrivande stund 

utan tillkommer efter hand, som exempelvis bärbara datorer till utlån. 

 

Hösten 2013 ansökte personalen vid Osby bibliotek om pengar hos Region Skåne i ett 

projekt som handlar om att förvandla folkbibliotek till kulturhus. Ansökan beviljades 

och sedan dess arbetar en projektanställd, kultursamordnare i kommunen och personal 

på biblioteket med att skapa en mötesplats för unga mellan 15 och 25 år. Lokaler som 

tidigare var kontorsutrymmen har i samarbete med unga gjorts om till en träffplats med 

soffor, fikamöjligheter, pyssel, spel och musik. Utformandet av lokalerna är i dagens 

läge inte färdigt, planer finns på att tillföra fler böcker och ge plats för filmredigering. 

På frågan om vad rummet är tänkt att användas till svarar informanterna 

Vi kan inte ha några stora rockkonserter här inne, men visionen är att det ska bli en 

kulturell smältdegel för unga människor, där man kan göra allt ifrån pyssel, 

teaterverkstäder, litteraturcirklar, men allting ska bygga på ungdomarnas egen 

kreativitet. Det får inte bli ett gäng vuxna som kommer hit och skapar verksamhet 

för ett gäng ungdomar. Ungdomarna ska skapa sin egen verksamhet, eller ta hjälp av 

bibliotekarier och annan personal. I nuläget vill vi att initiativet ska komma från 

dem, vilket gör att det tar tid. Vi hade hoppats att idag skulle vi åtminstone ha några 

besökare hela tiden i lokalerna, nu får vi istället räkna tillfällena när vi har besökare. 

Det värsta man kan göra är att ge upp, man måste låta det växa fram långsamt 

(Intervju nr 6, 2014). 

Projektet bygger på de ungas engagemang, exempelvis har de själva valt färger och 

möbler till rummet. Informanterna betonar vikten av att det inte är vuxna som skapar 

verksamhet för de unga, utan de unga själva. Bibliotekariens roll är alltifrån att öppna 

och stänga lokalerna och köpa in efterfrågade medier, till att erbjuda sin kompetens, 

exempelvis genom att hålla i en bokcirkel.  
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Åhus bibliotek i Kristianstads kommun, flyttade år 2003 från lokaler som var 

svårtillgängliga, i och med att biblioteket var beläget på andra våningen i ett hus med 

begränsad tillgång till hiss, till ett befintligt hus med flera olika verksamheter samlade 

på ett ställe. Lokalen som biblioteket skulle husera i byggdes till och anpassades för 

bibliotekets verksamhet med arkitekters hjälp. På frågan om vad som är annorlunda i 

biblioteksrummet, jämfört med hur det var innan, svarar informanterna med eftertryck: 

”Allt! Inredningen är helt ny och skräddarsydd efter det här nya biblioteket” (Intervju nr 

7, 2014). Informanterna upplever att utformningen av lokalerna har stor betydelse: 

”Möbler och inredning betyder mycket för rummet, hur mycket vi än försökte få till det 

på det gamla stället så blev det aldrig riktigt bra” (Intervju nr 7, 2014).  I samband med 

flytten till de nya lokalerna fick biblioteket ett ökat anslag till medier och nu kan 

biblioteket erbjuda programverksamhet på ett sätt som inte var möjligt förut. Lokalen är 

flexibel i och med att en del hyllor har hjul som kan flyttas undan när biblioteket ska ha 

programverksamhet, så som föredrag eller barnteater. Från början fanns det planer på 

ytterligare en informationsdisk, men det visade sig inte behövas när biblioteket väl kom 

på plats i de nya lokalerna: ”Sånt är svårt att veta innan man kommer på plats – hur det 

kommer att nyttjas och hur mycket” (Intervju nr 7, 2014). Vissa saker har förändrats i 

biblioteksrummet sedan inflyttningen för drygt tio år sedan, vilket informanterna 

förklarar med  

Tidens tand och teknikutvecklingen med RFID, vi hade ju först två mastodontdiskar, 

som fick rivas helt när vi införde RFID, så den första platsen som man kommer in 

till biblioteket är helt ombyggd. Detta gjordes i maj 2012. Där har vi haft tur att våra 

lokaler gick lätt att omförvandla (Intervju nr 7, 2014). 

I tabellen nedan finns en översikt över studerade bibliotek och vilken typ av förändring 

som ägt rum.  

Bibliotek Typ av förändring 

Eslöv Stadsbibliotek Byte av golv och en del inventarier 

Hörby bibliotek Byte av en del inventarier 

Jonstorps bibliotek Nybyggnation 

Lomma bibliotek Nybyggnation 

Mötesplats Klostergården Nybyggnation 

Osby bibliotek Upprättande av särskilt rum för unga 

Åhus bibliotek Om- och tillbyggnation 

 

Tabell 1. Studerade bibliotek 

5.2 Motiv bakom förändringarna 
 

I detta avsnitt beskrivs motiven bakom förändringarna, som informanterna uppgav var 

anledningar till att förändra det fysiska biblioteksrummet, samt tankar och visioner om 

det nya biblioteket. Flera informanter påpekar dock att förändringar av det fysiska 

biblioteksrummet sker i en ständigt pågående process, istället för vid ett enda tillfälle. 

Anledningen till förändringen på Eslövs stadsbibliotek var att ett nytt golv behövde 

läggas, eftersom det gamla var utslitet. Det nya golvet är av mörkgrå kakel och 

informanten säger att ”Vi var noga med att få rätt nyans så att det skulle gå ihop med 

väggarna och att rummet ska kännas varmt” (Intervju nr 1, 2014). I och med att stora 
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delar av beståndet behövdes flyttas när det nya golvet skulle läggas, passade personalen 

på att byta plats på fack- och skönlitteraturen. Skönlitteraturen placerades på entréplan 

eftersom den är mer efterfrågad än facklitteraturen, och tidigare har personalen fått 

hjälpa äldre upp till våning två, vilket informanten menar inskränkte de äldres frihet, när 

de tvingades be om hjälp varje gång de önskade låna en roman. Tanken bakom att införa 

mindre informationsdiskar med rundade hörn, var att underlätta för bibliotekarien och 

besökaren att titta på datorskärmen tillsammans, och minska det mentala avståndet dem 

emellan. Informationsdisken är väl synlig från entrén med syftet att det ska vara tydligt 

var i rummet besökaren ska ta vägen när han eller hon kommer in i rummet. Likaså 

ändrades riktningen på bokhyllorna så att besökaren inte längre möts av en gavel i 

entrén. Anledningen till att biblioteket gick över till RFID-system var önskan från 

bibliotekspersonalens sida att användarna själva ska kunna sköta utlån och 

tillbakalämning vid självbetjäningsstationer. Tanken med förändringen i 

biblioteksrummet var förutom att byta ut slitna möbler och golv, att tillgängligheten 

skulle förbättras och att planlösningen ska medge att folk känner sig bekväma att vistas 

på biblioteket. De som behöver hjälp av personal med talböcker och lättläst litteratur ska 

enklare kunna få det genom en närhet till informationsdisken. Deckare och nyheter har 

placerats i direkt anslutning till entrén också i syfte att förenkla för dem som endast 

önskar avlägga ett kort besök på biblioteket.  

På Hörby bibliotek infördes RFID-system som ett led i den tekniska utvecklingen, och 

alla utlån sker numer vid självbetjäningsstationerna. Personalen var noga med att inte ge 

besökarna dubbla budskap genom att fortfarande ge möjlighet att låna ut över disk, 

varför en markering i inredningen gjordes genom att ta bort den stora lånedisken och 

ersätta med två mindre informationspunkter, där besökarna är välkomna att ställa frågor. 

De publika datorerna flyttades ner till entréplan så att personalen kan ge hjälp snabbare 

om det är något som krånglar: ”Man tror att folk är så självgående, att de klarar sig så 

jättebra, det gör de inte!” (Intervju nr 2, 2014). På våning två placerades en svängd 

bokhylla med syftet att skapa en välkomnande känsla i rummet och en kontrast mot de 

annars rätlinjigt uppställda bokhyllorna. Sofforna som står i anslutning till den svängda 

bokhyllan har också en mjuk form, vilket ska inbjuda besökaren att slå sig ner en stund 

med en bok eller tidning.  

Den största anledningen till nybyggnationen av Jonstorps bibliotek var att 

Jonstorpsskolan behövde större lokaler och ett fungerande skolbibliotek samt att det 

fanns behov av hyreslägenheter på orten, vilket bibliotekets dåvarande lokaler ska 

användas till. Visionen med det nya biblioteket är enligt informanterna att skapa en 

mötesplats för byns invånare. Det finns ett rikt föreningsliv med mycket idrott, kultur 

och byalag på orten, varför en gemensam plats att mötas på var önskvärt.  

 

Anledningen till att helt nya lokaler byggdes till Lomma bibliotek var att tio år före 

färdigställandet av biblioteksbyggnaden skulle orten expandera med ett nytt 

bostadsområde. Det behövdes något som länkade samman det gamla och nya Lomma 

och det fanns önskemål om en byggnad som skulle vara öppen för alla, varför valet föll 

på bibliotek. Bibliotekets gamla lokaler var dessutom inte de bästa med för varmt klimat 

på sommaren och för kallt på vintern. Visionen för det nya biblioteket präglades av 

tankarna om vad som var viktigt på bibliotek på 1990-talet, nämligen bibliotek som 

mötesplats och facklitteraturens framskjutna position genom att biblioteket ska spela en 

viktig roll som informationsförmedlare.  
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Planerna på att bygga Mötesplats Klostergården började för drygt tio år sedan när 

fritidsverksamheten fick behov av nya lokaler. Det integrerade folk- och skolbiblioteket 

i stadsdelen var dessutom slitet och låg undanskymt i skolans lokaler. Visionen med det 

nya huset är att det ska vara en mötesplats för stadsdelens alla invånare. Det är tänkt att 

de goda möjligheterna till insyn i lokalen, som har en öppen planlösning och högt i tak, 

ska väcka nyfikenhet och få de som går förbi att vilja gå in och upptäcka vad som finns 

där inne. Grundtanken är att signalera att alla delar av huset är öppna för alla. 

Informanten säger att barnen verkar trivas bra i huset, men det är oklart om övriga 

användare uppfattat att alla ska få röra sig fritt i lokalerna.  

 

Syftet med projektet på Osby bibliotek är att skapa en väg in till biblioteket för unga 

mellan 15 och 24 år, genom att erbjuda särskilda lokaler och verksamhet som endast är 

till för dem. Informanterna säger att ”De är ofta underrepresenterade på bibliotek vad 

gäller antalet besök och utlån. När möjligheten kom att söka pengar så kan det kanske 

underlätta en förändring.” Målet är att relationen mellan unga och bibliotekarierna ska 

bidra till att de ungas bild av bibliotek ska förändras till något positivt och att de ska 

uppleva att det är en plats som är till för dem. En av informanterna säger att visionen är 

att skapa  

En möteslokal, en arena för ungdomar, 15-25 år, där vi avdemoniserar biblioteket, 

visar vad vi verkligen gör. Jag tror det finns en gammal bild bland ungdomar om 

biblioteket. Genom att det finns lokaler som är avsedda för dem göra det lättare att 

finna en väg in till biblioteket. Jag tror att de tänker att det är en plats där man måste 

vara tyst, mycket äldre folk och att personalen är tråkig, att du inte får vara dig själv, 

att du måste gå in i en roll, en lugn tråkig roll. Genom de här rummen som är lite 

avsides kan de kanske vara sig själva. Då kanske man förstår att man kan vara sig 

själv i bibliotekslokalen som ligger här i anslutning, att det inte är så farligt (Intervju 

nr 6, 2014). 

Motivet bakom flytten av Åhus bibliotek var att det från kommunens sida fanns en 

önskan om att samla verksamheter som bibliotek, fritidsgård, turistbyrå, och 

hemtjänstgrupper, det vill säga verksamhet för äldre, i ett och samma hus. Tanken med 

det nya biblioteket var att lokalerna skulle vara mer ändamålsenliga och att 

tillgängligheten skulle förbättras. 

 

Resultaten från den empiriska studien visar att yrkesverksamma bibliotekarier ofta har 

en praktisk inställning till varför ett förändringsarbete ska genomföras, såsom slitna 

inventarier, behov av teknisk utveckling, önskan om att förändra lokalen för att förbättra 

tillgängligheten för dess användare, eller förändrade behov i andra kommunala 

verksamheter som även påverkar folkbiblioteket. Detta gör sig dock inte gällande alltid, 

intentionen med förändringen på Osby bibliotek var att skapa en mötesplats för unga där 

de kan skapa kultur och Mötesplats Klostergården syftar i första hand att vara en 

mötesplats för stadsdelens invånare. Andersson och Skot-Hansen skriver att det 

teoretiska modellbygget hänger samman med interna och externa faktorer (1994, s. 

245), vilket kan förstås som att varje enskilt bibliotek verkar under specifika 

förutsättningar, som exempelvis kan ta sig i uttryck genom skilda motiv till ny-, om- 

eller tillbyggnad. 

Enligt den senare versionen av den teoretiska modellen har samhällsutvecklingen 

medfört att förutsättningarna för folkbibliotek ändrats. Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen och Skot-Hansen menar att bibliotek kan hjälpa individen att orientera sig i 
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en globaliserad värld (2012, s. 588). Dessa förändrade villkor och det faktum att många 

användare lämnar biblioteket utan att ha lånat med sig något ur bibliotekets samlingar, 

kan i sig utgöra motiv för bibliotek att förändra det fysiska rummet. Så visade sig inte 

vara fallet enligt de intervjuade bibliotekarierna som alltså framförde andra motiv till 

ny-, om- eller tillbyggnation.  

Ofta har de personer som ska besluta om förändringarna på biblioteket tagit hjälp av 

kompetenser inom personalgruppen, åkt på studiebesök till andra bibliotek eller dragit 

nytta av arkitekters kunskaper vid planerandet av biblioteksrummet, framför att studera 

teoretiska ramverk och litteratur på området. Därmed har de teoretiska modeller som 

presenteras i denna studie, inte använts som ett verktyg vid planering av och 

argumentation för ny-, om- eller tillbyggnad av folkbibliotek, vilket egentligen var 

intentionen med modellerna. Å andra sidan förändrar biblioteken det fysiska rummet 

ytterst sätt i syfte att förbättra verksamheten för användarna, varför de tankar som de 

teoretiska modellerna presenterar inte är främmande för de tillfrågade bibliotekarierna. 

  

5. 3 Funktioner i biblioteksrummet 
 

På intervjufrågorna gällande vilka funktioner folkbiblioteket enligt bibliotekarierna ska 

fylla och vad i rummet som gör att det är ett bibliotek, svarade informanterna 

samstämmigt. Nedan presenteras därför ett sammandrag av vad som sades under 

intervjuerna om funktioner i biblioteksrummet.  

På frågan om vilka funktioner folkbibliotek ska fylla svarade informanterna både enligt 

upplevt ideal och hur det är på det enskilda biblioteket. Detta beror troligtvis på att 

bibliotekarier strävar efter att den egna verksamheten ska vara så lik idealbilden som 

möjligt. Funktioner som folkbiblioteket ska fylla för kommunens invånare enligt de 

intervjuade är att det ska vara till för alla och söka fylla deras behov med särskilt fokus 

på prioriterade grupper såsom barn, funktionsnedsatta, personer med nedsatt 

läsförmåga, personer med utländsk bakgrund och grupper med minoritetsspråk. 

Biblioteket ska erbjuda alltifrån samhällsinformation i form av medborgarkontor och 

turistinformation, till att fungera som teknisk support genom att instruera hur 

exempelvis en e-bok laddas ner till en läsplatta. På biblioteket ska kommunens invånare 

även erbjudas gratis tillgång till information genom exempelvis utlån av böcker och 

tillgång till datorer, fungera som en plats där användarna kan sitta och studera och bidra 

till kommuninvånarnas kunskapsinhämtning. Biblioteket ska också vara en plats för 

möten, avkoppling och inspiration genom att exempelvis inta rollen som 

kulturförmedlare genom att anordna författarbesök och utställningar av olika slag. Vid 

Åhus bibliotek sades: ”Programverksamhet tycker jag också är viktig som har med 

litteratur och böcker att göra. Det är det som gör det till en levande verksamhet, något 

utöver samlingarna” (Intervju nr 7, 2014). Biblioteksrummet kan också hållas levande 

enligt informanten vid Hörby bibliotek, genom att personalen rör sig mycket i rummet 

och genom att exponera och prata om medierna, eftersom en bok inte säljer sig själv.  

Ovan beskrivna funktioner kommer konkret till uttryck i det fysiska biblioteksrummet 

enligt informanterna genom att kunskapsinhämtning kan ske via böcker, datorer, 

studieplatser och datautrustning för släktforskning. Stolar och bord signalerar plats för 

tidningsläsning och barn och vuxna inspireras till lust och avkoppling genom att läsa, 

spela spel och rita. Flera informanter beskriver att de medvetet gett skönlitteraturen en 
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central placering i rummet, eftersom det är kring den som mycket av verksamheten 

utgår. Att biblioteket är en plats för möten och tillställningar märks i de undersökta 

biblioteken genom allaktivitetsrum och affischer om kommande evenemang. De 

bibliotek som inte har ett särskilt rum för programverksamhet rullar undan bokhyllor 

och riggar scen, vilket inte syns i det fysiska rummet i vanliga fall. Informanterna vid 

Lomma bibliotek framhåller vikten av ett flexibelt bibliotek, det vill säga ett rum som 

kan användas på många olika sätt:  

Det är häftigt att biblioteket stänger klockan tre på lördagen och sen öppnar det igen 

klockan sex och visar opera till klockan tolv. Då minglar folk bland böckerna i 

pausen och tittar på konst, upplever rummet. Det är många av dem som inte är våra 

vanliga besökare (Intervju nr 4, 2014). 

Enligt de intervjuade bibliotekarierna i denna studie förstår besökaren att barn är 

välkomna på folkbibliotek genom att det finns en särskild avdelning för dem och ofta 

även ett sagorum som inreds mysigt. En av informanterna vid Osby bibliotek menar att 

det är ett sätt att göra biblioteket attraktivt och lustfyllt för barnen. En av informanterna 

vid Åhus bibliotek påpekade att  

Det står ju inte att det är gratis att låna böcker, det tar man för givet. Det ska man 

veta när man kommer hit, men vi har öppna hyllsystem, vi gömmer inte böcker eller 

låser fast och kedjar fast böcker om du tänker på hur bibliotek var förr. Det är inte 

lika fri tillgång om du måste gå via någon för att få tillgång, här kan du bläddra i det 

själv, displayat. Men det är ju ingenting som säger att det är gratis. Eller att ha fri 

tillgång till oss, det är ju egentligen ingenting som säger det (Intervju nr 7, 2014). 

Vissa av de tillfrågade bibliotekarierna berättar att de satsar medvetet på att biblioteket 

ska vara en mötesplats. Flera informanter uppger att en kopp kaffe är viktigt för att 

användarna ska uppfatta biblioteket som en trivsam plats där utrymme ges att möta 

andra. Detta kommer konkret till uttryck i biblioteksrummet genom en kaffemaskin 

eller ett café i direkt anslutning till bibliotekslokalen. Informanterna vid Jonstorps 

bibliotek menar att biblioteket har blivit en tydlig mötesplats för byns invånare: ”Det 

stärker hela Jonstorp som by att man har en bra samlingsplats och att de är stolta över 

sitt bibliotek. Det var de inte från början, men nu är de det, och det är kommunens 

modernaste bibliotek” (Intervju nr 3, 2014). Mötesplatsfunktionen på Mötesplats 

Klostergården märks exempelvis genom kaffemaskinen som är strategiskt placerad vid 

en sittgrupp med närhet till tidningar och tidskrifter. Personalen vid Lomma bibliotek 

har tolkat mötesplatsfunktionen som ett sätt för användarna att upptäcka bibliotekets 

basverksamhet genom att delta i aktiviteter av olika slag, som delvis anordnas av 

lokalsamhällets föreningar. En av informanterna säger att: ”Öppenhet och samspel är 

det som är grejen med nyare bibliotek, om man vill att det ska vara en mötesplats öppet 

för alla intressen” (Intervju nr 4, 2014). Ett flexibelt bibliotek är väl förberett inför 

framtiden, eftersom rummet kan användas till en mängd olika saker samtidigt som 

verksamhetens identitet – böckerna, fortfarande bereds utrymme. Informanten vid 

Hörbys bibliotek menar dock att det idag finns en tendens att folkbibliotek blir mer av 

ett kulturhus än bibliotek, särskilt på mindre orter, där aktiviteter som inte hör till 

kärnverksamheten äger rum i biblioteket, eftersom det inte finns några andra lokaler att 

tillgå.  

 

Genomgående bland de undersökta biblioteken används alla funktioner i 

biblioteksrummet och de används på ett sådant sätt som det var planerat för. Detta beror 
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troligtvis på att personalen väl känner till vad användarna efterfrågar och visar sig något 

att inte falla väl ut prövar personalen något annat istället.  

Det mest intressanta resultatet av studien rör intervjufråga nr 9 som löd Vad är det i 

rummet som gör att det är ett bibliotek? Alla intervjuade svarade precis likadant, 

nämligen att det i första hand är böckerna. Några påpekar dessutom att boksamlingen 

måste vara organiserad för att kunna räknas som ett bibliotek. En informant vid Åhus 

bibliotek beskriver det så här: ”Det vi erbjuder, en organiserad boksamling framförallt 

tycker jag är A och O, men även vad man skapar runt om det. Personalen är viktig för 

att det ska vara ett bibliotek tycker jag” (Intervju nr 7, 2014). Personalens kompetenser, 

det vill säga bibliotekariens kunskaper, framhålls alltså också som av yttersta vikt för att 

ett rum ska få kallas bibliotek. En av informanterna vid Osby bibliotek menar att ”Det är 

bibliotekarien som gör lokalen till ett bibliotek. Vad sen bibliotekarien gör med rummet 

kan vara väldigt olika” (Intervju nr 6, 2014). Informanten vid Eslövs stadsbibliotek tror 

att bibliotekarier måste bli bättre på att tala om vad de kan och vilken hjälp de kan 

erbjuda kommunens invånare:  

Det är inte bara böcker som är bibliotek, men det är kanske det som är sinnebilden 

för ett bibliotek, för mig kanske också, det som är sinnebilden för ett bibliotek, men 

det är min privata åsikt. Vill vi som bibliotekarier något annat än pappersböcker så 

måste vi vara noga med att förmedla det utåt. Jag tror att många måste bli bättre på 

att berätta vad vi kan, om det nu är det vi vill. Där befinner vi nog oss i ett lite 

jobbigt läge för tillfället (Intervju nr 1, 2014). 

Andra saker som informanterna tog upp är att inredningen och arkitekturen genom 

design och materialval i sig kan signalera att det är ett offentligt rum. Sökkataloger, 

datorer, sittplatser, skyltar, liksom atmosfären och aktiviteten i rummet visar också på 

att rummet är ett folkbibliotek. Informanten vid Hörby bibliotek framhöll att det är 

besökarna som gör rummet till ett bibliotek, och på Jonstorps bibliotek hävdade 

personalen att: ”Det finns inget annat som liknar ett bibliotek, det finns inget annat 

ställe där du kan komma in utan att förklara dig, det är en plats som alla kan vara på” 

(Intervju nr 3, 2014). Om det specifika rum som är avsett för unga, som intervjun vid 

Osby bibliotek kretsar kring, menar informanterna att ”Det är ett otraditionellt rum, det 

saknas en stor mängd medier. Här finns möbler att sitta i, en plats att träffas på, så på så 

sätt är det kanske mer framtidens bibliotek” (Intervju nr 6, 2014).  

Informanterna på Osby bibliotek menade att ett bibliotek innebär olika saker för olika 

personer, för någon är tidningsrummet biblioteket, medan för någon annan utgörs 

biblioteket av barnavdelningen. Rummen som på Osby bibliotek har skapats för 

åldersgruppen 15-25 år kan vara ett uttryck för bibliotek, bland många andra. På Hörbys 

bibliotek är personalen enligt informanten mån om att litteraturen ska få en 

framträdande roll i rummet genom exempelvis temautställningar och en litterär vägg där 

tidningsurklipp samlas om det som är aktuellt i böckernas värld. Informanten tycker att 

det ofta är stort fokus på att biblioteken ska arbeta för att nå nya användare:  

Det känns som att det är mycket fokus på att vinna låntagare som inte normalt 

kommer hit, men man kan vända på det också och tänka att de som kommer ofta de 

ska få något, de är våra trognaste besökare. I dagens läge när böcker är så billigt, en 

femtiolapp för en pocketbok och kostar lika mycket som en tidskrift och går att 

hugga i mataffären, så får vi nog vara lite rädda om våra trogna besökare. Också för 

att det blir så mycket roligare när man lägger ner krut på det som är vår 

kärnverksamhet (Intervju nr 2, 2014). 
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En av informanterna på Jonstorps bibliotek menar att det fysiska biblioteksrummet inte 

har förlorat i betydelse, istället har behovet av det blivit större: ”Jag tror att ju mer 

uppkopplade vi blir, desto större behov har vi av att ha en plats att gå till för att bli 

nerkopplade. I mitt huvud så vill jag ändå att man ska komma in i biblioteket och känna 

lite lugn. Att man känner att det är en plats för nedvarvning” (Intervju nr 3, 2014). Detta 

visar att ju mer teknik och digitala hjälpmedel vi har, desto större blir behovet av en 

fysisk plats att förankra sig i, vilket det lokala folkbiblioteket kan vara.  

 

Informanternas åsikter om vilka funktioner folkbibliotek ska fylla för kommunens 

invånare stämmer helt överens med de tankar om verksamheten som den första 

versionen av den teoretiska modellen presenterar. Både empiri och teori visar att 

folkbibliotek är en plats för informations- och kunskapsinhämtning, så väl som en plats 

för kulturella upplevelser och möjlighet att möta andra kommuninvånare. Den senare 

versionen av modellen som presenterar biblioteket som en plats för performativa 

aktiviteter, verkar däremot inte slagit igenom bland de undersökta biblioteken. Det finns 

kanske inget behov av de funktioner som den nya versionen av modellen beskriver. Det 

kan kanske också förhålla sig så att folkbibliotek på mindre orter är mer traditionella till 

sin natur och kanske inte har möjlighet till större satsningar på något nytt och oprövat. 

Detta är dock bara en reflektion och därmed inte alls säkert att det stämmer överens med 

verkliga förhållanden. Det kan också vara så att själva beskrivningarna av de olika 

hörnstenarna i den nya versionen av modellen låter mer storslagna än vad de behöver 

vara, inspiration space skulle i praktiken kunna innebära ett bord med kokböcker från 

världens alla hörn som uppmuntrar biblioteksanvändaren att laga någon ny maträtt som 

har sitt ursprung i ett land på andra sidan jorden. Den typen av tilltag är inte någon nytt 

och banbrytande, varför de olika hörnstenarna i den nya versionen av modellen kanske 

inte är så annorlunda mot den verksamhet som redan bedrivs på landets folkbibliotek, 

med den enda skillnaden att andra ord används för att beskriva aktiviteterna.  

 

De mest framträdande resultaten som den empiriska studien visar är att informanterna 

anser att det som gör ett rum till ett bibliotek i första hand är den fysiska boksamlingen 

och personalen. Varken böcker eller bibliotekarier nämns explicit i någon av 

versionerna av modellen. Frågan väcks om varför det finns ett glapp mellan forskning 

och erfarenheter i bibliotekspraktiken. Beror det på att det tar tid att implementera 

tankar i teorin till handling i praktiken? Eller beror det på att biblioteksanvändarna 

förväntar sig att biblioteket ska bestå av pappersböcker och att de yrkesverksamma är 

måna om att fylla de behov och önskningar som användarna ger uttryck för? För det 

stora flertalet av samhällets invånare är det kanske en icke-fråga huruvida 

folkbiblioteken bereder rum för performativa aktiviteter, så länge de kan få tillgång till 

den nya romanen som alla pratat så mycket om.  

 

Är det möjligt att ett bibliotek kan existera utan personal? Meröppna bibliotek fungerar 

utan bibliotekarier på plats och de teoretiska modellernas olika centrum eller space kan 

fungera utan personalens närvaro. Däremot krävs det att någon skapar förutsättningarna 

för exempelvis biblioteket som kulturcentrum eller meeting space. För att biblioteket 

ska kunna vara användarorienterat och möjliggöra att användarna klarar mycket på egen 

hand, måste det finnas någon som styr upp och tar emot i andra änden när användarna 

ger uttryck för sina behov. Någon måste fungera som en igångsättare och visa på saker 

som kommuninvånarna inte visste de ville ha förrän de får det, och denna någon kan 

vara bibliotekarien.   
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5.4 Reaktioner på förändringarna i biblioteksrummet 
 

När väl en ny-, om- eller tillbyggnation av biblioteksrummet har planerats och 

genomförts har användarna inte varit sena att i ord och handling visa hur de reagerat på 

förändringarna. I detta avsnitt presenteras därför bibliotekariernas uppfattning om vem 

som varit delaktig i beslutsprocessen kring förändringen av ett biblioteksrum, om 

användarna har fått tillfälle att lämna förslag och synpunkter, samt hur användarna 

upplevde förändringen och om det avspeglat sig i antalet fysiska besök på biblioteket. 

Vilka personer som var inblandade i besluts- och genomförandeprocessen skiftar från 

bibliotek till bibliotek, lite beroende på hur stor förändring det handlar om. Vid större 

ingrepp är dessutom beslutet politiskt förankrat och arkitekter kopplas in när hela eller 

delar av byggnader eller rum ska byggas om eller nytt, vilket var fallet i Jonstorp, 

Lomma, Lund och Åhus. Om samarbetet med arkitekten säger en av informanterna vid 

Lomma bibliotek att ”Han var väldigt stark och drivande, men hade bra lösningar, så det 

var inte många saker som vi var oeniga om och det är nog ganska unikt” (Intervju nr 4, 

2014). Även informanterna vid Åhus bibliotek vittnar om en positiv upplevelse kring 

samarbete med arkitekter:  

Vi hade väldigt väldigt fria händer och en väldigt duktig inredningsarkitekt som 

hade öga för det och som lyssnade väl på våra önskemål och hon kom aldrig med 

väldigt konstiga saker som vi skulle ta ställning till – vill ni ha det här eller det här? 

och då kunde vi rentav tänka oss båda. Hon vägde in både funktion och estetik, hade 

båda benen. Alltså inte bara fokus på den estetiska och sedan lämna efter sig något 

som inte gick att använda, så där hade vi verkligen tur (Intervju nr 7, 2014). 

Gemensamt för alla bibliotek är dock att bibliotekschef och bibliotekspersonal har stort 

inflytande över förändringsprojektet. Under processen har planeringsgruppen 

företrädelsevis tagit hjälp av studiebesök på andra bibliotek, i kombination med att 

använda kompetens inom personalgruppen eller att föra dialog med bibliotek som har 

gjort likande förändringar, framför att ta hjälp av forskning inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. En informant vid Åhus bibliotek menar att ”Det här är ett litet 

bibliotek, så det var inte lönt att ta del av någon forskning som visade på det ena eller 

det andra” (Intervju nr 7, 2014). 

I fyra av sju fall har kommuninvånarna fått möjlighet att före och under processen 

komma med synpunkter och förslag. Efter genomförandet har alla undersökta bibliotek 

fått ta emot reaktioner från användare. I stort sett har användarna och invånarna i 

närområdet upplevt förändringarna på det lokala biblioteket som något mycket positivt. 

Inför byggandet av Mötesplats Klostergården uppmuntrades invånare i alla åldrar att 

komma med förslag och önskemål om vad det nya huset skulle innehålla. I möten med 

barn och unga framkom följande:  

Från ungdomarnas sida kom önskemål om att det ska vara mysigt, det ska vara 

ordning, soffor och ett ställe att vara på. Bland de yngre eleverna kom det önskemål 

om en pool och bra böcker att läsa. Många gånger känns det som att barn och 

ungdomar är mer traditionella i vad de ser kring bibliotek, att de på något sätt värnar 

om den traditionella biblioteksmiljön (Intervju nr 5, 2014). 

På de bibliotek som infört RFID-system och självbetjäningsstationer uppger 

bibliotekarierna att de fått många positiva reaktioner eftersom låntagarna uppskattar att 
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kunna klara mycket på egen hand. En anledning till att införa självbetjäning på 

biblioteken är enligt informanterna att frigöra tid för bibliotekarier att göra andra saker 

än att låna ut böcker. Dock har självbetjäningsmaskinerna medfört mer arbete än väntat, 

när maskinerna krånglat. Mycket tid får ägnas åt att lära användarna hur 

utlåningsmaskinen fungerar och att vända en avog inställning hos låntagarna till en 

positiv, bland dem som föredrog den personliga kontakten vid lånedisken. En av 

informanterna vid Lomma bibliotek berättar om den första tiden efter inflyttningen till 

det nya biblioteket som en prövning för personalen:  

Det mesta blev som vi hade tänkt, men det är alltid barnsjukdomar i början. Första 

året var nog ganska så förfärligt, det som hände var att det blev ett väldigt tryck, och 

det var ju roligt, men det var ingen ökning i personal. Vi hade inte stängt en enda 

timme för flytten. Vi skulle plötsligt ha självbetjäning och hade nya utlån- och 

återlämningsmaskiner som krånglade enormt. Första halvåret var det väldigt tufft för 

personalen (Intervju nr 4, 2014). 

Flera informanter berättar dock solskenshistorier där individer som först tyckt att 

självbetjäningsstationerna bara är till förtret istället gått från biblioteket med ett stärkt 

självförtroende när de själv klarat av att låna eller lämna tillbaka en bok. Informanten 

vid Hörby bibliotek berättar att kollegor upplevt att de aldrig tidigare har pratat så 

mycket böcker med användarna som de gör nu vid utlåningsmaskinen, eftersom en 

långsam apparat som krånglar ger tillfälle för småprat. Även om införandet av 

självbetjäningsmaskinerna inneburit mycket arbete för personalen har förändringen 

medfört att mycket av det enformiga rutinarbetet har försvunnit, vilket blivit ett lyft för 

personalen.  

Från början ifrågasatte både personal och användare vid Jonstorps bibliotek en flytt från 

det gamla och omtyckta biblioteket, mycket beroende på att det nya biblioteket skulle 

bli meröppet och det fanns en oro över vad som skulle hända med bibliotekspersonalen, 

om den skulle dras in och biblioteket skulle bli obemannat. Så har det inte blivit, istället 

har personalens roll stärkts genom en utökning av antalet anställda. De intervjuade anser 

att det är viktigt att lokala beslutsfattare inser att meröppet inte sköter sig självt, utan 

innebär istället merarbete för personalen. Reaktionerna från byborna har blivit mycket 

positivt och resultatet blev bättre än vad både personal och användare hade vågat 

hoppas på. Biblioteket har tagit emot många studiebesök och det händer att folk åker till 

Jonstorp enkom för att besöka det nya biblioteket. En av informanterna menar att ”Om 

du har lyckats med det lokala biblioteket så ska det ju kännas att det är invånarnas 

bibliotek” (Intervju nr 3, 2014).  

Biblioteket i stadsdelen Klostergården i Lund har blivit mycket synligare tack vare 

flytten till Mötesplats Klostergården, vars byggnad också blivit ett lyft för stadsdelens 

centrum som annars är slitet och nergånget. Under tiden som det nya biblioteket 

byggdes följde många invånare utvecklingen med intresse, vilket också skapade nya 

låntagare på det gamla biblioteket: ”Många boende i området har följt utvecklingen, inte 

minst genom att stå inne i det gamla biblioteket och titta ut över byggarbetsplatsen, det 

skapade faktiskt många nya låntagare” (Intervju nr 5, 2014). Informanten berättar att 

invånare i stadsdelen upplever att de känner sig tryggare nu när platsen har blivit 

upplyst och flera uppskattar själva byggnaden, även om de inte använder dess tjänster. 

Redan märks det att nya grupper av användare har upptäckt biblioteket. 

Småbarnsföräldrar uppskattar att det finns någonstans nära hemmet att gå med sina 

barn, och ungdomar hoppas bibliotekspersonalen kunna nå genom fritidsverksamhetens 
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aktiviteter. Flera studenter har upptäckt det nya biblioteket och undrar om de får lov att 

sitta och studera där. Informanten uttrycker förvåning över att de tidigare inte vetat om 

att det finns ett bibliotek på Klostergården som det är fritt för alla att använda. De 

reaktioner som än så länge låtit sig höra från invånarna i stadsdelen är att det är ett fint 

hus och en ljus och vacker bibliotekslokal. Däremot tycker många att 

fritidsverksamheten låter för mycket, vilket hörs in till biblioteksdelen, samt att flera 

äldre har uttryckt besvikelse över att det inte finns mer utrymme för seniorträffar.  

 

De reaktioner som de intervjuade vid Osby bibliotek fått från de unga om satsningen på 

en mötesplats för personer mellan 15 och 25 år är positiva, men samtidigt påpekar en av 

informanterna att de unga ”… säger inte så mycket i den där åldern, utan man ser det 

om de kommer tillbaks, om de stannar i tre timmar är det ett jättebra betyg, om de 

dessutom kommer tillbaka en vecka senare då har man lyckats” (Intervju nr 6, 2014). 

Informanterna menar att tid och att hitta personer som har ett långsiktigt engagemang är 

en mycket viktig faktor vid alla satsningar:  

Det går att skapa verksamheter som får en jätteattraktionskraft och stort antal 

besökare i början, genom att erbjuda rätt saker, men det blir väldigt kortsiktigt. Det 

dör direkt när engagemanget försvinner från dem som driver det. Det gäller att hitta 

dem som har ett långsiktigt engagemang. Om det blir för mycket besökare på en 

gång får det snabbt en stämpel att det är en viss sorts folk som går dit, och så är det 

ingen annan som går dit (Intervju nr 6, 2014). 

Ett bibliotek som tycks ha lyckats med långsiktighet är Lomma bibliotek där personalen 

varje dag får beröm för den vackra byggnaden: ”Ett bevis på att byggnaden håller är att 

vi varje dag flera gånger om dan får beröm för att det är ett sådant fint nytt bibliotek, 

efter fem år, vilket jag tror är unikt. Man undrar hur länge det kommer benämnas ’Det 

nya’!” (Intervju nr 4, 2014) Trots att det har gått drygt tio år sedan Åhus bibliotek stod 

färdigt upplevs biblioteket även där som nytt och tidlöst: 

Det har åldrats bra tycker jag, med tanke på vilka möbler och färger som vi valde. 

Redan i det gamla biblioteket köpte vi in nya stolar som är röda. Jag hade läst en 

undersökning som sa att 80-90  % av det som köps in till offentliga lokaler är grönt 

och blått, så då bestämde jag att jag ville att det istället skulle vara rött. Arkitekten 

fortsatte på den linjen i det nya biblioteket plus att en del väggar målades orangea. 

Rött, orange och gult går igenom i hela biblioteket. Jag känner mig inte trött varken 

på de röda eller orangea hyllorna, det är väldigt varma färger, som är trots allt 

ganska vilsamma att titta på (Intervju nr 7, 2014).  

Informanterna säger samtidigt att ”Man önskar ibland att användarna besökte andra 

bibliotek för att faktiskt uppskatta det egna mer!” (Intervju nr 7, 2014). 

 

De allra flesta av de undersökta biblioteken gallrade en del eller en hel del av beståndet i 

samband med ny-, om- eller tillbyggnationen. Bara personalen på biblioteket i 

Mötesplats Klostergården vittnar om negativa reaktioner på det eftersom användarna 

upplevde att det nya biblioteket har för lite böcker. Bibliotekarierna på de andra 

biblioteken har inte nåtts av några kommentarer bland användarna, tvärtom tror 

informanterna att användarna lättare hittar vad de söker när böckerna inte står lika tätt i 

hyllorna. Flera informanter vittnar dock om klagomål på att det är svårt att förstå hur 

boksamlingen är uppbyggd, eftersom skyltsystemet ofta är bristfälligt.  

Reaktionerna på förändringarna har inte förändrats över tid, förutom att informanten vid 

Hörby bibliotek menar att alla reaktioner inte ska tas på för stort allvar, eftersom en del 
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människor är obenägna till förändring och negativt inställda oavsett vad det gäller, när 

de känner osäkerhet över hur de ska bete sig i den nya situationen. Upprörda stämmor 

brukar dock, enligt informantens erfarenhet, lugna ner sig efter en tid och när några år 

har gått har de allra flesta accepterat förändringen. Informanten anser att knepet är att 

förändra rummet i en lagom takt så att användarna hinner vänja sig vid det nya.  

Att det stora flertalet av användarna upplever ny-, om- eller tillbyggnation av det fysiska 

biblioteksrummet som något positivt har visat sig i besöks- och utlåningsstatistiken där 

åtminstone hälften av de tillfrågade biblioteken uppger att siffrorna gått upp efter 

förändringen i rummet. Vid Lomma bibliotek har nya grupper av användare tillkommit, 

såsom ungdomar och män i olika åldrar. Informanterna menar att det ger en positiv 

känsla att komma in i ett nytt bibliotek och flera användare har sagt att de får lust att 

läsa bara genom att vistas i huset. Flera kommuninvånare reagerade dock till en början 

på byggnadens utvändiga plåtbeklädnad: ”Flera äldre kom in och sa att ’Bara man 

blundar när man går in så är det fint!’ ” (Intervju nr 4, 2014). 

Resultatet visar att ju större förändring biblioteksrummet genomgår desto större är 

sannolikheten att antalet fysiska biblioteksbesök blir fler. Som exempel kan nämnas att 

vid Eslövs stadsbibliotek där förändringen bestod i byte av golv och en del möbler var 

besöksantalet ungefär det samma både före och efter förändringen. Däremot upplever 

personalen vid Lomma bibliotek att antalet fysiska biblioteksbesök ökat markant sedan 

biblioteket flyttade till helt nya lokaler.  

Bland de bibliotek som var föremål för denna studie och som idag betraktas som 

nybyggda, har många års planeringsarbete bakom sig. Det är inte ovanligt att tiden 

mellan de första tankarna till färdigställandet har tagit tio år. När visionerna för 

biblioteken formulerades hade den senare versionen av den teoretiska fyrfältsmodellen 

inte utvecklats, vilket kanske kan förklara varför de intervjuades beskrivningar av 

biblioteksrummet bättre stämmer överens med innehållet i den ursprungliga modellen. 

Storleken på biblioteken kan möjligen också ha betydelse för hur biblioteken utformas. 

På mindre orter finns kanske inte möjlighet att tillhandahålla ytor eller att avsätta medel 

för exempelvis skaparverkstäder eller stora kulturella evenemang, som annars är 

kännetecken för Performative Space (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-

Hansen 2012, s. 593).  

 

Den senare versionen av den teoretiska modellen är per definition mer inriktad på att 

fånga upp användarnas synpunkter och reaktioner på verksamheten, eftersom 

bibliotekets arbete enligt den ska utgå från individens förväntningar och krav. 

Verksamheten på de undersökta biblioteken utgår i mångt och mycket från dess 

användare, vilket torde göra det svårt för bibliotekarierna att på förhand utforma 

biblioteksrummet utifrån vad de tror att användarna har behov av. För att den senare 

versionen av modellen ska få avsedd effekt krävs att användarna är aktiva deltagare 

under planerings- och genomförandeprocessen. Det förutsätter i sin tur två saker, 

nämligen att användarna tillåts att delta och blir inbjudna av bibliotekspersonalen att 

föra dialog, samt att användarna är intresserade av att föra en sådan dialog. Av denna 

undersöknings resultat att döma verkar kommuninvånarna vara måttligt intresserade av 

att engagera sig i diskussionspaneler som syftar till att utveckla nya innovativa 

lösningar för ortens bibliotek. De synpunkter som framkommit när de undersökta 

biblioteken är i färd att göra en ny-, om- eller tillbyggnad kretsar kring att det finns 
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önskemål om riklig tillgång till böcker och personalens kunnande, alltså saker som är 

vanliga ingredienser i ett traditionellt folkbibliotek.  

 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen menar att det fysiska 

biblioteksrummet på senare år har fått nya funktioner (2012, s. 587). Om huvudsyftet 

inte längre är att låna ut böcker eller något annat ur bibliotekets samlingar, måste andra 

verktyg tillämpas för att mäta användandet och i förlängningen kommuninvånarnas 

uppfattning om och nöjdhet med verksamheten. De båda versionerna av modellen som 

presenterar de bildliga centrumen eller platserna, ger uttryck för att biblioteket är ett 

offentligt rum där vem som helst är välkommen utan att krav på att köpa något. Detta 

gav en av informanterna vid Jonstorps bibliotek uttryck för genom att hävda att det är 

mycket få platser i samhället som är tillgängliga och gratis för alla att använda. Att 

folkbiblioteket räknas till en av dessa sällsynta platser bör biblioteket värna om och 

framhäva i diskussioner som berör nyttan med folkbibliotek.  

 

Tanken med självbetjäning och meröppet är att individen ska få större frihet att 

bestämma villkoren genom att komma och gå till biblioteket som han eller hon vill och 

att personen ska kunna sköta sig själv. Detta har en tydlig koppling till den senare 

versionen av modellen som fokuserar på vad biblioteket kan erbjuda individen. De 

undersökta biblioteken i denna studie har dock bland användare mötts av en skepsis och 

motvilja mot att själv behöva låna böckerna i en maskin, och en rädsla för att 

neddragning av personal ska bli en följd av meröppet. Kanske är det så att alla 

användare inte uppskattar att kunna sköta alla ärenden helt på egen hand, utan föredrar 

att få servicen att personalen hjälper till. I ett sådant läge är det mycket viktigt att 

bibliotekspersonalen är lyhörd och lyssnar till individens behov.  

 

Uppfattningar bland informanter om vilka funktioner som folkbiblioteket ska fylla och 

de olika centrum eller rum som modellerna beskriver är likartade. Däremot framhåller 

informanterna vikten av en organiserad boksamling och utbildad personal för att ett rum 

ska få kallas för bibliotek, vilket modellerna inte konkret uttrycker. Visserligen kan 

exempelvis kunskapscentrum eller learning space i praktiken innebära en organiserad 

boksamling som bibliotekarien guidar biblioteksanvändaren genom, men det är ändå 

intressant att litteraturens och bibliotekariernas roll inte ägnas särskild uppmärksamhet i 

vare sig den ursprungliga eller den uppdaterade versionen av fyrfältsmodellen.  

 

Frågan är också vad bibliotekets funktion som mötesplats får för konsekvenser för 

utformningen av rummet och hur personalen ska förhålla sig när intressekonflikter 

uppstår. Hur göra när en grupp människor vill använda biblioteksrummet som socialt 

centrum eller meeting space samtidigt som någon annan har kommit till biblioteket för 

att använda det som ett learning space i form av kunskapsinhämtning i en lugn, tyst 

miljö? Hur ska de olika centrum eller space kunna pågå samtidigt i ett begränsat 

utrymme? Frågan är särskilt relevant på mindre folkbibliotek som vanligtvis har en liten 

yta att förfoga över. Särskilt intressant är den att diskutera i dessa tider, då bibliotek 

byggs med en öppen planlösning där all biblioteksverksamhet sker i ett enda rum. Så är 

fallet på fyra av sju undersökta bibliotek, där informanterna vittnade om klagomål på 

just hög ljudvolym. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

I detta avsnitt diskuteras resultatet med utgångspunkt i forskningsfrågorna och med 

koppling till vad som framkommit i litteraturgenomgången i avsnitt 2. Sedan följer en 

sammanfattning av studiens slutsatser.  

 

Som motiv för förändring av biblioteksrummet uppgav informanterna vid de sju mindre 

folkbiblioteken exempelvis behov av teknikutveckling och större lokaler, vilket också 

var fallet med de tre bibliotek som Dahlbäck undersöker i sin studie (2009, s. 86). Dock 

kan det finnas andra skäl till förändring, eftersom det bland informanterna vid Jonstorps 

bibliotek, Mötesplats Klostergården och Osby bibliotek hördes önskningar om att 

biblioteket ska vara en mötesplats, vilket det lättare kunde bli genom en förändring i det 

fysiska rummet. Visionerna för Högskolebiblioteket i Kalmar, Kungliga tekniska 

högskolans bibliotek, Sambiblioteket i Härnösand samt Vitterhetsakademiens bibliotek, 

är påfallande lika de tankar som fanns inför förändrandet av biblioteksrummet vid de 

mindre folkbiblioteken i föreliggande studie. Förhoppningen med det nya rummet är 

genomgående att det ska vara en mötesplats för dess användare, samt att 

bibliotekariernas kompetenser är av stor betydelse för bibliotekets framgång (Dahlbäck 

2009, s. 87; Johannesson 2009, s. 282).  

 

Resultatet av denna studie visar att det föga förvånande främst är praktiska orsaker som 

föreligger behov av en förändring av biblioteksrummet. Bibliotekspersonalen har i 

första hand den dagliga verksamheten för ögonen och fokuserar främst på att fylla 

användarnas behov som finns i stunden. I litteraturen går att finna motstridiga åsikter 

om vilket tankesätt som ska tillämpas vid en förändringsprocess. Dewe skriver att all 

förändring inte behöver ske på en gång och det är viktigt att den verksamhet som 

bedrivs idag är i fokus (2006, s. 1-2). Watson menar tvärtom att bibliotek ska ha 

framtida verksamhet i åtanke under planeringsarbetet (2013c, s. 132). Problemet är att 

om fokus hela tiden ligger på framtida verksamheter är risken att det inte finns några 

användare kvar att rikta verksamheten till i framtiden när vi väl är där, därför är det 

viktigt att vara i nuet, annars kan kontakten med användarna i samtiden gå förlorad när 

blicken istället blickar framåt.  

 

Informanterna anser att ett biblioteksrum är bra om det fungerar till de 

användningsområden som det är tänkt att fylla. Samtidigt framhåller de vikten av ett 

välkomnande och trivsamt rum, som i sig kan uppmuntra till läsning. Dewe skriver i 

linje med detta att när ett nytt biblioteksrum konstrueras är det viktigt att hänsyn tas 

både till form och funktion (2006, s. 57). Inget av de undersökta biblioteken är det andra 

likt och de har alla olika förutsättningar att arbeta under i form av olika 

användargrupper, skilda ekonomiska förutsättningar och lokala beslutfattares intresse 

för verksamheten. Därmed blir även motiven för ny-, om- och tillbyggnation olika från 

bibliotek till bibliotek. Dewe (2006, s. 276) och Watson (2013a, s. 3) skriver att 

biblioteksverksamheten måste ses i ljuset av den kontext som biblioteket finns i, vilket 

alltså blev tydligt under samtalen som fördes med denna undersöknings informanter.  

 

Storleken på biblioteket verkar inte spela någon roll för uppfattningen bland 

bibliotekarier om vilka funktioner folkbiblioteket ska fylla. Vid jämförelse med tidigare 

gjorda studier (se litteraturgenomgången) är den rådande uppfattningen att 
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folkbiblioteket ska vara en plats för informations- och kunskapsinhämtning, en värd för 

kulturella evenemang och en plats för social samvaro. Att alla informanter svarade 

samstämmigt om vilka funktioner folkbiblioteket ska fylla torde bero på att det finns en 

gemensam uppfattning bland yrkesverksamma bibliotekarier, biblioteksanvändare och 

icke-användare om vilka funktioner folkbiblioteket ska fylla. Både de intervjuade i 

denna undersökning och deltagarna i Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens studie, 

förknippar folkbibliotek i första hand med böcker och biblioteket som en fysisk plats. 

Vidare anser båda grupperna att informationsåtkomst och kulturella evenemang är andra 

funktioner som definierar folkbibliotek. Dessa funktioner beskrivs även av Dewe (2006, 

s. 86-87), som står att läsa i avsnitt 1. Inledning. Informanterna framhöll samlingarnas 

och personalens betydelse för att ett rum ska kunna kallas bibliotek. Användarna ska, 

inom rimliga gränser, kunna hitta det som de söker och få professionell hjälp av 

bibliotekarierna, vilket också Dewe framhåller som centralt (2006, s. 243-245). Varför 

informanterna framhåller litteraturens roll som av så stor betydelse kan antas bero på att 

böckerna är ett konkret arbetsredskap som mycket av verksamheten kretsar kring. 

Eftersom det stora flertalet biblioteksanvändare förknippar folkbibliotek med utlån av 

böcker blir det naturligt för personalen att framhäva böckernas position. En informant i 

Osby framhöll att bibliotek kan betyda olika saker för olika personer, för någon är 

biblioteket tidningsrummet, medan det för någon annan är barnavdelningen som utgör 

biblioteket. Detta anknyter till Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens studie, som 

visar att beroende på bakgrund och livssituation använder invånarna biblioteket i olika 

utsträckning och till olika saker (2000, s. 14).  

 

Att användarna i Aabø & Audunsons studie inte ser folkbiblioteket som en mötesplats i 

första hand (2012, s. 143) är intressant med tanke på att folkbibliotekets främsta styrka 

ofta framhålls av forskare (Dahlbäck 2009, s. 87, Johannesson 2009, s. 282) och 

yrkesverksamma bibliotekarier i denna studie, som en mötesplats för kommunens 

invånare. Denna skillnad i uppfattning mellan användare, bibliotekarier och forskare i 

biblioteks- och informationsvetenskap kan bero på att de funktioner de olika grupperna 

väljer att lyfta fram naturligt nog kan skilja sig åt, eftersom det finns olika perspektiv 

och intressen hos dem. Bland undersökta bibliotek framhävs biblioteket som mötesplats 

i olika grad. Tydligast är mötesplatsfunktionen på stadsdelsbiblioteket i Lund som till 

och med valt att kalla huset för Mötesplats Klostergården. Personalen vid Lomma 

bibliotek har tolkat mötesplatsfunktionen som ett sätt för användarna att upptäcka 

bibliotekets basverksamhet genom att de kan delta i aktiviteter av olika slag. På Hörby 

bibliotek och Åhus bibliotek sade informanterna att det är viktigt att rummet känns 

levande, varför programverksamhet är viktigt, som Hansson också skriver (2010, s. 46). 

Dewe menar att ett nytt bibliotek kan bli en plats för invånarna att mötas på och att det 

kan få funktionen som en slags attraktion när tillresande kommer för att titta på den nya 

byggnaden (2006, s. 35). Detta har blivit fallet med Jonstorps bibliotek. Frågan är varför 

folkbiblioteket så ofta ses som en mötesplats när användarna i första hand inte 

förknippar bibliotek som en plats för att möta andra kommuninvånare. Kan det vara så 

att det är praktiskt att benämna biblioteket som en mötesplats, en så att säga ofarlig 

benämning som fungerar i alla lägen? Risken är att begreppet blir slitet och förlorar sitt 

innehåll när det används överallt i alla sammanhang och att det till slut inte betyder 

något när många platser i samhället kan vara en mötesplats, en busshållplats så väl som 

mataffären. Vad är det då som säger att just folkbiblioteket ska vara en mötesplats? 
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Flera av de undersökta biblioteken har under den senaste tiden övergått till RFID-teknik 

och självbetjäningsstationer. Detta kan förstås mot bakgrund av det Dahlbäck (2009, s. 

86) och Johannesson (2009, s. 25) skriver, att en anledning för bibliotek att göra en ny-, 

om- eller nybyggnation, kan vara behov av att följa med i informationsteknikens 

utveckling. Det får direkta följder för det fysiska biblioteksrummet när stora lånediskar 

plockas bort, vilket en del informanter anser har medfört att ett upplevt avstånd mellan 

besökare och bibliotekarie minskat, inte minst genom att tillfälle till samtal har uppstått 

när tekniken inte fungerat som den ska. Det är intressant att införandet av ovan 

beskrivna teknik kan få motsatt effekt än vad som var tanken, nämligen att det i alla fall 

till en början kan innebära ökad arbetsbelastning för personalen och att tekniken kan 

medföra att tätare kontakt upprättas mellan personal och användare, istället för att 

användarna utför rutinärenden på egen hand utan att behöva ta kontakt med personal. 

Att det många gånger blivit annorlunda än vad som var tanken från början visar att det 

inte går att skala bort all mänsklig kontakt till förmån för tekniken. Istället kan 

automatisering medföra att vi människor får upp ögonen för hur viktig social interaktion 

är, när vi blir varse om vad alternativet är. Det går att besöka ett bibliotek utan att prata 

med en levande själ, vilket kan ha sina fördelar, men att över huvud taget inte ens bli 

uppmärksammad av personalen kan biblioteken inte vinna på i längden, då besökaren 

blir alltför anonymiserad. Ett sådant förfarande skulle möjligen bidra till att användarna 

upplever bibliotekspersonalen som osynlig och i förlängningen onödig, varför 

biblioteken lika gärna kan vara obemannade.  

 

Tvärtemot vad Dewe skriver om flexibla biblioteksrum (2006, s. 220-221), visar 

resultaten av denna undersökning att yrkesverksamma bibliotekarier ser flexibla 

biblioteksrum som något mycket positivt och önskvärt. Kanske kan det vara så att 

behovet av ett flexibelt biblioteksrum är större på mindre bibliotek som inte har så stor 

yta att tillgå, men som ändå ska kunna tillhandahålla det mesta av det som ett stort 

folkbibliotek erbjuder sina användare. De intervjuade tycks vara av den åsikten att 

personalen anpassar rummet efter de behov som föreligger i stunden, detta genom att 

lyssna till vad användarna önskar och så gott det går anpassa rummet och verksamheten 

efter det. Samtidigt är de måna om att rummet ska vara flexibelt så att det utan allt för 

stort besvär eller stor kostnad, ska gå att förändra det. Informanterna tycks vara högst 

närvarande i den dagliga biblioteksverksamheten och söka göra det bästa av de resurser 

som finns att tillgå. Det som Dewe skriver om att bara ha framtida lösningar för ögonen 

och kritisera existerande (2006, s. 1-2), verkar enligt denna studies resultat vara 

obefogade farhågor.  

 

Att rundade kanter kan uppmuntra till konversation (Watson 2013b, s. 120), har 

personalen på Eslövs stadsbibliotek tagit fasta på genom införandet av 

informationsdiskens runda bordsskiva. Över huvud taget kan en tendens mot mer runda 

former skönjas i bibliotekens möblemang, exempelvis de rundade bokhyllorna på Hörby 

bibliotek och Mötesplats Klostergården. Kanske kan detta bidra till att besökaren får ett 

mjukare intryck av miljön och känner sig mer välkomnad och benägen att föra samtal 

med andra som befinner sig i rummet. Tänk att något så simpelt som formen på ett bord 

kan påverka hur människor beter sig! Vid flera bibliotek såsom Eslövs stadsbibliotek, 

Hörby bibliotek och Åhus bibliotek har personalen valt att installera mindre 

informationspunkter för att öka tillgängligheten för användarna. Dessa hänsyn åberopas 

av flera författare, som menar att stora lånediskar bör undvikas i dagens folkbibliotek, 
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eftersom dessa annars kan skapa ett fysiskt och mentalt avstånd mellan bibliotekarie och 

användare (Hansson 2010, s. 46; Howden & Watson 2013, s. 17-18).  

 

Endast en av de intervjuade framhöll vikten av att det första som besökaren ser när 

denne kommer in i biblioteket är nyheter på bokfronten, vilket Hansson också anser 

eftersom det inspirerar till läsning (2010, s. 46). Vad som placeras i blickfånget i entrén 

kan antas ha betydelse för vilken uppfattning besökaren får av verksamheten, vilka 

funktioner som rummet kan fylla. Placeras självbetjäningsstationer centralt vid 

ingången kan besökaren få intrycket att rummet är en utlåningscentral, medan en 

soffgrupp kan signalera att detta är en mötesplats.  

 

Enligt resultaten från föreliggande studie är de fysiska samlingarna av central betydelse 

på de undersökta biblioteken, men på vissa håll, som på Osby bibliotek och på 

Mötesplats Klostergården, är det inte lika uttalat böckerna som har huvudfokus. 

Sternheim och Bruijnzeels skriver att de fysiska samlingarna inte längre har en lika 

central betydelse på bibliotek (2013, s. 72-73), och vid inläsning av litteratur på området 

finns en allmän tendens att framhäva att bibliotek är så mycket mer än bara 

pappersböcker.  Det är dock oklart vad detta andra kan vara rent konkret. Det är 

intressant att uppfattningen om vad som är centralt i bibliotekens verksamhet kan skilja 

sig så mycket åt mellan olika bibliotek och enligt forskare inom biblioteks- och 

informationsvetenskap, och vilka konsekvenser detta kan få för förståelsen mellan olika 

parter. En fråga väcks om hur bibliotekets identitet ska gestalta sig i framtiden då 

pappersboken möjligen har spelat ut sin roll. Bibliotekariens del i byggnadens funktion 

skulle kunna vara en tänkbar komponent. Det ligger också en utmaning i att som 

Bruijnzeel och Sternheim skriver att synliggöra de digitala samlingarna i det fysiska 

rummet. 

 

De undersökta biblioteken i tidigare genomförda studier som presenteras i 

litteraturgenomgången, är alla stora bibliotek och representerar 

högskolebiblioteksektorn istället för folkbiblioteksektorn. Detta medför att de personer 

som är delaktiga i besluts- och genomförandeprocessen delvis är andra än de som fattat 

beslut vid de sju mindre folkbibliotek som varit fokus för denna studie. Gemensamt för 

alla, oavsett bibliotekstyp, är att bibliotekschefen och bibliotekspersonalen oftast har en 

betydande roll i processen. Vad Dewe skriver om att beslutsfattare i kommunen har 

stort inflytande vid planerande och byggande av bibliotek (2006, s. 189), stämmer 

överens med denna studies resultat, eftersom kommunala makthavare tar beslut vid 

större ingrepp om förslaget till förändring ska godtas eller ej. Dewe (2006, s.59) och 

Johannesson (2009, s. 39-40) skriver att det kan uppstå problem när olika yrkesgrupper 

ska komma överens om utformningen av biblioteksrummet. Informanterna i denna 

undersökning upplever dock att samarbetet med arkitekter mestadels fungerat mycket 

bra, utan stora konfrontationer. Detta beror nog på att bibliotekspersonalen har getts 

möjlighet att komma med synpunkter och önskemål. Arkitekterna har varit lyhörda, väl 

pålästa om bibliotekens funktioner och alla parter har varit måna om att föra en öppen 

dialog, vilket Dahlbäck menar är det viktigaste för att ett samarbetsprojekt ska lyckas 

(2009, s. 89). Detta tas för självklart av informanterna i denna undersökning. I fyra av 

de sju undersökta biblioteken har användarna getts möjlighet att föra en dialog med 

bibliotekets personal om planerna på förändringar i det fysiska rummet.  
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Att de intervjuade bibliotekarierna i denna studie uppfattar det som att de allra flesta 

biblioteksanvändare är mycket nöjda med utformningen av biblioteksrummet och tycker 

att det fungerar som det ska behöver inte vara den faktiska sanningen. Det är inte säkert 

att bibliotekarierna får ta del av alla tankar och reaktioner som kan uppstå bland 

användarna när de befinner sig i det fysiska biblioteksrummet. Det går ej heller med 

denna studie att ta reda på om det finns biblioteksanvändare som i likhet med det som 

Dahlbäck beskriver (2009, s. 87) undviker att ta del av vissa funktioner i 

biblioteksrummet eftersom de känner osäkerhet och rädsla över att göra fel. För att 

kunna ta reda på det skulle en intervjustudie med biblioteksanvändare på de sju mindre 

folkbiblioteken behöva upprättas. Något som flera informanter faktiskt har fått 

synpunkter på är att det är svårt att hitta i biblioteket eftersom det är dåligt skyltat. Ofta 

har skyltar inte kommit på plats i direkt anslutning till en förändring av 

biblioteksrummet, eftersom bibliotekarierna är måna om att hitta en utformning på 

skyltarna som är ändamålsenlig och som passar med övrig design i rummet. 

Yrkesverksamma är med andra ord medvetna om det som Hansson skriver, att 

utformningen på skyltarna har betydelse för om biblioteket uppfattas som professionellt 

eller inte (2010, s. 46).  

 

En informant ansåg att det ibland blir för stort fokus på att nå de som inte använder 

bibliotek, istället för att värna om dem som faktiskt kommer. Denna iakttagelse 

stämmer överens med Hanssons åsikt, att dagens bibliotek anpassar sin verksamhet efter 

användarnas behov och önskemål och strävar efter att nå nya grupper av 

kommuninvånare (2010, s. 46). Detta anknyter också till det som Jochumsen och 

Hvenegaard Rasmussen skriver att det delvis är faktorer som ligger utanför bibliotekets 

kontroll som bidrar till om folk använder bibliotek eller ej. Av den anledningen menar 

de att bibliotek inte kan förvänta sig att få fler besökare än de redan har (2000, s. 138-

139). Resultatet av denna undersökning visar dock att biblioteket har möjlighet att 

påverka antalet besök, med exempelvis det fysiska biblioteksrummets utformning som 

verktyg. Dessutom bör bibliotekspersonalen värna om de som redan är flitiga 

användare. Om alla resurser läggs på att fånga icke-användares intresse finns det till slut 

ingen tid, utrymme eller innehåll över till de regelbundna biblioteksbesökarna.  

 

Enligt informanterna är det vanligtvis budgeten som bestämmer om och vilka 

förändringar som ska göras. Trots att pengar, eller bristen på pengar, är en så stor del av 

ett folkbiblioteks vardag nämns det förvånansvärt sparsamt i litteraturen. Såklart ser den 

ekonomiska situationen olika ut från bibliotek till bibliotek, och det är därmed svårt att 

skriva något generellt gällande, men att i text inte visa medvetenhet om pengarnas 

enorma inverkan på biblioteksverksamheten kan få oönskade konsekvenser. Det kan 

medföra att yrkesverksamma bibliotekarier upplever forskningen som 

verklighetsfrånvänd eller alltför utopisk, varför åsikter om att det inte lönar sig att följa 

forskningen lätt kan uppstå när biblioteket i fråga ändå upplevs vara så litet och inte har 

så mycket pengar att röra sig med. Det är viktigt att komma ihåg att en begränsad 

budget kanske inte enbart behöver vara av ondo, eftersom det kan skapa rum för 

kreativitet och uppfinningsrikedom om hur de resurser och inventarier som redan finns 

att tillgå kan användas på ett nytt sätt.  

 

De slutsatser som kan dras utifrån det sammanlagda resultatet av det empiriska 

materialet och resultat från tidigare forskning, rörande de tre frågor som ställdes i 

studiens inledning, presenteras i det följande. De motiv som de intervjuade anser 
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vanligtvis ligger bakom en förändring av folkbibliotekets rum kan presenteras som 

slitna inventarier, teknisk utveckling, en önskan om att skapa en mötesplats för 

invånarna eller behov hos andra kommunala verksamheter. Enligt de teoretiska 

modellerna är dock motiv för ny-, om- eller tillbyggnad en strävan att vara en resurs för 

lokalsamhället, alternativt att erbjuda attraktiva användningsområden för individen, 

genom att vara en plats för inspiration, möten, lärande och skapande. Tidigare 

genomförda studier beskriver motiv som är mer igenkännliga av denna studies resultat, 

eftersom de framhåller att anledningar som teknisk utveckling, önskan om att skapa en 

mötesplats och upplevelsen av för små lokaler ligger bakom motiven till förändring. 

 

De funktioner som folkbiblioteket strävar efter att fylla för kommunens invånare är 

enligt denna studies informanter att vara en plats för information- och 

kunskapsinhämtning, möten, avkoppling, kulturella evenemang, samt hjälp och 

vägledning i frågor av olika slag. Enligt de intervjuade är ett rum ett bibliotek när det 

finns böcker och kvalificerad personal att tillgå. De teoretiska modellerna beskriver i 

mångt och mycket samma slags funktioner som folkbiblioteket ska fylla, nämligen att 

vara en plats som ger tillgång till kultur, social interaktion, kunskap, information, 

lärande, inspiration, skapande samt en plats för möten. Däremot ges de fysiska böckerna 

inte lika stort utrymme i de teoretiska modellerna som de yrkesverksamma gör. 

Litteraturen visar både en hållning att ett bibliotek inte kan finnas till utan böcker och 

bokhyllor, och en hållning att bibliotek är så mycket mer än bara pappersböcker.  

  

De reaktioner från kommunens invånare som yrkesverksamma har mötts av i samband 

med förändringarna av biblioteksrummet, är på det stora hela mycket positiva. Det vissa 

användare haft synpunkter på är att självbetjäning upplevts som något svårt och 

omständligt. Införandet av ny teknik kan också medföra att kontakten mellan 

bibliotekarier och användare ökar när krånglande apparatur ger utrymme för samtal om 

böcker. Resultatet visar att det är olika vem som är med i planeringsprocessen av det 

nya biblioteksrummet, men att bibliotekschef och bibliotekspersonal alltid är 

involverade. Mycket beror på de lokala förutsättningarna och hur mycket kommunala 

beslutsfattare vill satsa på biblioteket. Biblioteken strävar efter att involvera användarna 

i processen kring ett nytt biblioteksrum, eftersom folkbibliotek idag arbetar mer aktivt 

med att anpassa verksamheten efter användarnas behov och önskemål. Studien visar att 

det kan löna sig med ny-, om- eller tillbyggnad för att öka antalet fysiska besök. Dock 

är det viktigt att det inte blir nyhetens behag, genom att antalet besökare är stort i början 

för att snabbt falla tillbaka till de nivåer som var före förändringen. För att motverka det 

måste bibliotekspersonalen hela tiden arbeta för att biblioteksrummet ska uppfattas som 

levande av kommuninvånarna. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att möbler ofta 

byts ut, men däremot att rummet används och att det råder aktivitet exempelvis i form 

av programverksamhet. Enligt det teoretiska ramverket och litteratur som behandlar 

ämnet, ska bibliotekets användare ges stort utrymme att ge uttryck för sina reaktioner 

och för att en förändring ska bli lyckad är det viktigt att bibliotekarierna och användarna 

får vara med under planeringsprocessen. Detta är något som redan praktiseras i stor 

utsträckning på landets folkbibliotek av studiens resultat att döma, och det är också 

något att utöva i ännu större utsträckning. Genom bibliotekspersonalens kompetens, 

serviceanda och förmåga att se och tillgodose kommuninvånarnas skiftande behov och 

intressen, finns möjlighet att skapa ett rum för bibliotek, öppet för alla.  
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Studiens övergripande syfte om att ge en fördjupad bild av folkbibliotekariers 

upplevelser av genomförandet av förändringar i det fysiska biblioteksrummet, i form av 

ny-, om- eller tillbyggnation har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Detta eftersom de 

medverkande bibliotekarierna uppvisade stort intresse för vilken betydelse det fysiska 

rummet har för bibliotekens verksamhet. Kanske har medverkan i denna studie gett 

tillfälle för reflektion över den egna verksamhetens utformning och kastat ljus över 

varför det specifika fysiska rummet ser ut som det gör. Yrkesverksamma bibliotekarier 

som står inför ett förändringsarbete kan förhoppningsvis ta del av de tankar och resultat 

som denna studie visat.  

7. Förslag till fortsatt forskning 
 

Genomförandet av denna undersökning har väckt många frågor, varför förslag till vidare 

forskning presenteras i det följande. Denna studie visar att det möjligen är för tidigt att 

säga huruvida de tankar som den nya versionen av den teoretiska modellen presenterar 

fungerar i praktiken. Därmed skulle det vara intressant att göra en uppföljningsstudie för 

att undersöka om utformningen av det fysiska biblioteksrummet har tagit intryck av 

tankarna om tio år. Inte minst saknas kunskap om varför litteraturen säger att bibliotek 

är så mycket mer än pappersböcker, men att huvudfokus i verksamheterna trots allt 

ligger på litteratur i fysisk form. Det skulle vara intressant och givande att jämföra 

likheter och skillnader i uppfattningar bland bibliotekarier på mindre och större 

folkbibliotek vad gäller motiv, funktioner och reaktioner kopplade till det fysiska 

rummet. Även andra bibliotekstyper skulle kunna jämföras sinsemellan, eller hur 

användarna ser på samma frågor kopplade till det fysiska rummet. Det sistnämnda 

skulle kunna studeras genom att observera vad användarna gör i rummet eller genom 

intervjuer ta reda på vad de tycker om det förändrade biblioteksrummet. Studier av detta 

slag skulle ytterligare öka förståelsen för vilken betydelse det fysiska biblioteksrummet 

har och vilka användningsområden som det fysiska rummet kan ge uttryck för, enligt 

bibliotekarier och användare. Ett ämne för en undersökning skulle också kunna vara att 

studera på vilka andra sätt som verksamheten kan utvärderas, än genom antal utlån och 

fysiska besök.  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjuförfrågan 

Intervjuförfrågan nr 1 

Hej! 

Jag går sista året på kandidatprogrammet biblioteks- och Informationsvetenskap på 

Högskolan i Borås. I vår ska vi skriva en kandidatuppsats och jag ämnar studera 

folkbibliotek som har gjort en nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad av sina lokaler på 

senare tid. Både bibliotek som har byggts om från grunden eller som har gjort smärre 

förändringar invändigt vad gäller exempelvis inredning i de publika delarna kan komma 

ifråga.  

Härmed sänder jag ut en första förfrågan om biblioteket/biblioteken som Du är verksam 

vid, skulle vara intresserad av att delta i undersökningen om något av ovan stämmer in 

på beskrivningen av biblioteket/biblioteken. Uppsatsarbetet är fortfarande mestadels på 

planeringsstadiet, så tyvärr kan jag inte ge så många detaljer ännu. En ingång till ämnet 

som jag funderar på är att intervjua ett antal bibliotekschefer vid bibliotek som 

förhållandevis nyligen har gjort en ombyggnad av något slag. Detta för att studera vilka 

tankar och visioner man hade före ingreppet, respektive hur det verkligen blev efter 

ombyggnationen, om visionerna infriades, vilka reaktionerna blev från allmänheten osv. 

Undersökningen är alltså ett före-efter-studium och jag skulle även gärna höra tankar 

och åsikter om det språkbruk som man använder i dokument som rör förändringsarbetet 

vad gäller rumsliga aspekter. Under min utbildning har jag förstått att det till exempel är 

vanligt att använda uttryck som ”mötesplats”, ”vardagsrum”, ”arena”, ”makerspaces”, 

”upplevelsecentrum” osv. för att beskriva visioner för hur det nya och framtida 

biblioteket skall vara. Men vad betyder egentligen dessa ord och uttryck och speglar de 

verkligheten? 

Om Du finner något av detta intressant är Du mycket välkommen att kontakta mig. Jag 

tar tacksamt emot råd och tips längs vägen! 

Med hopp om ett gott samarbete 

Ylva Petersson, Borås 12/1 2014 
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Intervjuförfrågan nr 2 

Hej! 

För ett tag sedan kontaktade jag er med en förfrågan om att delta i en 

intervjuundersökning som är tänkt att utmynna i en kandidatuppsats vid 

Bibliotekshögskolan i Borås.  

Studien går ut på att studera folkbibliotek som på något sätt har förändrat interiören och 

titta närmare på vilka tankar som ligger bakom förändringarna och hur reaktionerna blev 

från användare, personal m.fl. Dessutom intresserar jag mig för vilka funktioner som ni 

verksamma på fältet tycker att biblioteket ska fylla och hur dessa funktioner konkret 

kommer till uttryck i biblioteksrummet.  

Om detta fortfarande verkar intressant och om det finns möjlighet för er att ställa upp på 

en intervju skulle jag vilja veta när jag i så fall kan besöka er! 

Vänliga hälsningar 

Ylva Petersson, Borås 31/3 2014 

 



Bilaga 2 

 

 

Intervjuguide 

 

1. När byggde ni om/byggde nytt? 

2. Vad var anledningen till att ni byggde om/nytt?  

3. Vad är annorlunda i biblioteksrummet jämfört med hur det var innan? 

4. Hur skulle du vilja beskriva visionerna för det nya biblioteksrummet? 

5. Vem var med i beslutsprocessen om hur det nya biblioteket skulle se ut och vad 

det skulle innehålla? (Arkitekter, personal, politiker, användare, invånare …) 

6. Var det något som inte blev som ni hade tänkt? 

7. I arbetet med om-/nybyggnationen - fick ni någon vägledning eller inspiration 

från forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap? 

8. Har ni märkt någon skillnad i antal fysiska besök sedan ni byggde om/nytt? 

9. Vad är det i rummet som gör att det är ett bibliotek? 

10. Vilka funktioner ska folkbiblioteket fylla för kommunens invånare enligt dig 

som bibliotekarie?  

11. Hur kommer dessa funktioner konkret till uttryck i detta biblioteksrum? 

12. Används alla funktioner som finns i biblioteksrummet?  

13. Används de på ett sådant sätt som det var planerat för, eller har det uppstått nya 

funktioner i exempelvis någon möbel? 

14. Vilka reaktioner fick ni när biblioteket var precis nyöppnat från användare, 

invånare i närområdet, politiker, pressen, personal, ev. arkitekt? 

15. Vilka reaktioner får ni idag vad gäller biblioteksrummet från användare, 

invånare i närområdet, politiker, pressen, personal, ev. arkitekt? 

 

 


