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Abstract 

The purpose of this essay is to explore the importance of library design to students, 

whether the interior design of a library has any effect on their experience when 

using its services, and what the students themselves believe is most important for 

the library to do to stay afloat in a society that is constantly evolving and becoming 

more digital. The study will also bring up UX (User Experience) as a method for 

library design. The theories used in this study are the third place theory, as well as a 

comparison to the ideals of the Learning Commons model. In order to find out how 

the students view the library and the impact of its design, five interviews with five 

different students at Linneaus University in Växjö were conducted. The results show 

that the library generally inspires the students to feel motivated and at ease in a 

place that is comfortable and safe. It also shows that the design and the general 

atmosphere of the library does play a specific role in the students’ overall 

experience of the library as it impacts many of the choices they make while they’re 

there, such as where to sit or which places to avoid. The majority of the students are 

mostly happy with the library as it is except for minor inconveniences, and merely 

wishes for the library to continue in the same way in the future while adapting to 

any new changes that may come in its way. 

English title 

A place for us by us – a study in the design of university libraries for students 

Nyckelord 

Libraries, library design, interior design, UX, user experience 

Tack 

Till de fem studenter som tog sig tid från sina studier för att intervjuas – tack!   

Även ett stort till min goda vän Elin, som flera gånger bjöd mig på te och lät mig 

beklaga mig över alla problem som kom i min väg under uppsatsens gång.
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1 Inledning 

Sedan bibliotekets begynnelse har dess roll som en allmän institution varit under 

ständig utveckling. På senare år har teknologi och digitaliseringen av olika material 

kommit till att spela en allt större roll i bibliotekets sortiment, vilket bidrar till att 

biblioteksrummet och även dess design har fått allt fler krav att uppnå för att dess 

användare ska känna att de vill spendera en del av sin vardag på biblioteket och få ut 

någon av det. Att kunna erbjuda sina användare det bästa och senaste inom 

teknologi är bara ett utav flera mål som biblioteket strävar efter att nå, men för att 

användarna ska välja att tillbringa sin tid på biblioteket krävs det att biblioteket har 

en design och en miljö som tilltalar användarna och får dem att känna sig välkomna. 

Biblioteket är inte bara en plats där man kan låna böcker för att ta med sig hem, utan 

det är även ett informationscenter och en mötesplats utanför hem och arbete som ska 

vara både trygg, bekväm, och tillfredsställande för alla som besöker det. 

1.1 Bakgrund 

Jag har valt att göra min undersökning i biblioteksdesign eftersom jag tycker det är 

intressant hur olika typer av bibliotek väljer att specificera sin design utefter vilken 

målgrupp de försöker att nå ut till. När jag var yngre och besökte det lokala 

kommunbiblioteket fanns det alltid något att göra, även för någon som ännu inte 

kunde läsa. Biblioteket var för mig en magisk plats där det aldrig tog slut på saker 

att titta på och undersöka. På senare år har jag insett att mycket av det beror på hur 

biblioteket var designat, och vilka känslor designen väckte hos mig. Olika typer av 

bibliotek väcker olika känslor, och vilken användargrupp biblioteket inriktar sig mot 

tror jag har en stor betydelse i hur bibliotekets design ser ut. Detta har även fått mig 

att undra om det finns någon specifik typ utav design som finns till för att locka 

studenter. Vad vill studenter se när de kommer in i ett universitetsbibliotek, och vad 

får dem att vilja sätta sig ner och studera på biblioteket istället för att gå hem? 

Min studie handlar främst om huruvida bibliotekets design har någon inverkan på 

sina användare när de besöker biblioteket i studiesyften såväl som för dagligt bruk, 

samt om bibliotekets inredning, design, eller val utav möbler spelar någon särskild 

roll i hur användarna upplever biblioteket när de använder sig utav dess lokaler och 
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resurser. Studien fokuserar också på hur bibliotek kan använda User Experience 

(UX), för att designa biblioteket utefter användarnas självuttalade åsikter och behov. 

Anledningen till att jag valt att även koncentrera min undersökning på UX är att  

1.2 UX – vad är det? 

User Experience, som vanligtvis kallas för UX, är ett begrepp som beskriver hur 

någon känner när de upplever en särskild produkt eller service (Schmidt & Etches 

2014:1). Det finns många olika faktorer som påverkar den övergripande 

upplevelsen, s.k. ”touchpoints”, och för att en kund eller en användare ska bli nöjd 

med den service som erbjuds är det viktigt att alla faktorer är med för att utforma 

helheten. Bland dessa kan man räkna både bibliotekets kundservice, utbud, layout, 

samt mycket mer. Målet med UX design är att hantera alla dessa ”touchpoints” på 

ett sätt som gör att de tillsammans skapar den ultimata upplevelsen. 

Schmidt och Etches menar att det finns tre viktiga grundelement för att uppnå en bra 

user experience (2014, s.3). Först och främst måste en produkt eller service vara 

praktisk. Den måste kunna lösa ett problem eller tillgodose ett behov för att kunna 

skapa en bra upplevelse. Sedan måste den också var användbar i den mån att dess 

användare inte kan använda den eller om de stöter på hinder när de väl försöker. En 

produkt som är praktisk i teorin men som inte går att använda är inte en bra produkt. 

Slutligen så måste produkten eller servicen vara önskvärd. För att användaren ska 

kunna hänföra sig till en produkt eller service, måste det först finnas ett behov eller 

en önskan för den specifika produkten eller servicen (2014, s.3-4). Dessa två går 

även bra ihop hand i hand, och räknas som väsentliga för att åstadkomma en bra 

user experience. 

1.3 Problemformulering 

För varje dag som går ökar kraven på biblioteket att prestera i ett alltmer 

digitaliserat samhälle. Frågan om det fysiska biblioteket har en plats i framtiden och 

vilken ställning det har i samhället diskuteras ändlöst, och det blir desto svårare att 

definiera vad bibliotekets roll verkligen är. Bibliotekets uppdrag har alltid varit att 

fungera som en informationskälla såväl som en mötesplats för dess användare, men 

vad händer om användarna inte längre känner att biblioteket har något att erbjuda 

dem? Biblioteket tappar sina användare och böckerna börjar samla damm i skuggan 
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av e-böcker som går att få tag på online, och det fysiska bibliotekets betydelse 

ifrågasätts ännu mer. 

Hur man väljer att designa ett bibliotek har en stor inverkan på hur användarna 

uppfattar biblioteket, och det bidrar därmed starkt till huruvida användare väljer att 

besöka biblioteket eller istället använder sig utav onlinetjänster. Med hjälp av en 

tillfredsställande design och en service som är skräddarsydd i användarnas anda 

hoppas man att kunna fastställa bibliotekets tillvaro som betydelsefull för alla de 

som använder det. 

Lesneski (2014, s. 79) menar att bibliotekets roll ändrats drastiskt över tiden, och 

kanske särskilt mycket de senaste åren. Medan läs- och skrivkunskaper fortfarande 

är fundamentala egenskaper som går att skaffa på ett bibliotek, har dagens bibliotek 

högre krav på att hjälpa sina användare genom att lära ut och uppmana till kritiskt 

tänkande, kommunikation, kollaboration, och kreativitet. Många som inte har haft 

möjlighet att skaffa dessa kunskaper tidigare förlitar sig på bibliotekets service och 

resurser för att få dem, vilket har lett till att även kraven på bibliotekets rum och 

utrymmen har ändrats för att få plats för allt nytt som behövs. 

Därför är det viktigt att biblioteket har en design som är både tillfredsställande, 

lugnande, och bekväm samtidigt som alla bibliotekets resurser får plats utan att det 

ser stökigt ut. Om bibliotekets design utstrålar en bra känsla, ökar det chanserna att 

användarna upplever sin tid på biblioteket som positiv och därmed fortsätter att 

använda biblioteket. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utforska om bibliotekets design och struktur har 

någon specifik inverkan på användares upplevelse när de använder bibliotekets 

resurser, samt att diskutera medel för att få en bredare förståelse för vad bibliotekets 

användare vill se i form av design. Studien kommer även att ta upp UX (User 

Experience) som en metod för att designa bibliotek utefter användarnas behov, samt 

hur biblioteket fungerar såväl som presterar som ett ”third place” för sina 

användare. 
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Studien kommer att grundas i tre olika frågor. 

1. Hur viktigt anser bibliotekets användare det är att biblioteket har en 

tillfredsställande design? 

2. Har inredningen av bibliotekets design någon särskild inverkan på användarnas 

upplevelser när de använder bibliotekets resurser? 

3. Vilka kriterier anser användarna är viktigast att biblioteket uppfyller? Vad krävs 

för att biblioteksrummet ska kunna fortsätta att frodas i ett allt mer digitaliserat 

samhälle? 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att fokusera på just universitetsbibliotek. Huruvida folkbibliotek, 

skolbibliotek, såväl som andra typer av bibliotek och dess användares uppfattning 

om dessa har således ingen inverkan på den här undersökningen eller dess resultat. 

Eftersom studien är begränsad till endast fem studenter är det omöjligt att fastställa 

att deras åsikter är överensstämmande med alla studenter, varken på 

Linnéuniversitetet eller något annat universitet.  

2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att ta upp tidigare forskning som gjorts inom 

biblioteksdesign och UX, först med hjälp av tre artiklar som skrivits inom ämnet 

biblioteksdesign, och sedan genom en granskning av Krister Johannessons 

doktorsavhandling. Avslutningsvis följer en genomgång i hur man kan använda UX 

inom biblioteksväsendet och särskilt för biblioteksdesign. 

2.1 Tidigare studier i biblioteksdesign vid universitet 

Här nedan följer en genomgång av tre olika studier som genomförts inom 

biblioteksdesign vid diverse universitet utanför Sverige. 

2.1.1 University of South Wales 

Kylie Bailin, som har titeln Master of Library and Information Science och som 

arbetar vid Lafayette College University i USA, gjorde år 2011 en undersökning vid 
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University of South Wales. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka typer 

av rum som behövs i ett bibliotek för att nå alla de kriterier som det moderna 

samhället ställer på biblioteket idag, samt undersöka hur väl biblioteket i fråga 

uppfyller de kriterierna. 

I undersökningen beskriver Bailin biblioteket som ett ”third place”, som kommer att 

diskuteras mer utförligt senare i den här uppsatsen, och som till grunden syftar på en 

allmän plats som existerar utanför hem och arbete. Bailin menar att eftersom 

bibliotek är en säker och bekväm plats dit användare av alla åldrar är välkomna att 

ta del av information, kan alla olika typer av bibliotek vara third places. Genom att 

se biblioteket som en plats som har som ett av sina mål att vara ett ”third place” kan 

de lättare analysera sitt empiriska material. 

För att styrka sin studie använde Bailin sig även utav resultat som framförts i 

förhållande med undersökningar som tidigare gjorts inom samma ämne, samt av den 

litteratur som redan finns tillgänglig. Bailin genomförde också strukturerade 

intervjuer med studenter för att samla in mer kvalitativa och kvantitativa data. I 

intervjuerna fick studenterna svara på frågor om bibliotekets miljö, samt diskuterade 

både vad de tycker är positivt såväl som negativt med biblioteksrummet, och vad de 

gärna hade velat se mer eller mindre av i framtiden.  

Studenter utanför biblioteket blev tillfrågade om de ville delta i en kort intervju, och 

utav de 78 studenter som blev tillfrågade var det 72 studenter som deltog. Bailin 

rapporterar dock att det ibland visade sig problematiskt att intervjua studenter i 

grupp då en del av studenterna endast deltog med korta svar eller nickningar, trots 

att intervjuaren försökte få alla deltagare att ge så utförliga svar som möjligt.  

Intervjuerna genomfördes av en medlem av bibliotekspersonalen. Samtliga 

deltagare i intervjun fick skriva på en samtyckesblankett innan intervjuerna 

utfördes, och alla fick även full anonymitet om de så önskade. Datan som samlades 

in i intervjuerna analyserades sedan i Excel av samma personal som utförde 

intervjuerna. 

Resultatet av studien visade att majoriteten av studenterna är nöjda med hur 

biblioteket ser ut, och deras önskemål handlade främst om att de ville ha mer utav 
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vad som redan fanns tillgängligt, såsom fler sittplatser eller tysta rum i biblioteket. 

Mer än hälften av deltagarna ansåg att det inte fanns något som saknades eller 

behövde förbättras på biblioteket. 76% av studenterna svarade att de besöker 

biblioteket minst en gång i veckan, varav 35% besöker biblioteket varje dag. 18% 

av studenterna svarade att de sällan kommer till biblioteket, och 19% kommer dit 

varannan vecka. De utav bibliotekets resurser som används främst är datorer (30%), 

sällskapsrum (30%), och tysta rum för studier (27%). Undersökningen visade även 

att studenterna föredrar att studera i grupp, då 68% svarade att de ofta använder 

bibliotekets grupprum för att studera tillsammans. Något som studenterna ansåg 

positivt med biblioteket är att det är en väldigt flexibel plats, där det finns både tysta 

rum där studenterna kan koncentrera sig på sina studier men också öppna platser 

med bekväma stolar och fåtöljer där studenter kan jobba tillsammans eller på annat 

sätt socialisera med varandra. 

2.1.2 Southampton University, Queen Mary College, 

och Bournemouth University 

Colin Beard och David Bawden gjorde en undersökning i hur studenter på 

masternivå eller doktorandnivå använder bibliotekets fysiska och digitala medel. 

Främst ville de se hur mycket studenterna egentligen använder biblioteket i sina 

studier, men även till vilken grad deras behov möts när de väl är på biblioteket. 

Undersökningen skedde på tre universitet i England, däribland Southampton 

University, Queen Mary College, och Bournemouth University. Dessa tre 

universitet valdes på grund av deras olikheter i både storlek, syn på 

informationsbeteende, och utbud av utbildningar. 

I artikeln tar Bawden och Beard upp termen ”thinking place” i förhållande till 

biblioteket. Teorin om biblioteket som ett ”thinking place” är en teori som på många 

sätt går att jämföra med third place teorin, som min egen undersökning är baserad 

på. Författarna beskriver ett thinking place som en plats som existerar utanför ens 

hem och arbete, dit man går för att låta hjärnan värva ner och ta en paus. Bawden 

och Beard menar att bibliotekets design spelar en stor roll i huruvida biblioteket gör 

det möjligt för dess användare att se biblioteket just som ett thinking place, vilket är 

varför de använde thinking place teorin när de utförde undersökningen. 
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Datan från undersökningen samlades in med hjälp utav intervjuer såväl som en 

onlineenkät. Den första frågan på enkäten handlade om hur viktigt användarna 

tycker att det fysiska biblioteket är i deras studier, med tre olika svarsalternativ från 

väldigt viktigt till inte viktigt. Bland de som genomförde enkäten svarade 38% 

väldigt viktigt, 28% svarade viktigt, och 32% svarade inte viktigt. Därefter fick 

deltagarna rangordna olika aspekter och delar av biblioteket från mest väsentligt till 

minst väsentligt. Enligt resultatet verkar grupprum och tysta rum vara som mest 

populära bland studenterna, men även andra resurser som biblioteket har tillgängligt 

utöver rum såsom personal som är tillgänglig från öppning till stängning, WIFI, 

utskrivare och kopiatorer, och ett stort utbud av både fysiska och digitala böcker och 

tidskrifter som man både kan låna hem och använda på plats. 

Deltagarna fick även svara på om det finns särskilda rum på biblioteket för de 

studenter som studerar på master- eller doktorandnivå, samt om det finns ett intresse 

hos studenterna att ha ett sådant rum tillgängligt. Eftersom grupprum och tysta rum 

visades vara de mest populära platserna bland studenterna var det inte särskilt 

chockerande att det fanns ett stort intresse för fler rum av samma sort som studenter 

på högre nivå kan använda för sig själva. 

Trots att det fanns vissa aspekter av biblioteket som studenterna tyckte kunde 

förbättras, var det ändå 80% av deltagarna i enkäten som menade att biblioteket 

generellt sett uppfyller deras behov på ett bra sätt. Resterande 20% ansåg dock att 

bibliotekets utbud var lite väl litet, och att de gärna hade sett att det fanns mer 

tillgängligt på biblioteket. 

När det kommer till intervjuerna som gjordes i undersökningen, var det de tre 

universitetens bibliotekspersonal som intervjuades. Resultaten från intervjuerna 

tydde på att samtlig bibliotekspersonal tyckte att det finns mycket på biblioteken för 

studenter som studerar på avancerad nivå. De menar att skillnaden mellan studenter 

på kandidatnivå och studenter på masternivå inte är särskilt stor, åtminstone inte när 

det kommer till de resurser som är nödvändiga för studierna. Bibliotekspersonalen 

förklarade att problemet snarare ligger i framtiden, då det kan visa sig vara svårt att 

skapa lämpliga zoner i det fysiska biblioteket för olika typer av aktiviteter så att det 
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fortfarande finns en stadig balans mellan både det fysiska såväl som det virtuella 

och digitala biblioteket. 

2.1.3 North Carolina State University 

EunYoung Yoo-Lee, TaeHeon Lee, och LaTesha Velez skriver i sin artikel om en 

undersökning som de gjorde på D.H. Hill biblioteket vid North Carolina State 

University i USA. Anledningen till att de gjorde undersökningen är att de ville veta 

hur och i vilken mån studenter använder det fysiska biblioteket samt vad studenterna 

har för åsikter och tankar om bibliotekets design och layout. De ville också 

undersöka vad studenterna ansåg vara positivt respektive negativt med bibliotekets 

gemensamma/sociala utrymmen. 

Den teori som undersökningen grundas i har sina rötter i Learning Commons 

modellen. Learning Commons modellen handlar om att knyta samman sociala 

resurser med fysiska utrymmen och digitala verktyg, samt att det finns tillgängligt 

stöd från personal som har expertis i det ämnet som det handlar om. Yoo-Lee, Lee, 

och Velez menar således att det resultat som deras undersökning ger ska 

överensstämma med de krav som Learning Commons modellen visar. 

Författarna använde sig utav en enkät som bestod av diverse välstrukturerade frågor 

som metod för att samla in data till sin undersökning. Enkäten var frivillig, och 

frågorna som användes i den togs fram med hjälp av tidigare forskning och litteratur 

som finns tillgängligt inom ämnet biblioteksdesign och handlade om hur studenterna 

uppfattar biblioteksrummet och dess layout. Enkäten hade även en del öppna frågor 

om bibliotekets olika gemensamma/sociala utrymmen, där studenterna kunde ge 

sina åsikter i mer utförliga svar.  

Enkäten granskades även av en bibliotekarie såväl som en f.d. bibliotekarie vid 

universitet, eftersom författarna ansåg att det var viktigt att enkätens validitet kunde 

försäkras innan man började dela ut den. 

Sammanlagt var det 100 studenter deltog i undersökningen. Deltagarna bestod av 51 

kvinnor och 49 män i åldrarna 18-26, med en medelålder på 20. Enkätens första 

frågade handlade om hur ofta studenterna använder biblioteket i sina studier, och 

majoriteten (62%) svarade att de går till biblioteket minst 3-5 gånger per vecka. 
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Resterande deltagare svarade att de använder biblioteket 1-2 gånger i veckan (24%) 

eller inte mer än någon enstaka gång i månaden (11%). Nästa fråga handlade om 

vilken typ av rum studenterna föredrar, varav 37% tycker mest om bibliotekets tysta 

rum och 27% dras mer till bibliotekets gemensamma/sociala utrymmen. Det fanns 

även en relativt stor skara studenter (35%) som menade att de använder både 

bibliotekets tysta såväl som sociala utrymmen ungefär lika mycket när de besöker 

biblioteket. 

Studenterna som deltog i undersökningen fick även berätta vilka platser i biblioteket 

som de tycker mest om. Främst är det de tysta rummen och de gemensamma/sociala 

rummen, med 44% av studenterna som föredrar att vara i de tysta rummen och 45% 

som tycker mer om de gemensamma/sociala rummen. Bland de tysta rummen 

inkluderades platser såsom rummen med datorer och grupprummen på första 

våningen där det är menat att det ska vara tyst. De gemensamma/sociala platser som 

var mest populära bland studenterna var digital media labbet, öppna rum på andra 

våningen, samt ett rum som kallas för teknologisandlådan. De studenter som tycker 

mest om tysta rum var även studenter som främst går till biblioteket för att studera i 

lugn och ro på en plats som är både trygg och bekväm, medan de studenter som 

föredrar de gemensamma/sociala rummen tillhör den grupp studenter som besöker 

biblioteket för att använda sig utav dess teknologi eller för att de vill studera 

tillsammans med sina kamrater och anser att bibliotekets atmosfär uppmanar dem 

till att arbeta bättre än om de försökte studera på en annan plats. 

2.2 Högskolebiblioteket och vad det representerar 

I sin avhandling I främsta rummet: Planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad 

med studenters arbete i fokus (2009) nämner Krister Johannesson att själva 

biblioteksbyggnaden också bidrar till att både representera, stödja, och avgränsa 

bibliotekets verksamhet (Johannesson 2009, s. 9). Han skriver även att bibliotekets 

besökare och användare främst ser och upplever själva byggnaden snarare än vad 

som finns bakom den när de först kommer till ett bibliotek (s. 7-8). 

Byggnadens konkreta materiella form är också betydelsefull för 

användandet. Besökare ser inte alltid det arkitektoniskt planerade 

men måste samtidigt acceptera materiella möjligheter och 
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begränsningar för vad som går att göra i byggnaden. Det är till 

exempel sällan möjligt att gå igenom en vägg för att man inte 

gillar placeringen av dörren. 

(Johannesson 2009, s. 9) 

I sin fallstudie tar Johannesson även upp hur högskolebiblioteket framförs mer som 

en plats för lärande än en plats för förvaring (s. 290). Därefter skriver han om 

biblioteksdiskursordningen, och hur arbetsplatsdiskursen, mötesplatsdiskursen och 

informationsförmedlingsdiskursen relaterar till varandra. Han menar att det kan vara 

svårt att vissa diskurser att stämma överens, såsom 

informationsförmedlingsdiskursen och mötesplatsdiskursen. Anledningen till detta 

menar Johannesson är att ett bibliotek som är designat för att vara en mötesplats dit 

studenter går för att lära sig kan vara störande för de besökare som kommer till 

biblioteket för informationssökning (s. 292). 

Biblioteket kan representeras som en arbetsplats kopplad till 

informationsförmedling och med mötesplatsfunktionen som en 

viktig del av arbetsplatsfunktionen, men det kan också 

framställas i första hand som en plats för informationsförmedling 

med möjligheter till ostört arbete, i snävare representationer 

främst inriktat på inhämtande av information snarare än 

bearbetning av den. 

(Johannesson 2009, s. 291-292) 

Vidare skriver Johannesson att den tekniska utvecklingen är en drivkraft i 

högskolebibliotekens utveckling (s. 304) och att drivkraften förstärks genom att 

framställas som en diskurs, eftersom diskurser både avspeglar och påverkar 

förändringar som sker i samhället. Han tar även upp trender som visar sig inom just 

högskolebibliotek. Ett fulländat högskolebibliotek är inte bara en plats där studenter 

kan låna böcker, utan det är också en mötesplats, arbetsplats, samt en pedagogisk 

resurs där fokus ligger på utbildning snarare än service (s. 305). 
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2.3 UX som metod för att designa bibliotek 

Det finns även ett flertal principer bakom UX som metod för biblioteksdesign. Den 

grundläggande tanken är att man inte borde designa bibliotekets rum eller dess 

service utefter vad bibliotekspersonalen tror att bibliotekets användare behöver, 

utan istället utefter vad användarna själva tycker och tänker (Schmidt & Etches 

2014, s.4-5). Eftersom bibliotekarier vet hur saker och ting fungerar på biblioteket 

från insidan, har de en betydligt annorlunda syn på vad som behövs på biblioteket 

än vad användarna har. Om man designar ett bibliotek utefter de kunskaper och den 

expertis som bibliotekets personal redan besitter men som dess användare inte har, 

försätter det bibliotekets användare i en ogynnsam position där ribban är alldeles för 

hög. 

I boken User Experience in Libraries (2016) tar Andy Priestner och Matt Borg upp 

en av anledningarna till varför det tagit så lång tid för UX att börja tillämpas inom 

biblioteksverksamheten: 

[…] for the past 10 years and more many of us have just been 

trying to keep up with the pace of change, with the demand of 

ever-advancing technology and opportunity. While focused on 

these demands and the pursuit of relevance and understanding in 

an age where our purpose and value has to be constantly proved, 

we have perhaps paid less actual day-to-day experiences of the 

users of our services. 

(Priestner & Borg, 2016, s.1) 

Penny Andrews (2016, s 108-109) tar även upp att det finns många dolda faktorer 

som kan påverka användares upplevelse när de besöker biblioteket på ett negativt 

sätt. Hon menar att medan biblioteket och dess personal vet om att de måste anpassa 

biblioteket för användare med synliga funktionshinder, såsom med extra plats för 

rullstolar och hjälp för användare med synskador, är det svårare för biblioteket att 

anpassa sig utefter funktionshinder som inte syns. Andrews tar bland annat upp 

dyslexi som ett exempel på ett funktionshinder som inte syns, såväl som något hon 

kallar för library anxiety eller biblioteksåmgest. Hon beskriver biblioteksångest som 

den känsla som uppstår när en användare inte känner att deras behov uppfylls när de 
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är på biblioteket eller om de känner sig osäkra i hur de ska bära sig åt när de väl är 

där och därför väljer att inte gå dit överhuvudtaget. 

Diverse dolda hinder har en definitiv impakt på användarnas user experience när de 

använder biblioteket och Andrews menar att det inte är lätt för biblioteken att lägga 

märke till och åtgärda de problemen just eftersom de inte syns och därför är svåra 

att hitta (2016, s 109-110). Personer med autism kan ibland vara extra känsliga för 

vilka typer av ljus, färger, dofter, och andra sensoriska stimulanser som finns 

runtomkring dem. Blinkande ljus och starka färger kan vara outhärdliga för de som 

är mer känsliga än andra, och moderna akademiska biblioteket kan därför upplevas 

som väldigt obekväma platser. Genom att använda UX för att förbättra bibliotekets 

design och göra biblioteket mer lättillgängligt för användare utefter deras egna 

tankar och behov är det lättare för biblioteket att förstå vad användarna verkligen 

känner för biblioteket, istället för att bibliotekspersonalen ska försöka gissa på vad 

de tror användarna behöver. Särskilt med de hinder som är svåra att lägga märke till 

är det inte lätt för biblioteket att veta vad som behöver ändras, och därför kan en 

metod som UX för biblioteksdesign vara väldigt användbar. 

Andrews påpekar dock även att det inte går att undvika att vissa ändringar som görs 

i biblioteket för att förenkla användandet för bibliotekets resurser för några 

användare, kan även göra det svårare för andra användare (2016, s. 111-112). I 

praktiken är det nästintill omöjligt att göra alla nöjda, och det gäller att hitta den 

perfekta balansen där åtminstone majoriteten av användarna är nöjda med sina 

upplevelser på biblioteket på något sätt. 

3 Teori 

I detta kapitel tas de teorier upp som lägger grunden för studien. Den första teorin är 

third place teorin, som först nämndes av Ray Oldenburg och som handlar om en 

bekväm plats utanför hem och arbete. Den andra teorin är Learning Commons 

modellen och huruvida biblioteket stämmer överens med den. 
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3.1 Third place teorin – och biblioteket som en tredje plats 

I boken The Great Good Place (1999) beskriver Ray Oldenburg begreppet ”third 

place” som en neutral plats utanför både hem och arbete – där hem räknas som den 

första platsen och arbete räknas som den andra platsen – där man kan koppla av i 

bra sällskap och lägga oro och andra tankar åt sidan för en stund (Oldenburg 1999, 

s. 21). Många olika institutioner har egenskaper som kan göra dem till en tredje 

plats, och biblioteket är en utav dem. Oldenburg och Brissett (1982, s. 270) menar 

dock att det inte är vilken allmän plats som helst som kan räknas som en tredje plats, 

utan att det finns vissa krav, eller s.k. ”ingredienser”, som måste uppfyllas. En tredje 

plats ska vara frambrytande och kunna följa samma mönster och förändras i samma 

takt som samhället. Det ska vara plats där social status inte har någon inverkan och 

alla är jämlika, där konversation mellan människor är en utav de viktigaste 

huvudaktiviteterna, och där det finns en grupp ”gatekeepers”, som man även skulle 

kunna kalla för stamkunder, dvs ett antal personer som besöker platser väldigt ofta 

och således har gjort en vana utav det (1982, s. 270-271). Jeffres et al (2009) tar upp 

miljön i den populära tv serien Cheers från 1980-talet som ett exempel på den 

perfekta tredje platsen.  

The setting was a perfect example of Oldenburg’s third place. 

The regulars were a racially homogeneous but 

socioeconomically diverse group who laughed, told stories, 

confided problems, drank moderately, and blew off steam from 

the pressures of home and work. The theme song summed up 

both the series and the ideal third place as where you can go and 

everybody knows your name. 

(Jeffres m.fl., 2009, s. 4) 

Det är dock viktigt att det finns en tydlig linje mellan hem och tredje plats. En tredje 

plats ska inte fungera som en ersättning för ett hem, men däremot ska den tredje 

platsen ha en hemtrevlig atmosfär. Medan själva platsen och lokalen för den tredje 

platsen skiljer sig drastiskt från det traditionella hemmet, bör känslan den utstrålar 

bör vara snarlik den som hemmet har. Besökarna ska kunna känna sig välkomna, 

samt se den tredje platsen som en plats där de kan finna stöd och trygghet 

(Oldenburg 2000, s. 42). 
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Oldenburg och Brisset (1982, s. 269-270) tar upp att det är svårt att aktivt planera 

och konstruera en tredje plats. De viktigaste attributen hos en tredje plats kommer 

alltid att utvecklas med tiderna beroende på hur vår livsstil förändras, och dess 

definition formas därefter. 

Third places, we would insist, are only partially amendable to 

rational planning. Their key ingredients seem to remain elusive 

and emergent and these no doubt change with the shifting 

patterns of life style. It is possible, therefore, only to describe a 

few of the necessary, but certainly not all the sufficient, 

characteristics of third places. 

(Oldenburg & Brisset 1982, s. 270) 

I den här uppsatsen kommer third place teorin att användas för att undersöka om 

biblioteket i studien skulle kunna definieras som en tredje plats utefter de mönster vi 

lever efter idag, med grunderna för vad som utgör en tredje plats densamma som vid 

teorins tillkomst.  

3.2 Learning Commons modellen 

I artikeln Climbing to Excellence: Defining Characteristics of Successful Learning 

Commons (2014) beskriver David Loertscher och Carol Koechlin vad som menas 

med Learning Commons, och vad det innebär. Learning Commons är platser, eller 

rum, där man tillsammans med andra kan ta del av information, teknologi, och 

diverse kreativa aktiviteter. Man kan även använda Learning Commons för att 

studera, hålla möten, lära ut, eller spela spel. Det är en plats för experimenterande, 

lekande, skapande, görande, tänkande, samarbete, och växande. Loertscher och 

Koechlin menar även att Learning Commons ska fungera som en bro mellan 

praktisk utbildningsfilosofi och den verkliga världen, vilket betyder att det är 

väsentligt för Learning Commons att vara under ständig utveckling så att de alltid 

stämmer överens med de aktuella och eventuella nya behoven som dess användare 

har. 

If the physical and virtual environments are not stimulating the 

expected responses, then we modify, rethink, redesign, and 
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rework until they do. It has become obvious that much of the 

world’s technology, organizations and now governments must be 

in a constant state of perpetual beta. This reality means that 

flexibility allows continuous change as the needs of the clients 

change. 

(Loertscher & Koechlin 2014, s. 4) 

Här nedan följer en bild som förklarar hur Learning Commons fungerar. Bilden 

visar de fem punkterna som utgör Learning Commons – tillgång, utredning, kritisk 

analys, uttryck, och uppskattning. 
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Learning Commons modellen kommer användas i den här studien för att analysera 

om det finns några likheter respektive skillnader mellan de åsikter som studenterna 

som intervjuats i undersökningen har om biblioteket i fråga, som är ett 

universitetsbibliotek och därmed en plats för lärande, och Learning Commons 

modellens fem olika grenar. 
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4 Metod 

Medan föregående kapitel var en genomgång av de teoretiska ramverk som 

uppsatsen är formad utefter, kommer följande kapitel att handla om hur jag med 

dessa teorier i tanke skapat en intervjuguide och genomfört fem olika intervjuer, 

samt sedan analyserat den data som samlades in. 

4.1 Metod för datainsamling 

Den metod jag valt att använda för att samla in data är kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer med fem studenter på Linnéuniversitet i Växjö. Intervjuerna 

genomfördes var för sig med varje person för att minska risken för att 

intervjupersonerna ska falla för grupptryck eller att någon talar över någon annan. 

Anledningen till varför intervjuer kändes som den optimala metoden för just den här 

undersökningen är bland annat för att det ger en möjlighet att föra något djupare 

samtal med deltagarna, och genom öppna diskussioner få in mer information och 

detaljer än vad som hade varit möjligt med t.ex en enkät. I intervjuer kan man få 

mer utförliga svar genom att ställa diverse följdfrågor som kommer upp under 

intervjuns gång, vilket leder till en mer omfattande undersökning. 

Samtliga intervjuer genomfördes i person och på samma dag. Intervjuerna spelades 

in var för sig på en smartphone, och transkriberades sedan för hand på en dator utan 

hjälp utav något program. 

4.2 Metod för analys 

Efter att samtliga intervjuer transkriberats gick jag igenom varje fråga och svar var 

för sig, varje student för sig. Svaren analyserades genom att jämföras med de olika 

grenarna från Learning Commons modellen (tillgång, utredning, kritisk analys, 

uttryck, och uppskattning) som nämndes i kapitel 3. Jag valde att inte ha med några 

direkta frågor om huruvida studenterna själva anser att modellens olika grenar 

stämmer överens med deras upplevelser på biblioteket eftersom det var viktigt för 

mig att frågorna inte skulle uppfattas som ledande. Istället har jag analyserat 

studenternas svar och sedan gjort egna jämförelser med modellen för att se om det 

finns några likheter respektive skillnader mellan studenternas åsikter och de fem 

punkter som gör upp Learning Commons modellen. 
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4.3 Intervjuguidens upplägg 

För att verkligen få en ordentlig uppfattning om hur studenterna upplever biblioteket 

i sin helhet valde jag att inleda intervjuerna genom att ställa diverse bakgrundsfrågor 

gällande deras förhållande till biblioteket. Dessa inkluderade frågor om hur ofta de 

besöker biblioteket, vad de gör när de är där, samt vilka utav bibliotekets resurser de 

använder mest och anser är mest hjälpsamma för att de ska kunna nå sina mål. 

Drivfrågan i intervjuerna handlade om vilket intryck biblioteket lämnar hos dess 

användare och vilka känslor som designen och bibliotekets generella layout 

framkallar när de kommer in i biblioteket. Anledningen till varför jag valt att ställa 

en sådan fråga är att jag vill veta om bibliotekets användare aktivt tänker på just 

designen när de kommer in i biblioteket, eller om färger och dekor är något som 

hamnar mer i bakgrunden. Resterande frågor handlar om studenterna personliga 

favoritplatser i biblioteket, vad de vill se mer respektive mindre av i form av både 

service och resurser såväl som i design, och vad de anser är viktigast för biblioteket 

att göra i framtiden. Slutligen diskuterades även UX och huruvida studenterna kan 

relatera till biblioteket som en tredje plats. 

4.4 Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna valdes genom att jag gick till biblioteket och frågade en grupp 

studenter om de möjligtvis skulle vilja delta i en intervju. Anledningen till att gjorde 

just så är att jag helst ville ha med studenter som faktiskt använder biblioteket, och 

vilket ställe är då inte bättre att hitta potentiella deltagare om inte just på 

biblioteket? Trots att jag till en början hoppats på att hitta studenter som studerade 

just design, då det hade varit intressant att se just vad de hade för tankar om 

bibliotekets design, visade det sig mycket svårare än vad jag till en början trott. Det 

är inte lätt att instinktivt veta vilket program en person går när man inte träffat dem 

förut. Därför sökte jag runt på biblioteket tills jag hittade en grupp studenter där 

majoriteten åtminstone gick samma eller liknande program, trots att det inte var just 

designprogrammet. 

Intervjupersonerna består att två kvinnor och tre män som studerat vid 

Linnéuniversitet i minst ett år. Alice, 23 år gammal, och Felicia, 28 år gammal, som 

studerar Språk, kultur och kommunikationsprogrammet med inriktning engelska. 



 

18 

 

Även Andreas, 24 år gammal, studerar Språk, kultur och kommunikation fast med 

inriktning historia. Theodor, 24 år gammal, studerar ämneslärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i gymnasieskolan, och slutligen har vi Lukas, 24 år gammal, 

som studerar datavetenskap/IT. 

4.5 Etik 

Samtliga studenter som deltog i intervjuerna önskade att förbli anonyma, och därför 

kommer genomgången av intervjuerna att ha fiktiva namn. Samtliga studenter gick 

även med på att den information de delat med sig av i intervjuerna får användas i 

forskningssyfte för den här uppsatsen. Alla studenter intervjuades separat och fick 

skriva på varsin samtyckesblankett som de sedan fick behålla en kopia av själva. 

5 Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten från undersökningen, som genomförts genom 

intervjuer som jag förklarat i föregående kapitel, att tas upp. Genomgången utav 

resultatet är indelat i diverse underrubriker/kategorier utefter de frågor som jag 

anser hör ihop på ett eller annat sätt.  

5.1 Studenternas användning av biblioteket 

Som jag tidigare nämnt inleddes varje intervju med diverse grundfrågor om hur ofta 

studenterna använder biblioteket samt vad de gör när de är där. Resultatet visade att 

majoriteten av studenterna som deltog i undersökningen besöker biblioteket minst 

en till två gånger i veckan. Felicia, Theodor, och Lukas svarade att de ofta sitter på 

biblioteket och studerar i flera timmar för att de känner att de får mer gjort då. Alice 

och Andreas använder främst biblioteket till att låna kurslitteratur som de sedan tar 

med sig hem. Andreas var dessutom den enda som svarade vanligtvis besöker 

biblioteket ett par gånger i månaden, oftast för att delta i grupparbeten som kräver 

att flera studenter möts upp tillsammans, då han anser att han trivs bättre med att 

studera hemma i sin egen lägenhet. Anledningen till detta menar Andreas är att han 

ibland kan tycka att biblioteket känns lite för stökigt, och att han därför känner att 

han kan få mer gjort när han är hemma. Alice föredrar också att studera hemma och 

besöker främst biblioteket för att låna kurslitteratur. Felicia, Theodor, och Lukas 
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känner däremot tvärtom – dvs att de har lättare att fokusera när de är på biblioteket 

än när de är hemma. Felicia nämnde bland annat att hon upplever att hon ”skärper 

till sig” mer och därför får mer gjort när hon är på biblioteket. Hon menade att det 

finns för många distraktioner tillgängliga i hemmet, såsom Internet och TV, som gör 

att studierna hamnar i bakgrunden. 

När jag ser mig omkring i biblioteket får jag en känsla av att jag 

kommer få mycket gjort. Jag känner mig liksom motiverad till 

att ta tag i plugget. Hade jag varit hemma hade jag mycket lättare 

blivit distraherad och gjort annat, men om jag är på biblioteket 

brukar jag kunna skärpa till mig och fokusera bättre på vad jag 

måste göra.  

(Felicia, 28 år) 

Samtliga studenter svarade att de besöker biblioteket främst i studiesyften men 

också för att besöka kaféet som finns där. Alice och Andreas brukar mest besöka 

biblioteket för att låna kurslitteratur som de sedan tar med sig hem. Alice och 

Theodor nämnde båda att de använder bibliotekets sökfunktioner när de är där, och 

att de uppskattar att biblioteket har ett stort utbud av kursreferenser så att de slipper 

spendera pengar på att köpa dem själva. Felicia tycker att det är skönt att komma 

ifrån hemmet när hon ska studera, men hon påpekade också att det kan vara väldigt 

svårt att hitta lediga sittplatser i biblioteket. Lukas och Theodor använder också 

mycket av den kurslitteratur som finns tillgänglig på biblioteket, men den främsta 

anledningen till varför de stannar på biblioteket för att studera är att de tycker om att 

sitta i bibliotekets grupprum och/eller tysta rum. 

5.2 Bibliotekets design och dess effekt på atmosfären 

När studenterna blev tillfrågade om vilka känslor de upplever när de stiger in i 

biblioteket hade de alla en sak gemensamt – de tycker alla att bibliotekets generella 

atmosfär uppmanar dem till att känna motivation. Felicia anser bland annat att 

biblioteket skapar en ”pluggstämning” hos besökaren, dvs att hon känner sig 

motiverad till att ta tag i sina studier när hon kommer in i biblioteket. Själva 

designen menar hon att inte tänker så mycket på när hon är där, men att hon 

generellt tycker att det ser modernt ut.  
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Andreas påpekade att bibliotekets färger och dess belysning skapar en viss stämning 

som är väldigt rofylld. Han menar att om biblioteket hade sett ut på ett annorlunda 

sätt, till exempel om belysningen hade varit annorlunda eller om bibliotekets färger 

hade varit mörkare, så hade det framkallat en helt annan känsla. Den främsta 

känslan som Andreas upplever när han kommer in i biblioteket är att det känns som 

en arbetsmiljö, och han känner att bara genom att vara där har han större chans att få 

saker gjorda. 

Färgerna och belysningen skapar en särskild stämning, liksom en 

ro. Hade det varit tvärtom, till exempel en annan typ av 

belysning eller mörkare färger, så tror jag att miljön hade gett en 

helt annorlunda känsla. 

(Andreas, 23 år) 

Theodor nämnde att när det gäller just designen så har han en vana att stanna till vid 

de olika tavlor som finns på biblioteket. Han tycker att det är trevligt att det finns så 

mycket konst, och den öppna planlösningen gör att han aldrig upplever att han 

känner sig instängd när han är på biblioteket. Han upplever inte heller att 

bibliotekets design eller val av konst är för mycket eller distraherande, utan genom 

att komma till biblioteket känner han sig lättad för att han är på en plats där han är 

isolerad från distraktioner som lätt kan uppstå i hemmet. Eftersom Theodor generellt 

tycker om stilrena platser som har ljusa färger, mycket glas och stora fönster faller 

bibliotekets design definitivt i hans tycke. Det ger biblioteket en akademisk och 

professionell känsla. 

Jag vet inte varför, men jag fastnar alltid vid bibliotekets tavlor. 

Det är fint med lite konst för att liva upp stället tycker jag, men 

det är bra att det inte är för mycket heller så det blir 

distraherande. Den öppna planlösningen gör också att man inte 

känner sig instängd. Det blir liksom inte klaustrofobiskt oavsett 

var man sitter.  

(Theodor, 24 år) 

Lukas upplever dock att biblioteket är ganska trångt. Han menar att när han besöker 

ett bibliotek är det viktigt för honom att det är högt i tak och att han har mycket plats 



 

21 

 

runtomkring sig, för då känner han sig mer bekväm. Linnéuniversitetets bibliotek 

tycker han är för litet för att han ska känna sig helt bekväm, särskilt eftersom det är 

så många studenter som använder biblioteket samtidigt. Det blir då svårt att hitta 

lediga sittplatser i biblioteket som inte sitter för tätt ihop för Lukas tycke. Han 

nämnde även att han tycker att belysningen i biblioteket är alldeles för ljus, vilket är 

negativt för honom då han har en tendens att känna sig stressad när han befinner sig 

i ett rum med väldigt stark belysning. Färgerna anser han också är alldeles för ljusa, 

i den mån att de ibland får hans ögon att göra ont. När det är så vitt tycker han att 

det känns som att vara på ett rymdskepp snarare än ett bibliotek. Han föredrar 

mörkare platser, och därför föredrar han att sitta i ”källaren” på biblioteket där det är 

något mörkare än på de andra våningarna med fönster. 

För mycket ljus gör ibland att jag känner mig väldigt stressad, så 

jag håller mig till platser i biblioteket som är lite mörkare och har 

mer naturligt solljus. Färgerna är ljusa också, de får mina ögon 

att göra ont. Jag föredrar mörker. Biblioteket är så vitt att det 

nästan känns som ett rymdskepp.  

(Lukas, 24 år) 

Även Alice tycker att biblioteket ofta känns trångt, detta just med tanke på hur 

många studenter som besöker det dagligen. Den främsta anledningen till varför 

Alice hellre sitter hemma och studerar är just att det är lätt att hon känner sig 

klaustrofobisk i biblioteket med så många andra studenter i sin närhet. Däremot 

biblioteket är helt rätt för ett universitetsbibliotek och den känsla som ett 

universitetsbibliotek bör väcka hos dess användare. Hon tycker att det är lagom 

mycket konstverk för att det ska se snyggt och intressant ut utan att bli för plottrigt. 

Hon gillar också att biblioteket använt sig av ljusa och neutrala färger i sin design, 

för att det gör att biblioteket ser både stilrent och modernt ut. Vanligtvis brukar hon 

inte lägga mycket tanke på hur olika platser hon besöker ser ut, såvida de inte har 

ovanligt starka färger. Detta inkluderar biblioteket, men Alice menar att hon ser det 

som något positivt, då bibliotekets design inte är så pass påtryckande att den dränker 

de intryck och känslor som det siktar mot att väcka hos sina användare. 
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5.3 Studenternas favoritplatser i biblioteket 

Studenterna blev även tillfrågade om de hade någon särskilt favoritplats i 

biblioteket, vare sig det är en plats med sittplatser där de tycker att det är bekvämt 

att sitta och plugga, eller en plats som helt enkelt tycker ser bra ut eller ger en 

positiv känsla. De fick även gärna berätta om det fanns ställen i biblioteket som de 

tyckte mindre om, och varför de tror att just de platserna attraherar dem mindre än 

andra delar av biblioteket. 

Felicia tycker mest om att sitta i bibliotekets tysta rum och grupprum. Hon gillar att 

det är rofyllt och väl ljudisolerat så att hon kan koncentrera sig. Dock kan det bli 

problematiskt när hon behöver låna en dator, då det inte finns några tillgängliga i 

grupprummen. Precis som Felicia tycker Andreas mest om grupprummen, men han 

menar att det kan vara svårt att hitta lediga grupprum om man inte bokar dem i 

förväg. 

Jag tycker väldigt mycket om att sitta i de tysta rummen, eller 

grupprummen. Där är det så lugnt och rofyllt, och man slipper 

höra allt prat från de andra rummen eftersom det är ljudisolerat. 

Dock finns det inga datorer där vilket blir jobbigt för mig 

eftersom jag ofta behöver använda bibliotekets datorer.  

(Felicia, 28 år) 

Felicia tycker inte om att sitta på andra våningen kring datorerna då hon upplever 

det som lite för centralt och högljutt för hennes tycke. Många studenter sitter där 

och pratar, vilket stör hennes koncentration när hon försöker studera. Platsen som 

Andreas tycker minst om är de som är närmast kaféet. Han tycker att det är lätt att 

det blir högljutt när det inte finns någon tydlig gräns mellan kaféet och biblioteket, 

då de båda existerar i ett enda stort rum. 

Alice berättade att hon tycker mest om att sitta i bibliotekets källare. Hon trivs där 

eftersom hon anser att det är mycket lugnare och tystare där än på de andra 

våningarna i biblioteket. Dock tror hon att det är många andra studenter som känner 

likadant, och därför är det ofta väldigt mycket folk där när hon vill gå till biblioteket 

för att plugga, vilket gör att det är svårt att hitta lediga sittplatser. 
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Precis som Felicia tycker hon inte om att sitta på bibliotekets andra våning där det 

finns många datorer, för även där brukar det vara mycket folk vilket Alice tycker 

ger en stökig känsla. 

Theodors favoritplats på biblioteket är på andra våningen, under en plats som han 

hänvisar till som en slags ”inomhusbalkong”. Där finns en väldigt öppen mitt med 

många bord och sittplatser i nära avstånd till de skönlitterära böckerna. När man 

sitter där menar Theodor att man kan se alla människor runtomkring sig, och 

belysningen är stark men inte på ett påtryckande sätt. Han tycker även om att det 

ligger nära bokhyllorna med kurslitteratur. Även Lukas har detta som sin 

favoritplats på biblioteket. Han tycker om att det är så stort och öppet, och han 

känner sig mer avslappnad när han kan se allt som händer runtomkring sig. 

Mitt favoritställe är på andra våningen, under balkongen eller 

vad man ska kalla det. Där finns en öppen mitt med 

skönlitteratur och många bord. När man sitter där kan man 

verkligen se alla människor som sitter runtomkring, och det är 

väldigt bra belysning. Det är också väldigt nära till alla 

kursreferenser, vilket jag tycker om.  

(Theodor, 24 år) 

Theodor ogillar att sitta i bibliotekets källare för att den är trång och därför inte ger 

samma öppna känsla som resten av biblioteket. Han nämnde att om han inte hittar 

någon annan plats att sitta i biblioteket, väljer han ändå hellre att sitta i bibliotekets 

arkiv över källaren. Lukas tycker inte heller om att sitta i bibliotekets källare, då han 

upplever den som väldigt trång med för mycket artificiellt ljus. Han föredrar den 

typen av ljus som kommer från fönster, och i källaren finns det inte särskilt mycket 

fönster, vilket gör att Lukas känner sig stressad. 

5.4 Framtidens bibliotek – vad finns i det? 

Studenterna blev även tillfrågade om det finns något som de skulle vilja ändra i 

biblioteket vad det gäller både design, layout, och generella resurser, samt vad de 

hade velat se mer av i framtiden. De fick förklara vad de anser är viktigast för 
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biblioteket att göra för att biblioteket ska kunna frodas även i ett framtida samhälle 

där olika institutioner blir alltmer digitaliserade än vad de är idag. 

Alice svarade att hon gärna hade haft mer utrymme, samt datorer då hon tycker att 

det är särskilt viktigt att ett universitetsbibliotek har tillräckligt med datorer som 

studenterna kan använda när de är där. Förutom det är hon nöjd med biblioteket som 

det är idag. 

I framtiden tror hon att biblioteket kan behöva bli mer digitaliserat, med 

självskanning och automatisk återlämning av böcker som alternativ. En utförlig 

hemsida som kan användas av de studenter som inte har tillgänglighet att komma till 

biblioteket vore också bra. 

Felicia hade gärna velat se att biblioteket har fler tysta rum, då hon tycker att det är 

väldigt högljutt för att vara ett bibliotek. Hon nämnde även att hon ibland har svårt 

att hitta det hon söker i litteraturlistor till kurser bland bibliotekets hyllor med 

kurslitteratur, så ett större utbud av kursreferenser vore uppskattat. 

Det hade varit skönt med flera tysta rum, tycker jag. Det är 

liksom rätt högljutt för att vara ett bibliotek. Sen har jag också 

svårt att hitta de böcker jag behöver i litteraturlistan ibland, så ett 

större utbud att kurslitteratur hade jag tyckt vore bra att ha.  

(Felicia, 28 år) 

Felicia tror inte att det är särskilt mycket biblioteket bör ändra på inför framtiden då 

hon anser att bibliotekets service är något som alltid kommer behöver, oavsett hur 

mycket teknologin ändras. Att kunna både söka online och komma till biblioteket är 

en valmöjlighet som Felicia uppskattar. Dock tycker hon det är mer bekvämt att ha 

en fysisk bok att bläddra än att titta på en skärm, och hon föredrar att fråga en 

bibliotekarie direkt över att söka efter svar för då tycker hon att hon oftast får bättre 

och mer direkta svar. 

Theodor förklarade att även om han är väldigt nöjd med biblioteket som det är, hade 

det varit kul att se mer växter i biblioteket för att ge det lite mer liv. Att hitta ett sätt 

att få luften att cirkulera bättre i biblioteket vore också något som Theodor hade 

tyckt om. 
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Han menar också det är två helt olika upplevelser att läsa på en skärm och att läsa en 

fysisk bok, och att den fysiska boken inte är att underskatta. Han tycker att 

biblioteket är väldigt duktiga på att hålla sig med tiderna och digitalisera sina 

tjänster och medier. Han behöver inte alltid gå till biblioteket utan kan använda sig 

av hemsidan istället, vilket han tycker är väldigt praktiskt. 

Även Andreas tycker att biblioteket skulle kunna ha fler växter. Han hade gärna haft 

bättre AC också, då han ofta upplever att han blir varm när han sitter i biblioteket. 

Han betonar dock att den personliga kundservicen som biblioteket erbjuder aldrig 

kommer att kunna bytas ut mot AI (Artificiell Intelligens) eller robotar, utan folk 

kommer alltid ha ett behov för personlig kontakt med människor. 

Den personliga kundservicen kommer aldrig att kunna bytas ut 

mot AI eller robotar. Det skulle helt enkelt inte fungera. 

Människor har ett naturligt behov för personlig kontakt med 

andra människor, och det är en otroligt värdefull resurs som 

biblioteket erbjuder som kommer att behövas i framtiden också. 

(Andreas, 23 år) 

Lukas svarade att han mest av allt hade velat ha ett bättre kafé, gärna något som är 

mer avskilt och därmed inte så tätt intill bibliotekets övriga lokaler som är menade 

för studier då ett flitigt kafé med många kunder leder till höga ljudnivåer. Någon typ 

av själv-service för kaffe och liknande menar Lukas hade varit en klar förbättring 

för biblioteket. Han hade också gärna sett att bibliotekets grupprum blev lite mer 

privata. Just nu har grupprummen fönster längs väggarna vilket gör att andra 

studenter gärna kikar in för att se om grupprummen är lediga. Detta blir dock lätt ett 

stressmoment för de studenter som sitter i grupprummen just då om de kommit till 

biblioteket för att studera i lugn och ro. Lukas anser också att bibliotekets teknologi 

är något utdaterad, och att många av de resurser och de digitala medier som behövs 

inom IT/dataprogrammen inte finns. Bättre teknik vad det gäller datorer och labb 

hade varit väldigt uppskattat. 

Lite mer IT-vänliga saker i grupprummen vore väldigt bra, 

särskilt för mig som IT student. Bättre teknik vad det gäller 
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datorer och labb hade varit otroligt uppskattat, tror jag. Många av 

de program som vi behöver finns inte på bibliotekets datorer, 

eller så är datorerna för gamla för att hantera dem, så man måste 

nästan ha en egen dator som man tar med sig till biblioteket. Det 

kan bli väldigt jobbigt om man liksom inte har råd med det. 

(Lukas, 24 år) 

Trots att Lukas anser att det är mycket som biblioteket kan förbättra, är han också 

väldigt tydlig med att betona att han tycker att de som tror att bibliotek inte kommer 

att behövas i framtiden p.g.a av allt mer avancerad teknologi inte vet vad ett 

bibliotek verkligen är. Han menar att ett bibliotek är både en informationskälla samt 

en viktig del av vår historia. Därför anser Lukas att det inte finns något särskilt 

biblioteket bör göra förutom att fortsätta precis som de gör nu, och fortsätta att 

anpassa sig utefter den nya teknologin som kommer så gott som de kan. 

5.5 UX och biblioteket som en tredje plats 

Slutligen gavs en kort genomgång av UX och vad det innebär, samt alternativ för 

hur man kan använda UX för att förbättra bibliotekets service och design. Endast en 

utav studenterna som deltog i intervjun hade hört talats om UX förut, dock i andra 

sammanhang än bibliotek, men samtliga tyckte att det verkade som en bra metod. 

Alice menar att det är ju trots allt användarna som är den viktiga målgruppen och 

därför borde det vara en självklarhet att biblioteket anpassas utefter deras behov. 

Theodor svarade att han tror att det är lätt att bibliotekarierna har en annorlunda syn 

på vad som behövs i biblioteket än vad användarna har, och att trots att det finns 

saker som verkar nödvändiga i teorin är det inte alltid så lätt för användarna att 

förstå sig på dem då de inte har samma kunskaper och erfarenheter som 

bibliotekarierna har. 

Third place teorin och studenternas uppfattning om biblioteket som en tredje plats 

var det sista som togs upp i intervjuerna. En kort genomgång om vad som definierar 

ett third place gavs till de studenter som inte hade hört talas om det förr, och sedan 

blev de tillfrågade om de ansåg att Linnéuniversitetets bibliotek uppfyllde 

kriterierna för att vara en tredje plats.  
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Av de fem studenter som intervjuades var det bara en som inte tyckte att biblioteket 

kändes som en tredje plats, då han tycker att skolarbetet gör biblioteket till en plats 

för arbete, och att han därför relaterar biblioteket till skolan. Däremot menar han att 

andra bibliotek, såsom folkbibliotek och kommunbibliotek, definitivt känns som 

tredje platser. Resterande fyra studenter tyckte dock att biblioteket absolut känns 

som en tredje plats för dem, trots att de oftast kommer dit för att ägna sig åt 

skolarbete. 

6 Analys 

I det här kapitlet kommer resultatet från intervjuerna som redoviserats i föregående 

kapitel att analyseras och jämföras med third place teorin och Learning Commons 

modellen, som togs upp i kapitlet som berörde metod. 

6.1 Är biblioteket en tredje plats? 

Som Oldenburg (1999) beskriver en tredje plats i sin bok framgår det tydligt, 

åtminstone enligt min personliga åsikt, att biblioteket bör räknas som en sådan. Han 

skriver att de mest framgångsrika tredje platserna är platser dit man kan gå vid 

nästan vilken tid som helst på dygnet och kunna förvänta sig att det finns bekanta 

ansikten när man kommer dit (Oldenburg 1999, s. 32). Utifrån de studenter som 

intervjuades föredrog majoriteten att sitta på biblioteket och studera istället för att 

studera hemma, då de upplever biblioteket som en trygg och bekväm plats som de 

gärna kommer tillbaka till för att det är en familjär plats för dem. När studenterna 

blev direkt tillfrågade om de upplever att biblioteket känns som en tredje plats för 

dem var det endast en av studenterna som inte tyckte att biblioteket fullt igenom 

känns som en tredje plats. Trots det menar han dock att biblioteket är en så pass 

viktig plats i hans studier att han använder biblioteket nästintill varje dag, då han 

föredrar det över att sitta hemma. 

Oldenburg och Brisset (1982) tar även upp att en tredje plats är till för att främja 

konversation, vilket leder till att tredje platser ofta är högljudda (Oldenburg & 

Brisset, s. 278). Flera av studenterna som deltog i den här undersökningen nämnde 

att det finns vissa platser på biblioteket som de undviker eftersom ljudnivån är 
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alldeles för hög. Dessa platser visade sig i stort sätt vara de områden på biblioteket 

dit många studenter samlas på en och samma gång och för konversationer med 

varandra, såsom öppna rum och rum som har flera datorer. Detta är ännu ett tecken 

på att biblioteket skulle kunna räknas som en tredje plats. 

Third places encourage and, indeed, thrive on emotional 

expressiveness. Both the subject matter and style of conversation 

in the third place is extraordinarily emotional, as is the very 

vocabulary used to communicate. Often third place participation 

is loud and boisterous. 

(Oldenburg & Brisset, 1982, s. 278) 

Något som jag finner intressant är att, baserat på den information som 

undersökningen gett, biblioteket verkar ha en typ utav aura som uppmanar 

studenterna till att få mer gjort i sina studier än vad de kanske hade fått i sina egna 

hem. Internet, som nämns som en utav de vanligaste distraktionerna som de stöter 

på när de försöker studera hemma, finns ju även på biblioteket, men resultatet tyder 

på att distraktionen inte är lika stark när de befinner sig på biblioteket. Detta kan 

bero mycket på just vilket intryck biblioteket lämnar hos studenterna, vilket också är 

kopplat till bibliotekets generella design och layout. 

Majoriteten av studenterna som deltog i undersökningen berättade att de inte lägger 

några särskilda tankar åt bibliotekets design, utan de fokuserar mer på vad de ska 

göra medan de är biblioteket, och själva känslan som biblioteket utstrålar. Detta kan 

kopplas till hur Oldenburg och Brisset (1982) beskriver hur återkommande besökare 

av en tredje plats oftast upplever den tredje platsen. 

Not even to its inhabitants is the third place a particularly 

intriguing or exciting locale. It is simply there, providing 

opportunities for experiences and relationships that are otherwise 

unavailable. 

(Oldenburg & Brisset 1982, s. 270) 

Det finns således mycket som tyder på att biblioteket skulle kunna vara en tredje 

plats. Även om kriterierna för vad som räknas som en tredje plats förändras och 
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utvecklas med tiden finns grunderna om trygghet och gemenskap kvar, och 

detsamma går att säga för biblioteket. Bibliotekets roll är ständigt under utveckling, 

särskild vad det gäller teknologi och digitalisering av bibliotekets resurser, men de 

grundläggande budskapen är desamma, och däribland finner man både trygghet och 

gemenskap. 

6.2 Biblioteket enligt Learning Commons modellen 

Enligt modellen som visar kriterierna för vad som räknas som Learning Commons 

(se kapitel 3.2) finns det diverse krav som måste uppfyllas. Det måste finnas tillgång 

till bruk av digitala medier, uppmana till informationssökande och kritiskt 

analyserande, finnas rum för att uttrycka sig online, samt uppmana till kreativitet. 

Dessa kallas kortfattat för access, investigation, critical analysis, expression, och 

application. 

De svaren som studenterna gav under intervjuerna tyder på att biblioteket har en stor 

chans att räknas som Learning Commons. Studenterna tycker att de har tillgång till 

teknologi, och att bibliotekets atmosfär och känsla får dem att känna sig motiverade 

till den syssla till kommit till biblioteket för att göra. En utav grenarna som tillhör 

Learning Commons modellen berör appreciation, dvs uppskattning, och enligt 

modellen betyder detta att de platser som räknas som Learning Commons ska 

bemyndiga och uppmana kreativitet hos dess besökare. Som nämnts ovan menar 

studenterna i den här undersökningen att de känner sig motiverade när de kommer 

in i biblioteket, och att de känner att de kommer att få mycket gjort i sina studier 

genom att studera på biblioteket istället för hemma. Detta tyder på att biblioteket 

inspirerar sina besökare till att få saker gjorda, i detta fallet diverse studier, som i 

flera fall kräver egen kreativitet hos studenterna. 

Studenterna får den hjälp de behöver med sitt informationssökande på ett sätt som 

gör att de föredrar att be en bibliotekarie om hjälp över att gissa sig fram, så att de 

vet att det blir rätt. Det kan kopplas till både access och investigation grenarna utav 

Learning Commons modellen i den mån att studenterna anser att de har tillgång till 

både teknologi och hjälp med informationssökande. En koppling till grenen om 

expression går också att finna här, då studenterna har tillgång till att använda 

Internet och uttrycka sig online på bibliotekets datorer. 
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7 Diskussion och slutsats 

Det här kapitlet kommer att ta upp de tankar och slutsatser som undersökningen har 

frammanat, och behandla det resultat som analysen i föregående kapitel kommit 

fram till.  

7.1 Att uppleva design omedvetet 

Enligt intervjupersonerna verkar det ändå som att bibliotekets design spelar en 

viktig roll i hur de upplever biblioteket och vilka typer av känslor som de får när de 

besöker biblioteket. Medan inte alla av studenterna som intervjuades ansåg att de 

lägger ner mycket tankar på just designen, framgår det tydligt när de blev tillfrågade 

om vilka som är deras favoritplatser respektive vilka platser de gillar mindre att det 

åtminstone finns en omedveten del utav dem som föredrar vissa typer av rum över 

andra. Ofta är dessa preferenser baserade på vilka typer möbler som finns där, hur 

starkt ljuset är och vilka färger som finns kring dem, samt hur öppen planlösningen 

är. På frågan som handlade om studenterna aktivt tänker på designen var det en utav 

intervjupersonerna som svarade följande: 

Jag tänker inte så mycket på hur det ser ut, förutom i den mån 

om att jag försöker orientera mig själv. Själva designen är 

generellt inte något jag tänker på såvida det inte finns något som 

har en ovanligt stark färg. 

(Alice, 23 år) 

Citatet tyder på att studenten i fråga menar att hon inte tänker på designen när hon 

kommer till biblioteket. Däremot visar ett senare citat från samma student att hon 

ändå på något vis gör vissa val baserat på bibliotekets layout. På frågan som gällde 

vilka platser i biblioteket som studenterna gillar mest respektive minst löd Alice 

svar såhär: 

Jag är ganska förtjust i att sitta i källaren för att det oftast är 

lugnare och tystare där nere. De platser som har datorer tycker 

jag inte alls om att vara vid. Det är för mycket folk som sitter där 

så det känns rörigt. 

(Alice, 23 år) 
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Detta citatet tyder på att Alices försmak för de mer lugna och tysta områdena på 

biblioteket gör att hon väljer bort de platser som är designade för att ha plats för fler 

studenter. Istället föredrar hon att studera på de platser i biblioteket som är mindre 

befolkade. På sätt och vis är detta ett medvetet val eftersom hon aktivt avgör om hon 

vill sitta på en specifik plats beroende på antalet människor som redan befinner sig 

där, men samtidigt är det också ett omedvetet val, då hon gör dessa val genom att 

omedvetet ta in designen och sedan bestämmer hon om hon vill sitta där eller inte. 

Hur många sittplatser, vilka typer av resurser, samt rummets kapacitet är alla saker 

som tillhör bibliotekets design – som Alice tidigare påstod att hon vanligtvis inte 

tänker på. 

Schmidt och Etches (2014, s. 140) betonar dock att oavsett hur fantastisk 

bibliotekets visuella design är spelar det inte någon roll om biblioteket inte erbjuder 

den service som det borde. Ett bibliotek kan ha en otroligt vacker byggnad fullt av 

vänliga bibliotekarier och fina dekorationer, men om dess service är irrelevant 

kommer ingen att använda det. 

7.2 Designens impakt 

Som jag nämnt tidigare känner majoriteten av de studenter som deltog i 

undersökningen att de inte tänker aktivt på bibliotekets design både vad det gäller 

dekor och layout, men det finns definitivt tecken på att designen påverkar de val 

som studenterna gör när de använder biblioteket, särskilt när det kommer till 

bibliotekets planlösning och layout. Studenterna menar också att vissa ställen har 

bättre belysning än andra, och de gånger som det är svårt att hitta sittplatser på deras 

favoritplatser i biblioteket och tvingas sitta någon annanstans kan upplevas som 

jobbiga. De studenter som föredrar de tysta rummen på biblioteket får en mer 

negativ upplevelse de gånger som de istället måste sitta på en plats som har mer folk 

och därför är mer högljudd. En del av studenterna tycker om att kunna titta på den 

konst som finns runtomkring i biblioteket medan de studerar, medan andra föredrar 

att titta på de andra människorna som sitter i biblioteket. Att ha en full vy över 

bibliotekets olika rum bidrar till att en del av studenterna känner sig mer trygga och 

bekväma, vilket tyder på att en öppen planlösning är populär. 
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Majoriteten av studenterna föredrar dock de tysta rummen, och önskar att 

biblioteket hade fler tysta rum utan fönster. Många utav de tysta rummen såväl som 

grupprummen på biblioteket har fönster längs väggarna och även på dörren, vilket 

gör att studenterna ibland känner sig iakttagna när det kommer andra studenterna 

och tittar in för att se om rummet är ledigt. Detta kan i vissa fall påverka deras 

vistelse negativt, då de kan känna sig stressade. Däremot känner de sig väldigt 

bekväma när de befinner sig i rum där det inte finns några fönster. Ett stängt rum 

känns mer privat, vilket studenterna menar skapar en mer trygg känsla. 

Johannesson (2009) tar upp ett intressant citat av arkitekten Klas Brunnberg som 

betonar biblioteksdesignens betydelse. 

Önskemålet om god tillgänglighet till bibliotekets växande 

mediabestånd ställer krav på tydlighet och orienterbarhet. Detta 

får dock inte utesluta möjligheterna till rikedom i 

rumsupplevelsen. Biblioteket är den byggnad som studenterna 

utnyttjar återkommande under hela sin studietid och den skall 

därför upplevas som en uttrycksfull miljö, även efter många 

besök. 

(Brunnberg, i Johannesson, 2009, s. 151-152)  

Medan det självklart är viktigt att bibliotekets resurser är tillräckliga för dess 

användare och att de är lätta att hitta i biblioteket, är det även viktigt att bibliotekets 

design inte är så monoton och uttryckslös att studenterna tröttnar på biblioteket och 

inte vill komma dit. Att biblioteket har en design som inspirerar till egen kreativitet 

hos de som besöker biblioteket är därför essentiellt för att biblioteket ska kunna 

erhålla återkommande användare. 

7.3 Bibliotekets framtid 

Utifrån den här undersökningen kan man dra slutsatsen att användarna är till största 

del nöjda med den service och de resurser som biblioteket erbjuder idag. Det finns 

vissa detaljer som hade kunnat förbättra deras upplevelse, såsom bättre ljus och mer 

bekväma möbler, men resultatet visar att dessa behov ändå inte är tillräckliga för att 

det ska göra användningen av biblioteket besvärlig för dem. Detta är dock något 
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som jag tror kan göra tillämpningen av UX något svår för biblioteken. De problem 

och hinder som användarna stöter på är i många fall inte så allvarliga att de känner 

ett behov att uppmana biblioteket till att göra en förändring, åtminstone inte utan att 

bli direkt tillfrågade av bibliotekets personal om de anser att det finns något som 

skulle kunna förbättras. 

Eftersom majoriteten av studenterna som intervjuades ansåg att de var till stor del 

nöjda med biblioteket som det är nu, trots att de hade synpunkter som både var 

positiva och negativa, är det svårt att veta exakt vad biblioteket bör ändra, samt att 

veta exakt hur viktigt det är för användarna att dessa ändringar blir genomförda. Om 

användarna endast säger att de är nöjda varje gång biblioteket vänder sig till dem för 

konstruktiv kritik, varför ska biblioteket lägga ner tid och pengar på att ändra något 

alls? Det kan visa sig problematiskt om biblioteket inte får någon respons, och även 

mer så om de inte får någon respons även när de själva ber om det, vilket kan göra 

användningen av metoder som UX för biblioteksdesign svåra i praktiken. 

Däremot tyder det på en positiv gentemot biblioteket att studenterna som deltog i 

undersökningen är så pass nöjda som de är. Förutom de mindre ändringarna de hade 

velat se ansåg de ändå att de hinder och problem som de kan stöta på när de 

använder biblioteket är så omständliga att de hellre studerar någon annanstans. 

Deras råd till biblioteket inför framtiden var främst att de vill att biblioteket ska 

fortsätta i den mån som det gör idag, då de anser att biblioteket ändå håller sig i 

stadig takt med all den nya teknologin som kommer. 

8 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att i framtiden se mer forskning kring just hur designen av olika 

rum och faciliteter påverkar dess användare och besökare på en mer omedveten 

nivå. Varje dag gör vi val som är baserade på vad vi ser, känner, och doftar när vi 

kommer till nya platser. Det är så vi skapar oss en mental bild av platsen i fråga.  

Som jag nämnt i tidigare kapitel var det några av intervjupersonerna som ansåg att 

de inte tänker mycket på designen av biblioteket, men som ändå gör val om vart de 

vill sitta och varför de inte hellre vill sitta någon annanstans beroende på just hur 

rummen är designade. På något sätt måste alltså designen ha en impakt på de val 
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som de gör, och det vore intressant att se mer forskning kring just hur och varför det 

är så. 

Något annat som vore kul att se mer forskning om är biblioteket som en tredje plats. 

Det finns många olika typer av tredje platser och mycket forskning om dem har 

gjorts sen Oldenburg först förklarade vad som utmärker en tredje plats. Däremot 

finns det inte lika mycket forskning om just bibliotek som tredje plats, åtminstone 

inte vad jag kunnat hitta, men jag tror att det hade varit en bedrift för 

biblioteksverksamheten om det talades mer om biblioteket som en tredje plats. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är en studie i hur designen av ett bibliotek påverkar själva 

upplevelsen hos användare som besöker biblioteket och använder dess resurser och 

service. Studien tar plats på ett högskolebibliotek och resultatet har därför ingen 

koppling till andra typer av biblioteket såsom folkbibliotek eller kommunbibliotek. 

Undersökningen görs med hjälp utav tre frågor som berör studenters åsikter och 

tankar om bibliotekets design och om den har någon inverkan på deras uppfattning 

om biblioteket, hur viktigt det är för dem att biblioteket har en tillfredsställande 

design, samt vilka kriterier de anser det är viktigast att biblioteket uppfyller och vad 

de tror kommer krävas i framtiden för att det fysiska biblioteket ska ha en plats i ett 

mer digitalt samhälle.  

Uppsatsen behandlar även UX som metod för biblioteksdesign, hur UX kan 

användas för att designa biblioteket utefter vad användarna vill ha istället för vad 

bibliotekspersonalen tror att användarna vill ha. Resultatet tar upp om studenterna i 

undersökningen är bekanta med vad UX är och vad det innebär, samt vad de själva 

har för åsikter om UX som metod för att designa bibliotek. 

Studien är baserad på Ray Oldenburgs third place teori, som handlar om platser som 

upplevs som platser utanför både hem och arbete där man kan koppla av och umgås 

med andra besökare. Studien följer även Learning Commons modellen och dess fem 

grenar – tillgång, utredning, kritisk analys, uttryck, och uppskattning. Målet är att se 

om det finns några kopplingar mellan de fem olika grenarna på modellen och hur 

användarna upplever biblioteket, för att se om biblioteket eventuellt skulle kunna 

räknas som ett Learning Commons. 

Metoden som använts i undersökningen är semi-strukturerade intervjuer med fem 

studenter vid Linnéuniversitet i Växjö. Intervjupersonerna valdes ut slumpmässigt 

vid ett besök på biblioteket och intervjuades i person, var och en för sig, i cirka 20 

minuter. För att skydda deras anonymitet har de även blivit försedda med fiktiva 

namn. Samtliga intervjupersoner är studenter mellan åldrarna 23-28 och som har 

studerat vid Linnéuniversitet i minst ett år, dock vid olika program. Studenterna i 

undersökningen använder sig ofta utav bibliotekets tjänster. Intervjuerna spelades in 
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och transkriberades för hand på en dator, och sedan analyserades all data med hjälp 

av third place teorin och Learning Commons modellen. 

Undersökningens resultat tyder på att de studenter som deltog i studien till stor del 

är nöjda med biblioteket som det är idag, förutom en del mindre förändringar vad 

det gäller belysning men även en del önskemål om större lokaler och fler sittplatser. 

Det finns även ett intresse för att se mer konst och växter på biblioteket. Trots att en 

del av studenterna menar att de inte aktivt tänker på själva designen tyder resultatet 

från undersökningen att designen ändå har en inverkan på de val som studenterna 

gör när de är i biblioteket, särskilt vad de gäller vart de ska sitta när de ska studera. 

Studenterna föredrar vissa platser över andra eftersom lokalerna är designade på 

olika sätt och för olika syften, och studenterna väljer således att använda sig utav de 

rum som bäst stämmer överens med deras syfte. Studenterna har en positiv 

inställning till biblioteket, och de uppskattar att det finns en plats utanför hemmet dit 

de kan gå för att studera ostört. 

Resultatet visar även att studenterna ser biblioteket som en viktig del av deras 

studier och att de definitivt tror att biblioteket har en plats i framtiden så länge som 

det håller sig i fas med den senaste teknologin. Studenterna lägger även stort värde 

på den personliga kundservicen som biblioteket erbjuder, vilket är en av de ledande 

anledningarna varför de anser att biblioteket har en plats även i framtiden.

Avslutningsvis följer en kort diskussion om förslag till framtida studier i ämnet, 

såsom forskning i hur man kan uppleva design omedvetet, samt mer forskning i 

huruvida biblioteket kan kategoriseras som en tredje plats. 

 

Lovis Persson
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor: 

1. Hur ofta besöker du biblioteket? (Varför/varför inte?) 

2. Vad gör du när du är där? 

3. Vilka utav bibliotekets resurser använder du mest? 

Generella frågor: 

1. Vad tänker du på när du kommer in i biblioteket? Tänker du på designen/hur det 

ser ut?  

2. Vilka känslor framkallar bibliotekets atmosfär hos just dig? Vad får bibliotekets 

design dig att känna? 

3. Vilken/vilka platser i biblioteket gillar du mest respektive minst? Varför?  

4. Vad vill du se mer eller mindre av i biblioteket? (I form av resurser, design, etc.) 

5. Vilka kriterier anser du att det är viktigt att biblioteket uppfyller? 

6. Har du hört talas om UX förut? Om ja, i vilket sammanhang? 

7. Tycker du att en metod som UX för att designa bibliotek verkar som något 

positivt/negativt? Varför? 

8. Vad tror du kommer att behövas i framtiden för att det fysiska biblioteket ska 

kunna finnas kvar i ett alltmer digitaliserat samhälle? 

 

 

 


