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Abstrakt 

English title: “Experiences of the libraryroom” - the percieved, conceived and lived 

space. 

The aim of this bachelor thesis is to investigate how library users experience the 

space in their library. In understanding the conception of space, we have used Henri 

Lefebvre's triad of space which he writes about in The Production of Space (1991). 

We also used different interpreters of Lefebvre to understand his theory better. For 

this thesis we have interviewed seven users of one academic library and seven users 

of public libraries in different cities and communities in Sweden. All the libraries 

we visited were more-open libraries, that means that the libraries offers the patrons 

to use the libraries even when the librarians isn't there. The interviews had the 

character go-alongs, that means that we went along with the user in it´s library while 

we did a semi-structured interview or semi-structured interviews via Zoom. As a 

complement to the interviews made via Zoom the users drew a map of their library, 

in the way that they consider it, the method for this is called mental map. It was 

used as support for remembering the room and to place us in the room. We analyzed 

the empirics by using Lefebvres aspects spatial practice, representations of space 

and representational spaces. In our result we could see that the users experience of 

the library room was very integrated with others or the absence of others. Analyzing 

it made us understand what Lefebvre ment with social space and how bodies, our 

own and others influence the experience of space and how we reproduce space by 

entering a room. We also found that the users felt at home in their libraries and that 

the spaces filled their needs. The needs were to be on your own, to be in a place that 

motivates you, or inspires you in different ways. The library seems to be that place 

and also what the user expects to find in the library. 

Nyckelord 

Biblioteksrummet, Meröppet, Lefebvre, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, 

Biblioteksanvändare 

Tack 

Vi vill först och främst tacka våra informanter som tog sig tid att medverka i vår 

studie, utan er hade inte den här uppsatsen varit möjlig. Sedan vill vi givetvis tacka 

vår handledare Charlie Järpvall för det stöd och vägledning han gett oss i 

skrivprocessen. Sist men inte minst vill vi även ge ett tack till våra familjer som 

stöttat oss under arbetet på alla sätt.  
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1 Inledning 

Biblioteket finns på användarens villkor utifrån dennes förutsättningar och 

besökarna ska kunna uppleva rummet som sitt bibliotek. Biblioteksrummet bör 

därför utformas som en plats som är funktionell, men också trygg, rofylld och 

inspirerande (Fichtelius, Persson, Enarson, 2019, s. 11). Vi vill med denna uppsats 

undersöka användarnas upplevelser av biblioteksrummet för en ökad förståelse för 

vad ett biblioteksrum kan vara. Målgruppen för de fjorton semistrukturerade 

intervjuer vi genomfört är biblioteksanvändare som använder sig av ett bibliotek 

som erbjuder tjänsten meröppet. Vi väljer att undersöka meröppna bibliotek då de 

möjliggör för användaren att besöka bibliotek på användarens villkor. Dessutom ger 

biblioteket ett stort förtroende till låntagaren och vi tror att biblioteksrummet 

därmed kan få större betydelse för användaren samt möjliggöra att biblioteksrummet 

blir mer användarens egna, jämfört med de bibliotek som bara är öppna då de är 

bemannade.  

I det meröppna biblioteksrummet kan eventuellt även andra normer råda än under de 

bemannade timmarna. Bibliotekarien kan genom sin närvaro upprätthålla vissa 

gränser (mellan hem och arbete, ledighet och profession) och på så sätt påverka 

biblioteksanvändarens upplevelse av rummet. Lisa Engström menar att 

bibliotekariens närvaro ändå finns i rummet, även under meröppet, i hur rummet och 

materialet har organiserats, men att den närvaron inte går att likställas med en fysisk 

närvaro som påverkar användarens roll i biblioteket. Vidare påpekar hon hur viktigt 

organiserandet av rummet blir under meröppet eftersom personalen inte är på plats 

för att upprätthålla regler (2019, s. 48, 88, 121). Petra Trobäck (2015, refererad i 

Jansson, 2019, s. 42) menar att om användaren känner sig vilsen i rummet kan det 

leda till att hen känner sig obekväm och rent av irriterad. Det meröppna biblioteket 

ställer högre krav på biblioteksrummet utformning och annan vägledning som 

exempelvis skyltning i rummet (Jansson, 2019, s. 66).  

Det finns många rumsliga perspektiv och benämningar när det kommer till 

biblioteksrum, såsom: space, place, third place, vardagsrum och mötesplats. Men 

denna uppsats kommer att titta på vad som formar biblioteksrummet. Vi kommer att 

undersöka hur användaren står i förhållande till andra användare i rummet. Och om 

användarens upplevelse av rummet förändras i och med meröppet. Rummet förstås i 

denna uppsats med Henri Lefebvres tankar om ett skapat rum. Det finns inte ett sant 

rum, utan olika aspekter av rum och olika tolkningar av rum. Rummet är en 

produktion. Ett upplevt rum är individuella tolkningar av olika symboler och objekt, 

det är en blandning av kunskap, förståelse och erfarenheter, det är pågående, samt 

beroende av vem som tolkar rummet (1991, s. 16–17, 41, 73). Denna studie grundar 

sig i Lefebvres teori om det sociala rummet. Ett rum är socialt då det står i relation 

till andra och är en kontext som man interagerar med (Franzén, 2004, s. 52). I denna 

studie är det sociala rummet biblioteksrummet och det är därmed objektet för 

användningen av Lefebvres spatiala triad. Den spatiala triaden innefattar tre 

aspekter av rummet: spatial practice, representation of space och representational 

spaces. Hädanefter kommer Maria Åsards översättningar av begreppen användas i 

denna studie och de är: det upplevda rummet, det föreställda rummet och det levda 
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rummet (Harvey, 2009, s. 130). Dessa tre rum påverkar varandra och går inte att 

särskilja (Lefebvre, 1991, s. 39). De används för att öka förståelsen av rummet då en 

plats konstitueras genom att dessa moment samspelar (Franzén, 2004, s. 56, 57). 

Biblioteksrummet är även en viktig mötesplats i lokalsamhället, en plats där alla är 

jämbördiga, alla är besökare och gränserna mellan det privata och arbete suddas ut 

(Aabø & Audunson, 2012, s. 138). Rummet ska också tillgodose besökarnas riktiga, 

nödvändiga behov, skapa förhållningssätt och rum som passar deras behov och 

förväntningar av bibliotek som socialt konstruerade av mängder av aktiviteter och 

olika interaktioner (Given & Leckie, 2003, s. 384). Jansson menar att bibliotekets 

roll som mötesplats stärks under de meröppna öppettiderna då biblioteksrummet blir 

tillgängligt längre (2019, s. 15). 

Denna studie kommer att titta på huruvida biblioteksrummet är en plats som 

möjliggör möten samt hur eller om meröppet förändrar dessa möten. Eller om det 

ens är önskvärt. Hur påverkar andra människor i rummet användarens upplevelse av 

det. Men också som Engström beskriver, att användaren på ett annat sätt under 

meröppet kan vara med och omforma biblioteksrummet som det passar dem. Att 

användarna under de meröppna timmarna kan inta rummet på ett annat sätt när inte 

personalen är närvarande (Engström, 2019, s. 152). Eller andra användare för den 

delen. Innebär det meröppna rummet en större frihet och vad spelar då andra 

människor för roll i det? 

I denna uppsats undersöks både forsknings- och folkbibliotek, dessa verksamheter 

skiljer sig åt i många aspekter, bland annat har forskningsbiblioteket i uppdrag att i 

första hand verka för studenter och anställda vid lärosätet medan folkbibliotek 

vänder sig till alla, men gemensamt för de två är att de ska “verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning” samt “främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 

upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt” 

(Bibliotekslag, SFS 2013:801, 2 §). Vi ämnar undersöka hur olika rum upplevs och 

hur upplevelsen kan komma att förändras i och med meröppet. Alla biblioteksrum är 

olika, och eftersom det är de rumsliga aspekterna vi tittar på finner vi det intressant 

att titta på de olika bibliotekstyperna parallellt då vi inte ämnar göra jämförelse utan 

se till användarnas upplevelser av sitt biblioteksrum. Användarnas angelägenheter, 

deras behov av platsen och rummet är det viktiga här. Behovet av rummet utifrån 

användarnas syften. Hur de upplever att de kan använda “sitt rum”. Svanhild Aabø 

och Ragnar Audunson såg i sin studie att användandet av forskningsbibliotek och 

folkbibliotek visar på stora liknelser i bemärkelsen att användaren verkar göra sig 

hemmastadd i biblioteket genom att använda rummet för egna syften (2012, s. 140). 

Detta är vi intresserade utav, upplever användarna biblioteksrummen som “sina 

rum”, och kan meröppet hjälpa till att förstärka den känslan? Vad spelar andra 

människor runt omkring en för roll i det hela? Är det önskvärt att vara själv eller är 

det möjligheterna till möten som uppskattas? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka användarnas upplevelser av 

biblioteksrummet för att få ökad förståelse för vad ett biblioteksrum kan vara och 

om meröppet förändrar den upplevelsen. För att uppnå uppsatsens syfte utgår texten 

från följande frågeställningar: 

• Vilka betydelser tillskrivs biblioteksrummet av användaren i vårt empiriska 

material? 

• Förändras upplevelsen av rummet för användarna under meröppet? 

• Vilka olika uttryck tar relationen till andra som man delar biblioteksrummet 

med i vårt empiriska material? 

• På vilket sätt skiljer upplevelserna av rummet sig åt mellan de olika 

bibliotekstyperna?  

1.2 Avgränsningar 
Avgränsningar i texten rör främst biblioteksrummen. Biblioteken som ingår i vår 

studie ska erbjuda tjänsten meröppet. Bibliotek som inte erbjuder tjänsten har valts 

bort.  

En annan avgränsning gäller våra informanter. Vi har letat informanter på bibliotek i 

vår närhet. En annan urvalsmetod hade eventuellt gett oss en större spridning då de 

informanter vi nu talat med är vana biblioteksanvändare. Hur upplever människor 

som inte är lika vana besökare sitt biblioteksrum och hur ser den personen på 

meröppet? Är man då lika trygg i rummet och kan man använda rummet på samma 

sätt som den vana biblioteksanvändaren? Det hade varit intressant att titta på, men 

kommer inte tas upp i denna studie. En tillämpning gällande informanterna var 

däremot att vi inte ansåg att de behövde ha använt tjänsten meröppet. Det var 

önskvärt men inget krav för att få delta. Det räckte med att de använde ett 

biblioteksrum som erbjöd tjänsten. Detta då vi även ville veta varför, eller om det 

ena föredrogs framför det andra. Obemannat eller bemannat.  

Sedan tittar vi på den del i Lefebvres teori som handlar om det sociala rummet. 

Lefebvre har artikulerat många begrepp för att skapa en större förståelse för det 

producerade och det producerande rummet, men för denna uppsats väljer vi att 

använda oss av begreppen som används i beskrivningen av det sociala rummet och 

den triad av aspekter som tidigare nämnt; det upplevda rummet, det föreställda 

rummet och det levda rummet som kommer att förklaras ytterligare längre ner i 

texten. Vi kommer inte att titta på de andra begreppen. 

1.3 Disposition 
Efter denna inledande del kommer en genomgång av det aktuella forskningsläget 

som vi anser vara relevant för denna studie. I avsnitt tre presenteras den valda 

teorin, Lefebvres triad som beskriver det sociala rummet, och samtidigt tydliggörs 

kopplingen till denna undersökning. I avsnitt fyra presenteras metodvalet följt av 

avsnitt fem, resultatredovisningen som tematiseras utifrån intervjupersonernas 

tankar i empirin. I avsnitt sex redovisas analysen som grundar sig i Lefebvres teori. 

Sist kommer ett diskussionsavsnitt samt en slutsats, sammanfattning och förslag på 

vidare forskning.  
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2 Aktuellt kunskapsläge 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskning, som tagits del av och som kan anses 

relevant för denna studie, att presenteras. Först kommer ett avsnitt om meröppets 

historia för att ge en bättre bild av meröppet kan innebära. Sedan följer ett avsnitt 

som rör biblioteket som rum och sedan biblioteket som plats. 

Biblioteksrummet, dess innehåll och biblioteket som idé diskuteras flitigt, det 

meröppna biblioteksrummet möjliggör att rummet får fler dimensioner. Biblioteket 

ska vara en mötesplats, men också ett organiserat rum för olika möjligheter. 

Folkbiblioteket tillhandahåller litteratur och medborgarservice av olika slag och det 

har även blivit ett rum för distansstudenter och en mötesplats för unga som besöker 

biblioteket utan sina föräldrar. Forskningsbiblioteket ska erbjuda studenterna en 

plats att studera, litteratur och finna arbetsro i men även en plats att samlas på. För 

att undersöka biblioteksrummet som idé och funktion har vi tittat på olika studier 

om biblioteksrummet. 

Engström har exempelvis i flera studier undersökt det meröppna biblioteket ur olika 

perspektiv. Tillsammans med Johanna Rivano Eckerdal (2017) behandlar Engström 

införandet av meröppet på folkbibliotek i Sverige och utgår från ett 

användarperspektiv. De förklarar hur avsaknaden av bibliotekarie har betydelse för 

användarnas praktik och förväntningar. Daniel Koch (2004) men även Shannon 

Mattern (2010), Abigail Van Slyck (2007) och Krister Johannesson (2009) lyfter 

fram den arkitektoniska betydelsen för upplevelsen av rummet och hur fysisk 

formgivning påverkar uppfattningen och användningen av rummet. James Elmborg 

(2011) skriver exempelvis om biblioteksrummets utformning och lyfter fram dess 

möjlighet att arbeta för jämlikhet. Och Aabø och Audunson (2012) skriver om 

biblioteksrummets betydelse för samhället och om dess funktion som mötesplats. 

2.1 Meröppet 
Meröppet innebär att biblioteken finns tillgängliga för biblioteksanvändare även när 

biblioteket är obemannat, det vill säga när ingen personal finns på plats. De 

meröppna tiderna förekommer under vissa, men specifika, tider på dygnet. Ofta före 

och efter de ordinarie öppettiderna. Biblioteksanvändaren har då tillgång till olika 

delar av bibliotekets lokaler, olika material och bibliotekets olika digitala och 

fysiska resurser. Biblioteksanvändaren går in och ut ur biblioteksrummet när den 

själv önskar och utan hjälp, men inträdet kräver oftast särskild behörighet på 

meröppna bibliotek i Sverige (Engström, 2019, s. 10, 63).  

Meröppet är ett fenomen som blir mer vanligt förekommande på många svenska 

bibliotek (Engström & Rivano Eckerdal, 2017, s. 146). Men är ändå ett relativt nytt 

fenomen i Sverige och vanligast när det gäller folkbibliotek är att de är förlagda på 

mindre tätbebyggda orter (Engström, 2019, s. 135). Meröppna bibliotek kräver dock 

vissa tekniska förutsättningar. Teknologin för självutcheckningsmaskiner är ett 

sådant exempel, Engström skriver att självservice är beroende av teknik, men anser 

att självservice och tanken med att klara sig själv startade redan vid införandet av 

öppna hyllor då användaren gavs möjlighet att i detta nya rum själva utforska 

hyllorna och därmed klara sig mer på egen hand. Hon påpekar dock att 
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låneautomater där användarna själva kan låna och återlämna på egen hand är ett 

centralt inslag gällande självservice. Men Engström påpekar vidare att det inte 

förutsätter att användaren kan klara sig utan närvarande personal, men att dessa 

digitala verktyg däremot kan bidra till att legitimera bilden av biblioteket som en 

modern institution (2019, s. 24–25, 77). 

Några svenska undersökningar på ämnet har gjorts de senaste åren. Engströms 

avhandling ger delvis ett svenskt perspektiv då den behandlar både danska och 

svenska meröppna bibliotek. Den fokuserar på hur användarna styrs i biblioteket när 

det är obemannat. Detta genom utformningen av biblioteksrummet, men också 

genom de förväntningar som ställs på användarna. Engström undersöker även 

biblioteketsrummets roll som tillflyktsort och som plats att slappna av i (2019, s. 11, 

140). Denna uppsats undersöker just dessa förväntningar och betydelsen av ett 

obemannat biblioteksrum. Skiljer sig upplevelsen av rummet under den meröppna 

tiden? 

Engström och Rivano Eckerdal skriver i sin artikel att de menar att bibliotekens 

sociala kontext förändras med meröppet. Användarnas tankar om biblioteken är 

mångsidiga, men Engström och Rivano Eckerdal vill belysa de olika förväntningar 

som användarna har på biblioteket om det är bemannat av bibliotekarier eller om det 

är meröppet. De olika förväntningarna visar att meröppna bibliotek associeras med 

ökad tillgång, men också med lägre service (2017, s. 156–157). Om bibliotek blir 

mer tillgängliga, både i tid och i geografi, kan det stärka dess roll som lågintensiva 

mötesplatser, det vill säga en plats för möten och samtal mellan människor som inte 

delar samma intressen eller värderingar som en själv (Audunson, 2005, s. 435–436) 

och därmed bli ett möjligt demokratiskt rum. Men om meröppet implementeras med 

en önskan om effektivitet och kostnadsreduktioner och med en diskurs som 

förvandlar användarna till kunder så hotas däremot det demokratiska rummet. 

Engström och Rivano Eckerdal menar att det därmed är viktigt att medvetandegöra 

komplexiteten av förståelser när det kommer till begreppet meröppet för att undvika 

missförstånd om syftet (2017, s. 156–157). Denna uppsats tittar delvis på detta i och 

med frågeställningen om relationen till andra människor i rummet och om 

användarna saknar bibliotekarien i rummet under meröppet. Engström menar att den 

viktigaste skillnaden mellan obemannat och bemannat är avsaknaden av personal i 

byggnaden. Men för den delen så innebär inte det att bibliotekarien inte är 

närvarande i rummet gällande hur material, skyltar och annat är organiserat (2019, s. 

48). 

2.2 Biblioteksrummet 
Arkitekturen, menar Van Slyck spelar en central roll när man vill skapa 

användarupplevelser på ett bibliotek. Byggnadens utformning bestämmer reglerna 

för vilka interaktioner som kan ske i den. Van Slyck beskriver 

biblioteksutformningen som en scenuppsättning som uppmuntrar användarna att 

spela vissa fastställda roller och gör andra omöjliga att spela (2007, s. 221). Även 

Mattern skriver om arkitekturens betydelse för hur man använder biblioteksrummet. 

Hennes artikel beskriver förnimmelser, ljus och rummets riktningar samt lägger vikt 

vid hur inbjudande det är att läsa på platsen (2010, s. 401–402). Även Koch tar upp 

att den västerländska tanken med biblioteket som ett demokratiskt rum syns i 
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bibliotekens design med öppna, glasförsedda väggar som ska göra att biblioteket 

känns öppet och välkomnande (2004, s. 76).  

Matterns studie tar dock upp att användaren inte alltid använder rummet som det var 

“tänkt”. Att några användare inte visste vad de skulle göra med all den frihet 

rummen erbjöd dem (2010, s. 402). Detta skriver även Engström om, att rummet 

under de obemannade timmarna kan få nya betydelser och användningsområden. 

Nya i den bemärkelse att de används på andra sätt än vad de ursprungligen har 

utformats för (2019, s. 143). Cristopher Budd (refererad i Johannesson, 2009, s. 47) 

menar att det är viktigt, när man tänker på designarbetet av byggnaden, att minnas 

att beställaren av bibliotekets tjänster inte är densamma som de som sedan använder 

det. Johannesson skriver även om att användarnas upplevelse av byggnaden inte 

behöver vara densamma som intentionerna bakom dem (2009, s. 36–37). 

Van Slyck (refererad i Mattern, 2010, s. 409) menar även att det finns en planerad 

formell struktur, för att instruera besökare om dess konstruktion och 

användningsområde och för att definiera biblioteket. Samhället med sina lagar, 

regler och normer spelar också roll för den arkitektoniska utformningen av 

biblioteket (Johannesson, 2009, s. 39). Ett strävan med denna uppsats är att se 

huruvida användare upplever att det finns normerande beteenden i det meröppna 

biblioteksrummet. 

Normerande beteenden och bibliotekariernas styrning i rummet under meröppet 

tittar även Engström på i sin avhandling. Engström menar att biblioteksrummet är 

mer än bara en fysisk plats, det är ett rum som bär på historia och som förmedlar 

vissa normer. Det är ett rum för möten och det är även förenat med vissa 

förväntningar. Hon har undersökt just användarnas beteenden i biblioteksrummet 

och tittar på om användarnas relation till sitt bibliotek kan förändras i och med 

införande av meröppet. Hon undersöker även hur användarna uppför sig i 

biblioteksrummet. Engström ser i sina studier att biblioteket är något mer än en 

materiell plats. Biblioteksrummet är medvetet organiserat för att uppnå vissa mål 

såsom att inhämta information (2019, s. 19, 116). 

Biblioteksbesökarna gör således inte bara entré i ett fysiskt rum, utan även i en 

administrerad plats där det råder vissa normer samt historia, föreställningar och 

förväntningar. Engström ser att bibliotekariens frånvaro i rummet påverkar 

användarens roll i rummet, men bibliotekarien syns i hur rummets material är 

organiserat och det påverkar hur användaren uppför sig i rummet. Engström oroar 

sig dock för de som inte klarar att själva tillgodogöra sig information och att man 

således förstärker ojämlikhet i och med meröppet istället för att minska klyftorna. 

Biblioteket fokuserar på individerna, istället för på organiseringen av rummet och 

det kan missgynna vissa grupper av användare, de som inte uppför sig som det är 

tänkt eller som det förväntas (2019, s. 88, 116, 181). 

Även Van Slyck frågar sig om folkbibliotek behandlar alla besökare jämlikt. 

Beviljas alla besökare samma möjligheter eller måste vissa besökare ändra sitt 

beteende, förespråkas en viss litteratur eller ett visst beteende framför andra (2007, 

s. 233). Samtidigt som den tillit användaren får genom att själv orientera sig i 

biblioteksrummet kan gynna ökad delaktighet och att användaren interagerar med 
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rummet och nyttjar rummet på ett sätt som känns betydelsefullt för individen. 

Meröppet är enligt Engström varken en bra eller dålig reform, det är ett sätt att styra 

användarna och kan ge användarna möjlighet att styra sig själv och även sin 

omgivning (2019, s. 182, 189). 

2.2.1 Ett strukturerat rum 

I avhandlingen I främsta rummet undersökte Johannesson planeringsprocessen av 

byggandet av forskningsbibliotek och utfallet av dessa processer. Det är en 

fallstudie från slutet av 1990-talet, där byggandet av ett nytt bibliotek på Kalmars 

universitet undersöks. Det var en tid där mycket fokus låg på både ny teknik och nya 

sätt för inlärning vilket speglas i undersökningen (2009, s. 306). Biblioteket byggdes 

främst som en arbetsplats för studenter med sikte på lärande och kunskap men i 

visionen framställs biblioteket ändå som en mötesplats och då även för andra 

användargrupper samt som en informationsresurs (Johannesson, 2009, s. 284–285, 

299). Johannesson ser i sin analys en arbetsplatsdiskurs och en mötesplatsdiskurs 

som konkurrerar med en informationsförmedlingsdiskurs men där de kan 

kombineras med varandra på vissa punkter. Johannesson skriver även om de olika 

zonindelningar på biblioteket som designats och utformats av arkitekten. 

Zonindelningar av biblioteket som både kan stödja och försvåra olika aktiviteter, 

men som ändå styr utformningen av rummet. Zonindelningen i Johannesson studie 

var tänkt att möjliggöra ett mer effektivt användande. Vidare hävdar han att den 

arkitektoniska utformningen ska bidra till önskade aktiviteter och att detta således 

ska påverka beteenden hos användarna (2009, s. 235, 270, 272, 290). Sedan ska det 

påpekas att användarna i syfte att studera har olika inlärningsstilar. Vissa föredrar 

att arbeta enskilt och en del tillsammans med andra människor. Men trots att 

zonindelningar som exempelvis en tyst läsesal utformats så såg Johannesson i sin 

studie att få valde att sätta sig i dessa rum, detta trots klagomål om ljudnivån i 

biblioteket (2009, s. 264). Engström menar exempelvis att bibliotekens tysta 

avdelningar är tänkta att fungera som kontor medan de mer sociala avdelningarna är 

utformade med fåtöljer, placerade mot varandra för att bjuda in till samtal (2019, s. 

128). Här har olika scenuppsättningar som Van Slyck nämnde utformats för att 

uppmuntra användarna till olika aktiviteter, men även de zonindelningar som 

Johannesson pratar om. Det planerade rummet med mål att skapa normer och 

uppmuntra olika beteenden. 

Tysthetsnormen som delvis nämndes här ovan då studenter i Johannesson studie 

klagat på ljudnivån menar han kan bero på bristen av grupprum (2009, s. 253). 

Tysthetsnormen kan kopplas till det Henk Aarts och Ap Dijksterhuis skriver om, 

som de kallar situational norms och som innebär allmänt accepterade övertygelser 

om hur man beter sig i vissa situationer och de tar att upp “att vara tyst när du 

besöker ett bibliotek” som ett exempel på en väletablerad norm (2003, s. 18). Detta 

skriver även Engström om och menar att biblioteket förknippas med lugn och 

tystnad och att detta inverkar både på hur man själv beter sig och hur man upplever 

andras uppförande (2019, s. 37). Johannesson menar att 

informationsförmedlingdiskursen han nämner delvis är knuten till önskemål om en 

tyst miljö, men refererar till Ross Atkinson som inte ser biblioteket som en helt tyst 

plats. Faktum är att Johannesson även såg att biblioteket uppskattades som den 
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mötesplats som den innebar med distraktioner från studiekamrater (Johannesson, 

2009, s. 264, 292). 

Det är möjligt att tysthetsnormen kan upplevas mer närvarande på folkbibliotek, 

men samtidigt är även folkbiblioteksrummen ett rum där möten och aktiviteter 

förekommer och därmed inte helt tysta rum. Åse Hedemark skriver i sin avhandling 

att det finns en tendens till att dessa tidigare traditionella biblioteksnormer börjar 

upplösas även på folkbiblioteken (2009, s. 24–25). Engström skriver vidare att 

biblioteksrummet är ett socialiserat rum men med disciplinerade inslag. Att detta 

oavsett om andra närvarar i rummet eller om man ens noterar andras närvarande 

påverkas ens egen självdisciplinering (2019, s. 110). I en studie av Lynne 

McKechnie, Christopher Dixon, Jana Fear och Angela Pollak påvisas det att på 

folkbiblioteken de undersökt sade bibliotekarierna sällan till användare att var tysta 

eller på annat sätt ändra sitt beteende, däremot kunde användarna själva säga åt 

varandra (2013, s. 7). Slutsatserna i undersökningen är att folkbiblioteken är en 

komplex offentlig plats där användare, men även personalen, gjorde anspråk på 

platsen och använde den för egna behov och syften. Författarna refererar till 

Goffman (1963, refererad i McKechnie et al., 2013, s. 8) och menar att hans idé om 

att beteende på offentliga platser styrs av gemensamma normativa antaganden 

rörande allmän ordning tycks råda. Detta då både användare samt personalen i 

undersökningen hittade strategier för att rättfärdiga sitt eget beteende bland de 

begränsningar som fanns på platsen. Undersökningen visade dock att majoriteten av 

användarna ändå följde de regler som fanns på platsen, men vissa undantag 

observerades och då ofta i samband med barn (McKechnie et al., 2013, s. 8–9). 

Denna uppsats tittar på detta, om användarna påverkas av andra användares närvaro 

och om denna närvaro blir mer påtaglig under den meröppna tiden. 

2.2.2 Organisering av rummet 

I utformningen av zonindelningarna i Johannesson studie var det också viktigt att 

det i dessa fanns goda orienteringsmöjligheter för användarna, alltså möjligheter för 

dem att förstå dess olika funktioner och att hitta i byggnaden (2009, s. 272). Här blir 

återigen utformningen av rummet viktig och att ha en bra skyltning för att underlätta 

detta. Speciellt under meröppettiden så att användarna kan hitta på egen hand. 

Elmborg beskriver i sin artikel två olika narrativ för biblioteken, ett ”bibliografiskt” 

och ett ”läskunnigt”. Det bibliografiska innebär att lära sig använda biblioteket och 

bibliotekarien då blir ett verktyg för det. Det andra narrativet, det läskunniga innebär 

att lära sig de sociala koderna i biblioteksrummet. Informationslitteracitet läggs 

sedan till, då informationen på biblioteket används för det verkliga livets kontext. 

Elmborg menar att det läskunniga narrativet möjliggör ett third space. Ett rum där 

besökarna behandlas som i gränslandet, där man intellektuellt beträder gränser och 

man rör sig emot det man vill bli. Third space kan vara öppet, lekfullt och 

utvecklande, medan det representerade (det föreställda) rummet är onyanserat, 

kontrollerat och definierat. Biblioteken kan välja om de vill skapa ett dominerande 

eller ett abstrakt rum. Det kan förklaras med att bibliotekarien istället för att lära ut 

bibliografiska färdigheter försöka förstå användaren, vad den bryr sig om och hur 

den skapar mening i rummet. Elmborg menar att det utformade rummet har 

betydelse för användarens möjligheter för utforskande och meningsskapande (2011, 
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s. 344–346, 348). Målet med denna uppsats är att närma oss en förståelse av 

användarens meningsskapande i rummet. Vad användaren vill med rummet. 

Vad användaren vill ha ut av rummet och vad de gjorde där undersökte Aabø och 

Audunson i sin artikel Use of library space and the library as place. De observerade 

att många använde biblioteket för enskilda syften som jobb, studier eller privata 

syften som att exempelvis läsa tidningen men också för att umgås på som familj 

(2012, s. 143, 145). I hur användarna tolkar rummet och deras känslor för det har 

utformningen av rummet stor betydelse. Montgomery och Miller skriver i sin artikel 

om hur viktigt det är för studenterna att rummet erbjuder bekväma sittplatser för att 

de ska kunna känna sig hemma och avslappnade. Att erbjuda dem en miljö som 

uppmuntrar deras lärandeprocess (2011, s. 231–232). 

Att känna sig hemma i rummet, favoritplatser och hur användarna agerar i rummet 

skriver även Engström om. I sin undersökning där hon observerade användarna i 

rummet såg hon exempel på detta, hur användaren under den meröppna tiden 

möblerade om och gjorde sig hemmastadd. Hon tolkar detta beteende som att 

användaren organiserade rummet för att kunna inta rummet så som det passade hen 

(2019, s. 152). Detta är nära förbundet med tankar om biblioteket som plats och som 

mötesplats vilket kommer diskuteras närmare i nästa avsnitt. 

2.3 Biblioteket som plats 
Aabø och Audunson menar att folkbibliotekens bidrag till lokalsamhället är att 

fostra fantasi, kreativitet och personlig utveckling och att stärka den lokala kulturen 

och identiteten, men författarna frågar sig hur biblioteksanvändarna använder 

möjligheterna och tjänsterna som biblioteken erbjuder. Projektet PLACE (Public 

Libraries Arenas for Citizenship) visade en bild av biblioteken som en försiktig och 

konstruerad dans som inkluderade både biblioteksanvändare och personal. 

Biblioteket styrdes av delade normerande antaganden om hur biblioteket ska 

användas. Det visade sig även att biblioteket är en plats som besökaren känner att 

den är delägare i, på ett sätt som gör att man tillåter ens barn att springa runt till 

exempel. De såg även att interaktionen mellan biblioteksanvändarna varierade 

(2012, s. 139, 143). 

PLACE-undersökningen visade att biblioteket är en tolerant plats, där alla 

accepteras, att biblioteket är en plats där de marginaliserade kan dölja sitt 

utanförskap och vara likställd i rummet. Det finns en stor mångfald bland 

biblioteksanvändare och det är få mötesplatser i andra delar av samhället som ser ut 

så (Aabø & Audunson, 2012, s. 138–139, 146–148). Biblioteket är en mjukt 

inbäddad institution i samhället och därifrån nås samhällets olika sektorer och 

aktiviteter. Att använda biblioteket är i sig ett deltagande i lokalsamhället och det 

möjliggör ett nytänkande kring biblioteket som mötesplats. Biblioteket är idag en av 

få platser där människor från olika sociala och kulturella grupper möts (Audunson, 

2005, s. 432, 437). Denna uppsats önskar undersöka hur användare kan uppleva 

denna mötesplats i och med ett öppet obemannat biblioteksrum. 
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2.3.1 Biblioteket som tredje plats 

Då denna uppsats tittar på hur användarna tar sig an rummet och om de upplever det 

som “sitt eget” så blir biblioteket som plats även viktig. Om användarna ser det som 

en mötesplats, en social plats, en plats att umgås på och känna sig hemma på. I 

antologin The Library as place - History, Community, and Culture av John. E. 

Buschman och Gloria. J. Leckie (2007) problematiseras begreppet biblioteket som 

plats av olika författare. 

Adam Arenson är en av dem som skriver om biblioteket som en tredje plats (third 

place), en social plats som tankar om biblioteksrummet byggts upp kring, och som 

är en viktig plats för människor i sökande efter ett sammanhang (2007, s. 51). 

Begreppet används inom Biblioteks- och informationsvetenskap för att visa hur 

biblioteket är en social mötesplats som inte är ens hem eller arbete. Karen E. Fisher, 

Matthew L. Saxton, Philip M. Edwards och Jens-Erik Mai problematiserar dock 

begreppet biblioteket som tredje plats. De menar att biblioteket inte uppnår alla de 

kriterier som skaparen Ray Oldenburg (1999, refererad i Fisher et al., 2007, s. 137) 

använder sig utav i användandet av begreppet. Fisher et al. önskade i sin studie att 

undersöka huruvida Seattle Public Library var en tredje plats, men de menar att 

konverserande, som är en viktig del i tredje plats-begreppet, inte är den centrala 

aktiviteten i biblioteksbesöket, inte heller kan man vara säker på att stöta på en 

bekant, och de känner inte heller igen den lekfullhet i miljön som skaparen 

Oldenburg beskriver (2007, s. 152).  

Montgomery och Miller skriver att forskningsbiblioteken som plats har förändrats 

sedan det mesta av bibliotekets bestånd har digitaliserats sedan 80-talet. 

Biblioteksanvändare behöver inte längre besöka den fysiska platsen för att få 

tillgång till beståndet och det innebär att biblioteket får en ny roll, det blir en plats 

för kollaborativt lärande och “samhällsinteraktion”. Biblioteket som tredje plats 

möjliggör möten mellan användarna, möten mellan olika ekonomiska och sociala 

bakgrunder samt olika discipliner på ett bekvämt sätt. Den inkluderande miljön 

möjliggör att man möter nya människor med nya idéer. Alla behöver inte interagera, 

men att samtidigt vistas på en tredje plats skapar gemenskap (Montgomery & 

Miller, 2011, s. 229, 232). Montgomery och Miller refererar till Oldenburg som 

hävdar att forskningsbiblioteken bör skapa en tredje plats för studenterna, skapa ett 

välkomnande och avkopplande ställe att komma till för social inlärning (2011, s. 

234). Likaså Johannesson tar upp detta i sin avhandling. Han skriver att han i sin 

analys såg att forskningsbiblioteket i hans undersökning både hade karaktären av en 

arbetsplatsdiskurs och en mötesplatsdiskurs som konkurrerade med en 

informationsförmedlingsdiskurs, men han påpekade att alla tre kunde kombineras 

med varandra på vissa punkter (2009, s. 290). 

I Johannessons undersökning var arbetsplatsdiskursen den primära. Den intervjuade 

(dåvarande) bibliotekschefen menade att byggnaden var utformad för att uppmuntra 

till möten mellan studenterna men att atmosfären i byggnaden skulle inbjuda till 

arbete. Han nämner även två andra undersökningar där man funnit både sociala och 

arbetsrelaterade aktiviteter i biblioteket samt att användarna uppskattade 

blandningen av både möjligheter till umgänge och/eller avkoppling. En representant 

från arkitektrådet förekommer också i studien och han frångår den renodlade 
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arbetsplatsdiskursen när han talar om byggnaden som “högskolans vardagsrum” 

menar Johannesson (2009, s. 234–235, 264). Bibliotekschefen i undersökningen 

ansåg att fler arbetsytor för studenterna borde skapas och menade att byggnadens 

utformning ska skapa möten mellan studenterna men samtidigt att atmosfären ska 

inbjuda till arbete (Johannesson, 2009, s. 229, 234). 

2.3.2 Biblioteket som mötesplats 

Denna uppsats önskar även undersöka vad som faktiskt är av betydelse för 

användarens upplevelse av rummet. Men för att vidare kunna diskutera biblioteket 

som tredje plats behövs en förståelse av begreppen låg- och högintensiva 

mötesplatser samt hur aktiviteterna i rummet spelar roll för kontexten. En 

lågintensiv mötesplats innebär en möjlig plats för möten och samtal mellan 

människor som inte delar samma intressen eller värderingar. Medan en högintensiv 

mötesplats innebär möten mellan människor som är eniga om intressen och 

värderingar (Audunson, 2005, s. 436–437). Aabø, Audunson och Andreas Vårheim 

skriver att biblioteket inte kan reduceras till att vara “bara” en tredje plats då det är 

en plats där möjligheten är stor att man möter “den andre”. Biblioteket är således en 

plats för både lågintensiva samt högintensiva möten (2010, s. 25). Aabø och 

Audunson menar vidare att det finns en komplexitet i hur biblioteket är en offentlig 

sfär men där folk samtidigt känner sig som hemma. De skiljer alltså på biblioteket 

som plats och de sfärer som ryms inom platsen. De menar att användarna ofta rör 

sig mellan en offentlig sfär och en privat sfär under sitt biblioteksbesök. Exempelvis 

så kan man vara på biblioteket och kolla sin mejl, Facebook eller studera och då 

befinna sig i den privata sfären men när man under en paus promenerar i rummet, 

kanske sätter sig i tidningshörnan så har man förflyttat sig till den offentliga sfären. 

Dessa pauser öppnar upp för en möjlighet till lågintensiva möten menar Aabø och 

Audunson. Men trots att de menar att biblioteket oftast används för privata syften så 

respekteras oftast biblioteket som plats med dess tillhörande normer (2012, s. 143). 

Vidare skriver Aabø och Audunson om joint activities som innebär högintensiva 

möten där vänner, klasskamrater eller kollegor träffades för att jobba tillsammans. 

Men även familjemedlemmar som träffas och spenderar tid tillsammans i biblioteket 

inkluderas här. Däremot delar de in dessa aktiviteter som höga och låga beroende på 

dess grad av interaktion. Höga innebär exempelvis ett ungdomsgäng som spelar 

dataspel tillsammans medan låga exempelvis ett par som kommit till biblioteket 

tillsammans men som delvis spenderar tiden tillsammans och delvis på varsitt håll 

med varsin aktivitet. Även studenter som kommer till biblioteket som en grupp men 

som sedan studera enskilt inkluderas här. De menar att denna typ av joint activities, 

som vi hädanefter kommer benämna som “gemensamma aktiviteter”, äger rum i den 

andra platsen och är en förlängning av skola och arbete. Aabø och Audunson menar 

att den här typen av gemensamma aktiviteter oftast är de som sker i biblioteket, men 

att det samtidigt förekommer lågintensiva möten. Avslutningsvis skriver de att 

biblioteket visar på drag som skulle kunna göra att det eventuellt kan kallas för en 

tredje plats, men att de utifrån observationerna av aktiviteter som förekom i deras 

studie inte kan dra den slutsatsen. Men de lyfter att biblioteket som plats fyller 

många av de funktioner som en tredje plats ska ha. Det är en plats där man 

exempelvis kan sitta ner med vänner och prata och en plats som har en ”låg tröskel” 

och som känns inbjudande (Aabø & Audunson, 2012, s. 143).   
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Engström tycker dock att Aabø och Audunson förenklar förståelsen av olika 

praktiker genom att placera dem i olika sfärer. Hon anser att detta begränsar 

analysen. Att deras resonemang saknar kvalitéer som deras begrepp inte fångar 

(2019, s. 153). Vidare skriver hon att hon anser att: 

[p]å den tredje platsen kan användare utföra sin ”privata” praktik (till exempel 

att läsa tidningen) på en plats som användaren har gjort till sin (genom att flytta 

möbler etcetera), men samtidigt är användaren också i en offentlig sfär som 

erbjuder vissa förutsättningar som formar praktikerna (genom arkitekturen, 

administrationen av rummet, förväntningarna på uppförande, et cetera). 

(Engström, 2019, s. 153)  
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3 Teori 

I undersökandet av användarnas biblioteksrum antar denna undersökning teorin att 

det faktiska rummet inte finns, att Lefebvres levda rum är ett lämpligt perspektiv där 

vi låter användarnas berättelser om sina biblioteksrum vara det egentliga rummet. 

Andra uttolkare av Lefebvres (1991) teori kommer att användas för att konkretisera 

den. Dessa uttolkare är Koch (2004), Leckie och Lisa. M. Given (2010), Mats 

Franzen (2004), David Harvey (2009), Andy Merrifield (2000), samt Lena Grip 

(2010). 

Lefebvre menar att ett rum blir till, det produceras i relation till mänsklig praktik 

(1991, s. 90). Rummet är således en social konstruktion (Grip, 2010, s. 26). Rum 

laddas med mening av människor och på så sätt är rum en social praktik. Så 

människan producerar rummet genom att vara i rummet, samtidigt som rummet 

påverkar människan. På så sätt interagerar rummet med människan och rummet blir 

således en social konstruktion (Lefebvre, 1991, s. 35). ”Each living body is space 

and has its space: it produces itself in space and it also produces that space” 

(Lefebvre 1991, s. 170). Lefebvre menar att rummet är organiskt och formbart och 

inte en behållare av ting. För att förstå vad rummet är för någon kan man ställa 

frågan vad en person ser och titta på det som omger dem. Ingen upplevelse kan 

heller generaliseras, hur rummet avläses beror på den som läser det. Lefebvre menar 

även att det inte går att bortse från kroppen och sinnligheten i upplevelsen av ett 

rum och hur olika maktförhållanden spelar roll för upplevelsen av rummet (1991, s. 

95, 113–114, 162). 

Så i denna undersökning är användarnas upplevelser av rummet de sanna och det 

intressanta att ta del av. Lefebvres teori används som hjälpmedel för att se 

biblioteksrummet med nya ögon, han menar att för att förstå rummet så måste man 

sammanföra olika fält som oftast behandlas separat. Han väljer tre stycken, då två 

olika fält ofta skapar motsättningar, tre element hindrar dualismen och utvecklar 

tanken (Lefebvre, 1991, s. 11–12, 39). Lefebvre har artikulerat många begrepp för 

att skapa en större förståelse för det producerade och det producerande rummet, men 

för denna uppsats väljer vi att använda oss av begreppen som används i 

beskrivningen av det sociala rummet. 

Med social space menar Lefebvre är när rummet blir det levda rummet av ett socialt 

subjekt, det vill säga när individer och gruppen intar ett rum, rummet spelar därmed 

en socialiserande roll, men är inte socialt i sig (1991, s. 190–191). Det sociala 

rummet består av tre aspekter: Det upplevda rummet, Det föreställda rummet och 

Det levda rummet. Det är Åsards översättningar av begreppen, som är etablerade 

inom Biblioteks- och informationsvetenskap som kommer användas i denna text 

(Harvey, 2009, s. 130). Dessa tre rum är dialektiska, de påverkar varandra och går 

inte att särskilja (Lefebvre, 1991, s. 39). Merrifield skriver att det både är av fördel 

och nackdel att Lefebvres triad är lite oprecis, på så sätt kan man anpassa den till sin 

egen agenda. Han skriver vidare att det är en triad att återgå till om och om igen, 

som tidigare nämnt är den organisk och det är kanske inte alltid enkelt att urskilja de 

olika rummen (2000, s. 173). Leckie och Given påpekar även de att Lefebvres triad 

av olika rum aldrig formulerades fullständigt, och att det kan ha berott på 
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översättningen från franskan. Det gör att det finns många tolkningar av begreppen. 

Leckie och Given vill även visa på sambanden mellan de olika rummen, hur de 

påverkar varandra och är dynamiska i hur rum produceras och reproduceras (2010, 

s. 228–229). Avslutningsvis menar de att Lefebvres tredelade rum har stor betydelse 

för att förstå vilken betydelse rummen har för vanliga människor samt att kunna se 

rum med nya perspektiv och möjlighet ges att inta ett makro respektive 

mikroperspektiv på ett rum (Leckie & Given, 2010, s. 234–235). 

3.1 Det sociala rummet 
Koch är en annan forskare som undersöker det sociala rummet och knyter an till 

bland annat Lefebvres teori om det sociala i rummet, i den mening att det sociala 

och spatiala inte går att särskilja, rummet har en inneboende social aspekt liksom 

sociala relationer innehåller spatiala dimensioner. Han menar liksom Lefebvre att 

rummet en produkt av sociala relationer, men rummet producerar även det sociala 

rummet. Det är en av aspekterna som det tas hänsyn till i arbetet för att fylla 

arkitekturen med mening (Koch, 2004, s. 26, 37, 37). Han menar vidare att hur 

rummet är organiserat speglar hur samhälle, kunskap och makt borde vara, eller hur 

det är. Hur biblioteket väljer att organisera böckerna till exempel har också 

betydelse, placeringar berättar för oss hur saker står till och hur vi borde uppfatta 

dem. Hur böcker placeras visar även på hur de värderas och hur de borde värderas. 

Böcker, funktioner, personal och besökares olika placeringar spelar roll för status 

och relationerna dem emellan. Interaktion såväl som icke-interaktion spelar roll för 

det sociala rummet. Bibliotek har länge haft en stark symbolisk roll för arkitektur 

och samhälle, men också för att uttrycka och visa kunskap och litteratur samt visa 

hur man kan relatera till den och det görs genom den rumsliga kompositionen. 

Bibliotek symboliserar både tempel av kunskap lika mycket som ett demokratiskt 

rum där alla är välkomna att lära sig. Information finns i det mellanmänskliga och 

rummen görs mer flexibla och tillgänglighet till medierna blir viktigare (Koch, 

2004, s. 30–31, 75–76). Avslutningsvis menar Koch att ett bibliotek kan vara bara 

ett bibliotek och bara representera kunskap om kontexten, det vill säga hur världen 

runt omkring är beskaffad. Det omgivande samhället ger byggnaden den meningen, 

detta kan ske omedvetet, men hur rummet distribueras på olika sätt spelar roll för 

biblioteksrummets möjligheter att skapa mening (2004, s. 165). Denna uppsats 

undersöker just hur meröppetanvändare skapar mening i sina respektive 

biblioteksrum. 

3.2 Det upplevda rummet 
Det upplevda rummet är det materiella rummet, det till vardags besökta rummet där 

förnimmelser och sinnliga upplevelser skapar rummet. Det är rummet som det 

uppfattas, det spatiala utrymmet. Det kan vara dörrar, trappor, golv, bostadsområde, 

byggnad, luft, folk, ljus, ljud och dofter bland annat (Harvey, 2009, s. 132). Det 

upplevda rummet omfattar produktion och reproduktion, det vill säga tingen och det 

man kan uppfatta i rummet påverkar individen och individen påverkar rummet i hur 

den rör sig och använder rummet. Det upplevda rummet säkerställer kontinuitet och 

till viss del även sammanhållning. För att kunna ingå i denna sammanhållning krävs 

kompetens och en specifik nivå av prestation (Lefebvre, 1991, s. 33). I denna 

uppsats tolkas det som att det finns uttalade och outtalade regler och normer som 
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man ska följa för att inte verka avvikande. Grip menar att det här är rummet för 

själva praktiken, det präglas av det fysiska rummets möjligheter, samhällsstrukturer, 

rumsliga och sociala koder samt tidigare situationer och erfarenheter (2010, s. 84). I 

denna uppsats används begreppet upplevt rum såsom Grip tolkat det, som praktiken 

i rummet, de handlingar som utförs och hur det faktiskt ser ut i rummet. Här spelar 

inredning, möblering, skyltar och förväntningar på rummet roll. 

3.3 Det föreställda rummet 
Det föreställda rummet är det konceptuella rummet skapat av forskare, arkitekter, 

ingenjörer eller andra professionella (Lefebvre, 1991, s. 38–39). Det är det 

dominerande rummet i samhället. Enligt Harvey handlar det om positioner och 

lägen (2009, s. 132). Leckie och Given menar att det också är det planerade rummet, 

där inget lämnas åt slumpen. Rummets organisering kan ha målet att förändra 

beteenden och skapa normer för beteende. Eller för att skapa ergonomi eller 

effektivitet. Grip förklarar det som ett mentalt rum, hur det är skapat präglar hur 

individen eller samhället förhåller sig till rummet (2010, s. 24–25). Även Merrifield 

skriver att det i detta rum finns ideologi, makt och kunskap inbäddat (2000, s. 174). 

I denna uppsats förklaras det föreställda rummet som biblioteket som idé, det vill 

säga vad biblioteket är för människor och samhället. Här spelar politiska beslut in, 

arkitektoniska utformningar och samhällsbehov. Men även bibliotekarier i ett 

biblioteksrum, bibliotekarien upprätthåller regler, normer och skapar rummet efter 

professionella perspektiv. Bibliotekariernas styrning i rummet under meröppet blir 

därmed intressant med Lefebvres tankar om det föreställda rummet. 

3.4 Det levda rummet 
Det levda rummet är rummet som det upplevs genom associationer och tolkningar 

av bilder och symboler och därmed är det människornas, användarnas rum. Det är 

också rummet som beskrivs av konstnärer, filosofer och författare, då de ämnar 

återge rummet, men inte mer än så (Lefebvre, 1991, s. 39). Det levda rummet täcker 

det fysiska rummet, de fysiska artefakterna tolkas och fantasin förändrar tingen. 

Grip förklarar det som ett rum med en tydlig känslomässig kärna som kan omfatta 

passion, handling och dynamik (2010, s. 25). Merrifield menar att det är 

tolkningarna av de fysiska artefakterna, hur man tolkar de fysiska tingen. Det är till 

viss del omedvetet, det är inte hur man tänker om saker, utan snarare känslor man 

förnimmer. Det är helt enkelt levande. Det levda rummet är svårfångat. Här finns en 

uppfattning av rummet som arkitekter och andra som arbetar med det konceptuella 

rummet vill skapa, de vill att vi ska känna något i rummet (2000, s. 174). Denna 

uppsats kommer att använda begreppet levt rum som känslor av rummet, såsom 

individen tolkar rummet, vad användaren tycker och tänker om rummet. Det kan 

vara användarens favoritplats i biblioteket eller det användaren helst gör i 

biblioteket, för sig själv. Upplever biblioteksanvändaren större frihet i rummet under 

meröppet och därmed större bekvämlighet? 
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4 Metod 

I detta kapitel kommer först den metod vi använt och hur vi gått tillväga med 

insamlandet av empirin att presenteras. Även urvalet, själva genomförandet, hur 

analysen av empirin gått tillväga samt de etiska överväganden som gjorts kommer 

diskuteras här. 

4.1 Vetenskaplig ansats 
Undersökningen är kvalitativ och baserad på fjorton semistrukturerade intervjuer 

som genomförts på två olika sätt. Karaktären på intervjuerna är av typen 

samtalsintervjuer då det är användarens egna tankar om sitt biblioteksrum som är 

studieobjektet, och det är en metod som lämpar sig när man vill kartlägga 

människors uppfattningar inom ett särskilt område för att sedan definiera kategorier 

utifrån dessa (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängerud, 2017, s. 236–

237).  

4.2 Datainsamling 
Det var däremot inte traditionella samtalsintervjuer som blev den huvudsakliga 

insamlingsmetod då denna studie önskade ta reda på biblioteksanvändarens 

upplevelser av biblioteksrummet. Här ansåg vi att en blandning utav intervju och 

deltagande observation där en möjlighet att observera användaren i rummet under 

samtalet vore det bästa. På grund av rådande pandemi, covid-19, där människor 

uppmanas hålla social distansering (Gemensamma författningssamlingen avseende 

hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m, HSLF-FS 2020:12) 

samt att många bibliotek ber besökarna att göra sina ärenden så korta som möjligt 

och inte uppehålla sig på platsen (Kungliga biblioteket, 2020) så innebar det dock 

vissa svårigheter att finna informanter till dessa intervjuer. Därför har två metoder 

använts som komplement till varandra. Dels en metod som kallas go-along, den som 

åsyftas i stycket ovan alltså en hybridvariant av intervju och observation, dels 

samtalsintervjuer, med hjälp av programvaran Zoom, med mental mapping som 

verktyg för att öka förståelsen av användarens biblioteksrum. Bägge metoderna 

kommer presenteras närmare i ett avsnitt här nedan.  

Samtalsintervju som metod innehåller frågor uppdelade i teman och samtalet 

gränsar till ett vardagligt samtal (Esaiasson et al., 2017, s. 267). Det innebär en form 

av semistrukturerad intervju, det vill säga en intervju som består av ett fåtal öppna 

frågor som samtalet kretsar runt (Alvehus, 2019, s. 87). Vi hade med oss 

förutbestämda frågor ut men de ställdes inte efter en exakt ordning, utan när tillfälle 

gavs samt med följdfrågor som tillägg när det passade. Samtalet och informantens 

egna tankar var viktigare än vår ordningsföljd på frågorna. I en samtalsintervju ska 

informanten på så liten påverkan som möjligt av forskaren berätta på egen hand, och 

det är sedan forskarens uppgift att sammanställa och hitta förklaringar. 

Direktobservationer är även en vanlig metod att kombinera med samtalsintervjuer 

(Esaiasson et al., 2017, s. 261, 274). Vårt val av metoden go-along blir därmed mer 

förståelig även om det inte är en metod som vanligtvis förknippas med 

samtalsintervju som begrepp. Vi ansåg även att själva samtalet som en 

samtalsintervju innebar var viktigt för att nå användarnas tankar, känslor och 
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upplevelse av rummet. Så det är denna tolkning av begreppet samtalsintervju som vi 

har i grunden. 

I resultat och analys kommer metoderna däremot inte att särskiljas, utan benämnas 

som intervjuer oavsett om informanten deltagit genom go-along eller intervju med 

mental mapping (via zoom). Informanterna kommer även oberoende av 

intervjuform att presenteras som “intervjuperson 1”,” intervjuperson 2” etcetera.  

4.2.1 Go-along 

Jason Patrick De Leon och Jeffrey H. Cohen skriver om walking probes som är en 

vanlig etnografisk metod inom andra forskningsfält. Den innebär att forskaren 

besöker en miljö som har betydelse för informanten. Där rör forskaren sig i rummet 

tillsammans med informanten för att få ut mer information då rummet i sig hjälper 

minnet och associerandet hos informanten och det ger på så vis mer information till 

forskaren (2005, s. 202–203). Den form av walking probes som vi valt kallas för go-

along och är en metod som innebär att man under samtal med informanten rör sig i 

rummet. En fördel med go-alongs gentemot en vanlig sittande intervju är att 

informanten ges möjlighet att visa vart aktiviteterna äger rum (Kusenbach, 2003, s. 

459, 463). Det innebär även en möjlighet för forskaren att kunna fånga informantens 

handlingar och tolkningar samtidigt som man ges möjlighet att observera dem i 

rummet. Givet uppsatsens syfte är denna metod högst lämplig. Metoden är en 

kombination av intervju och deltagande observation och innebär därmed en fördel 

när det kommer till att undersöka platsens och rummets roll i vardagen. Metoden 

kan också medföra att informanten minns tidigare händelser om platser relaterade 

till dessa passeras under intervjuns gång, och att då kan andra rumsliga upplevelser 

komma fram (Kusenbach, 2003, s. 463, 472). Saker som kanske inte hade kommit 

upp under en sittande intervju. Det var anledningen till att vi fann metoden relevant 

för vår studie. Den gav oss ett annat djup och var viktig för oss då den lät oss 

komma närmare informanternas levda erfarenhet och få större förståelse för hur 

användaren ansåg sig ta del av rummet. Att vara i rummet när det beskrivs ger en 

annan direkthet. 

4.2.2 Mental mapping 

Den andra metoden som användes var planerade samtalsintervjuer digitalt via 

Zoom. Digitala intervjuer var inte ett förstahandsval från vår sida men en 

förutsättning för att vissa intervjuer skulle kunna genomföras. Som Steinar Kvale 

och Svend Brinkmann påpekar så försvinner den kroppsliga närvaron vid 

datorstödda intervjuer men att det kan lämpa sig för vissa syften (2014, s. 191). 

Vilket vi ansåg de rådande omständigheterna gjorde. Zoom som programvara har 

även vissa fördelar gentemot intervjuer via telefon, chatt eller via mejl, som varit 

vanliga tillvägagångssätt förr, då det möjliggör det visuella. Webbkameran ger oss 

en bild av intervjupersonen och det går att läsa av kroppsspråk. Inför de digitala 

intervjuerna ombads informanten att skicka en uppritad karta av sitt biblioteksrum, 

som verkade som underlag för intervjuerna. Denna metod kallas för mental 

mapping. Francine May beskriver metoden mental mapping som ett uttryck för 

individens upplevelse av ett fysiskt utrymme. Metoden är lämplig för att förbättra 

förståelsen och sambandet mellan den spatiala upplevelsen och beteendet (2011, s. 

356). Då denna studie antagit Lefebvres teori om att ett rum är producerat lämpar 
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sig detta kartritande väl då det inte handlar om att illustrera något skalenligt eller hur 

det faktiskt ser ut, utan hur informanten faktiskt upplever rummet, vad denne 

uppmärksammar i sitt biblioteksrum. 

Det enklaste sättet att använda sig av metoden är genom att be individen rita upp en 

karta av en särskild fysisk plats eller en väg mellan olika platser (May, 2011, s. 

356). Kartorna gav oss en bild av användarens bibliotek när vi inte kunde vara där 

och ökade därmed vår förståelse för hur användaren använde rummet. 

 

Figur 1. Exempelbild på en mental map från en användare. 

Under samtalet adderas ting till rummet som informanten inte vid första skissen 

tänkte på att rita ut, kanske spelar de delarna av rummet mindre roll för informanten. 

Vår avsikt är att ta del av några upplevelser för större förståelse av 

biblioteksrummet, användarnas behov, förväntningar och erfarande. Kartan 

användes som ett komplement till intervjun. Det blev en grund för samtalet, ett sätt 

att befinna oss i samma rum och därmed enklare kunna utgå från det specifika 

rummet under samtalet. 

4.3 Urval 
Kravet för att få delta i denna studie var att biblioteken som undersöktes skulle 

erbjuda tjänsten meröppet. Användaren behövde däremot inte ha använt tjänsten, 

men möjligheten skulle finnas. Vi ansåg att användaren inte behövde ha använt 

tjänsten då vi även ville få in åsikter om varför man valde att inte besöka biblioteket 

under meröppet. Vi sökte därmed informanter både under bemannad- och 

obemannad tid.  

Meröppna biblioteksrum som låg i relativ närhet från oss valdes ut för att där 

försöka hitta informanter. Informanterna söktes upp på olika sätt. Dels genom att de 

tillfrågades på plats, dels genom uppsatta lappar på biblioteken. Uppsatta lappar gav 
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en träff. Förfrågningar på plats gav resultat på forskningsbiblioteket. I några fall 

genomfördes intervjuerna direkt och i andra fall bokades en tid in till ett senare 

tillfälle. I några fall fick vi även tips av informanterna på andra personer att fråga. 

På folkbiblioteken under rådande pandemi uppmanades man som vi tidigare nämnts 

att inte att uppehålla sig i rummet. Så det fanns inte så många besökare att fråga och 

lämpade sig inte heller att vi dröjde kvar i rummet på jakt efter informanter. Därför 

vidgade vi vår förfrågan om att delta i vår undersökning till sociala medier. Frågan 

ställdes dels via våra egna Facebook/Instagram-konton, som därmed innebär en 

begränsad skara människor som nåddes. Därför ställde vi den också i olika 

Facebook-forum samt via ett öppet Instagram-konto för att nå fler. Förfrågningarna 

på sociala medier gav resultat och gjorde att vi fick in sex informanter och därmed 

också sex ytterligare folkbiblioteksrum från olika delar av Sverige. Således ökade 

det geografiska omfånget av biblioteksrum, vilket vi ansåg positivt. Sammantaget 

har vi tagit del av fjorton biblioteksanvändares upplevelser av sitt biblioteksrum. 

4.3.1 Biblioteksrummen 

Som tidigare nämnts tittade vi i vår undersökning både på folk- och 

forskningsbibliotek. Användarnas behov av rummet utifrån deras syften ansåg vi 

vara det viktiga, hur de upplevde att de kunde använda sitt rum. Vi tyckte även det 

var intressant att se hur meröppet användes på de olika verksamhetstyperna. Om det 

skiljde sig och vilken typ av användande som förekom på de olika 

bibliotekstyperna. 

Undersökningarna som genomfördes på forskningsbibliotek genomfördes på ett och 

samma bibliotek. Biblioteket ligger i en medelstor stad i Sverige, intill tillhörande 

lärosäte. Likt andra forskningsbibliotek så är bibliotekets främsta målgrupp 

studenter samt personal, men allmänheten är också välkommen. Biblioteket är öppet 

9–16 för alla och har sedan meröppettid mellan 16–20. För att kunna nyttja 

biblioteket under meröppettiden behöver man vara student eller personal på 

högskolan och ha ett passerkort. Allmänheten kan alltså inte utnyttja meröppettiden 

på detta bibliotek. Implementeringen av meröppet på detta bibliotek är relativt ny 

och har varit igång sedan i april 2020. 

Undersökningarna som genomfördes på folkbibliotek innebar att sju olika meröppna 

folkbibliotek runt om i Sverige studerades. Geografiskt ligger biblioteken på mindre 

orter runtom i Sverige. Kravet för att få tillgång meröppet varierar något mellan de 

olika kommunerna. Vissa har krävt att ett specifikt avtal skrivits på medan det på 

andra har räckt med ett lånekort. 

4.4 Genomförande 
Samtalsintervju innehåller som tidigare nämnts frågor efter teman och frågorna bör 

vara korta och lätta att förstå och med mål att skapa ett dynamiskt samtal (Esaiasson 

et al., 2017, s. 273–274). Samma frågor som användes under samtalsintervjuerna via 

Zoom användes under go-along-intervjuerna. På samma sätt som Margarethe 

Kusenbach beskriver metoden go-along i sin artikel var det informanterna i vår 

studie som ledde samtalet och vart vi gick. De gavs till en början så lite riktlinjer 

som möjligt gällande vad vi skulle prata om (2003, s. 465). De ombads att visa oss 

sitt biblioteksrum och utifrån det formades intervjun. Frågorna vi hade med ställdes 
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när tillfälle dök upp under samtalet, men i övrigt var det informanten som ledde 

samtalet. Dock var det fortfarande en semistrukturerad intervju då vi som Alvehus 

påpekar inte bara deltog genom uppmuntrande fraser som en helt ostrukturerad 

intervju innebär (2019, s. 87). Vi deltog aktivt i samtalet genom att lyssna in och 

ställa både våra medhavda frågor samt relevanta följdfrågor. 

Gällande de digitala intervjuerna så inleddes samtalet med en genomgång av 

informantens biblioteksrum, på liknande vis som på go-along-intervjuerna med den 

skillnaden att vi nu utgick ifrån informantens karta/mental map och beskrivningar 

av rummet. Sedan ställdes våra tematiska frågor samt uppföljningsfrågor när 

samtalet tillät. De teman våra frågor utgick ifrån handlade om hur de upplevde sitt 

biblioteksrum, varför eller om de valde att besöka biblioteket under meröppet, om 

personalen var viktig i rummet, om de kände sig bekväma och trygga i rummet, om 

och hur andra människor påverkade dem i rummet samt deras tankar om biblioteket 

som rum eller plats. Detta för att försöka få svar till våra frågeställningar: 

• Vilka betydelser tillskrivs biblioteksrummet av användaren i vårt empiriska 

material? 

• Förändras upplevelsen av rummet för användarna under meröppet? 

• Vilka olika uttryck tar relationen till andra som man delar biblioteksrummet 

med i vårt empiriska material? 

• På vilket sätt skiljer upplevelserna av rummet sig åt mellan de olika 

bibliotekstyperna?  

Då samtalsintervjuer syftar till att nå informanternas tankar om rummet och det inte 

är individerna i sig som är det viktiga så går det lättare att ersätta personer ur urvalet 

som exempelvis tackar nej till att delta (Esaiasson et al., 2017, s. 271). Då vi som 

tidigare nämnt hade svårt att få informanter och fick en del nej kändes detta tryggt.  

Intervjuerna varade olika länge beroende på intervjupersonen och på hur mycket 

hen hade att säga om sitt biblioteksrum. Totalt visade fjorton informanter oss sitt 

biblioteksrum. Sju som använde ett forskningsbibliotek och sju som använde ett 

folkbibliotek. Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan. För att öka 

läsbarheten har de utvalda citaten i resultatdelen, vid behov, bearbetats med lätt 

hand. Vilket innebär vissa upprepningar samt vissa påbörjade meningar där 

intervjupersonen byter spår och inte avslutar meningen tagits bort men även mindre 

språkliga korrigeringar. Som tidigare nämnts så särskiljs inte de olika 

intervjumetoderna i resultatredovisningen utan intervjuer oavsett om informanten 

deltagit genom go-along eller samtalsintervju med mental mapping (via Zoom) 

benämns och presenteras som “intervjuperson 1”,” intervjuperson 2” osv. 

4.5 Etiska överväganden 
Innan vi påbörjade vårt insamlande av empiri och vi sökte informanter på plats samt 

via lappar så kontaktades bibliotekscheferna för berörda bibliotek och gav sitt 

godkännande för våra besök och för att genomföra våra studier. I samband med 

intervjuerna har ett informantbrev lämnats över. Till de som vi bokade in en tid med 

skickades det via mejl i förväg och till dem där intervjuerna genomfördes direkt 

gavs en utskriven kopia. Intervjupersonerna har således informerats om att de 

närsomhelst kan avsluta sitt deltagande (före publicering) samt att inspelningarna 
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från intervjun raderas efter transkribering. Informanterna har varit medvetna om 

deras och de besökta bibliotekens anonymitet (Vetenskapsrådet, 2017). 

4.6 Resultat- och analysmetod 
Inför resultatredovisningen närläste vi materialet för att skaffa oss en helhetsbild. De 

transkriberade intervjuerna skrevs ut och delades in utifrån vilka kategorier som 

hittades i materialet. Vi tittade först på materialet på varsitt håll för att vi sedan 

skulle kunna jämföra tankar och åsikter och tillsammans diskutera när vi gick 

igenom vårt material igen för att inte missa något. Svaren tematiserades sedan 

utifrån olika ingångar till materialet. Detta med hjälp av en meningkoncentrerad 

insats. Kvale och Brinkmann menar att meningskoncentrering, som innebär att man 

koncentrerar intervjupersonens uttalande till kortare formuleringar för att lättare 

kunna koda dessa, är användbart när man ska analysera omfattande intervjuer för att 

hitta naturliga meningsenheter och ur dem kunna utveckla teman (2014, s. 246, 

249). Vårt material kanske inte kan benämnas som omfattande men fjorton 

intervjuer gav oss ändå en del material att gå igenom. Vi hade inget bestämt antal 

intervjuer tänkt när vi påbörjade vår undersökning men vi kunde ändå efter dessa 

fjorton känna att vi hade nått en mättnad då vi började se likheter i svaren vi fick in. 

Även om vi hade Lefebvres tankar om det upplevda, föreställda och levda rummet i 

bakhuvudet försökte vi samtidigt hålla oss neutrala gentemot vad vår empiri sade 

oss. Intervjumaterialet utgör grunden för vår analys. Med hjälp av en 

meningskoncentrerad ingång plockade vi ut det väsentliga ur informanternas 

uttalanden till resultatredovisningen för att sedan till analysen kunna kategorisera 

dem utifrån Lefebvres triangulering, sett ur ett användarperspektiv. 

Inför analysen tematiserades materialet utifrån de ingångar resultatet gett oss utan 

att inte låta teorin stå i vägen för det insamlade materialet. Vi har således använt oss 

av abduktiv ansats då vi i analysen har växlat mellan empirisk och teoretisk 

reflektion (Alvehus, 2019, s. 113). Det innebar att vi började i empirin och blev 

förtrogna med den och sorterade materialet i olika teman. Sedan gick vi tillbaka till 

teorin och såg på materialet igen. Om teorin kunde ge fler aspekter till insamlat 

material och gjorda tematiseringar. Slutligen landade vi i uppdelningen utifrån 

Lefebvres triad gällande det upplevda, det föreställda och det levda rummet. 
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5 Resultatredovisning 

Nedan kommer empirin att presenteras utifrån de teman som kunnat urskiljas i 

informanternas berättelser. Dessa har delats in i tre områden. Under den första 

rubriken som heter Rummet och användarna följer fyra underrubriker om hur 

användarna ser på andra människor i rummet, hur rummet uppfattas med andra 

människor i det, men även hur det uppfattas utan andra människor i det. Det handlar 

om att dela rummet med andra människor, att vara själv eller tillsammans med andra 

i det, men även hur man upplever sig trygg eller inte i sitt biblioteksrum. Under den 

andra rubriken Normer och regler diskuterades både uttalade och outtalade regler 

och tankar kring dessa. Den sista rubriken Det fysiska rummet tar upp mer materiella 

aspekter såsom exempelvis favoritplatser i rummet och bibliotekets bestånd. Men 

även hur rummet uppfattas, vad som lyfts som positivt med rummets fysiska form, 

vad det används till och hur man trivs i rummet. Under rubriken finns också 

intervjupersonernas tankar om vad det meröppna rummet betyder och även 

betydelsen av bibliotekets som plats. 

5.1 Rummet och användarna 
Andra människor i biblioteksrummet lyfts i många olika sammanhang under 

intervjuerna. Både positiva och negativa aspekter av det. Eftersom biblioteket är en 

offentlig plats så är det en plats man delar med andra och vistas i tillsammans med 

sina medmänniskor. Nedan presenteras resultatet gällande intervjupersonerna tankar 

kring detta. 

5.1.1 Andra människor i rummet 

På folkbiblioteken anses ett lugnt biblioteksrum vara något positivt, detta påpekar 

flera personer. En intervjuperson uppger dock att hens biblioteksrum skulle må bra 

av något kryp-in där man kan få lite mer lugn: 

[E]n lite mer avskild och tystare del. För det blir ju ändå rörelse i rummet om 

det är folk där inne som man känner eller märker av. Biblioteket är så pass 

litet. Så en plats där man kan skärma av ännu mer på något sätt så att man kan 

sitta tyst (Intervjuperson 13). 

På forskningsbiblioteket råder det däremot skilda meningar om lugn och ljudnivå, 

om vad som är okej eller inte. Där talar majoriteten av intervjupersonerna om ljudet 

i rummet men ljudet beskrivs både i positiva och negativa bemärkelser. Det finns 

således skilda upplevelser när det kommer till ljud. Flertalet av intervjupersonerna 

önskar en lugn och tyst ljudnivå. ”Där nere brukar folk springa in och ut så mycket. 

Det blir svårt att koncentrera sig på plugget då” (Intervjuperson 2). Men en 

intervjuperson menar att det beror på vilka andra människor man har runt omkring 

sig. Vilken tid på dagen spelar också roll ”just sådär primetime så sitter många och 

grupparbetar” (Intervjuperson 7). Då nämner flera att de använder den tysta 

läsesalen. ”När jag har tentapluggat har jag också suttit i den tysta läsesalen” 

(Intervjuperson 8). Andra väljer platser där det finns skärmväggar runt borden. ”Det 

är bra med såna här skiljeväggar också så de dämpar ljudet lite” (Intervjuperson 8). 

Några biblioteksanvändare använder även öronproppar och brusreducerande 

hörlurar för att kunna stänga ute ljud. Kommentarer från flera om att det är lugnare 
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och att ljudnivån lägger sig under meröppet kommer också upp, ”ljudnivån går ner 

väldigt mycket vid tre-fyra. Då märker man att det lägger sig här inne” 

(Intervjuperson 1). 

Ljud uppfattas också olika. Medan många på forskningsbiblioteket uppfattar första 

plan som stökigt och menar att det är "ganska mycket spring. Och disken är ju här 

och dörren öppnas och så” (Intervjuperson 1). Så påpekar en intervjuperson att ”det 

är ju för att entrén är där, men om man tänker på ljudnivån så tror jag att den är 

lägre där än på de andra våningarna ... vissa stör sig av att folk pratar och andra av 

att folk går förbi” (Intervjuperson 6). En annan påpekar att hen ändå gillar 

sittplatserna vid informationsdisken trots att det kan bli pratigt under den 

bemannade tiden när personalen ska hjälpa andra besökare. Hen uppger att man 

ändå försökt skärma av med hjälp av möbleringen runt disken, exempelvis genom 

att placera en ordbokshylla mellan sittplatserna och disken. Det påtalas att det är 

mycket rörelse på plan ett både på grund av entrén och disken men också då 

skrivarrummet och kurslitteratursavdelningen ligger där. Men om det skulle vara 

helt tyst tycker flera av de intervjuade att det skulle vara jobbigt. ”När det är helt 

tyst så kan jag inte plugga alltså” (Intervjuperson 2). Även intervjuperson 5 säger 

att: 

Man hade ju inte velat sitta här helt själv heller …. [m]an hade ju blivit galen 

om man suttit i ett rum som är helt tyst. Jag tror det är en viktig del. Att det är 

lite liv på något sätt. Men ja, inte hopp och lek då. 

För intervjupersonerna som använder folkbiblioteket ser relationerna till andra 

människor i biblioteksrummet lite annorlunda ut än på forskningsbiblioteket. Det är 

sällan andra i rummet när de är där, så ljudnivån blir sällan ett problem. Däremot 

föredrar många att besöka biblioteket under meröppet just för att de då är själva. Det 

blir ett lugnare rum då. En person stöter ibland på andra besökare men anser inte att 

dessa påverkar hen så mycket. ”Ibland då man kommer hit och det är många barn så 

blir det lite störigt om man ska sitta och läsa för de far runt ... annars påverkar det 

mig inte” (Intervjuperson 14). 

På forskningsbiblioteket nämner en person att hen väljer att sitta vid 

fönsterplatserna på plan ett då de är placerade ut mot gatan ”[d]är behöver man inte 

titta på alla andra människor. Det är bara de som går utanför” (Intervjuperson 5). 

Två andra nämner också dessa platser och att de gärna sitter där för att just kunna 

titta ut. ”[J]ag gillar att titta ut. Men jag vet också att det stör mitt fokus. Så lite 

kontraproduktivt” (Intervjuperson 4). Platserna väljs för att slippa se andra och inte 

störas av dem, men även personer som inte befinner sig i rummet påverkar dem 

således genom att de passerar utanför. 

5.1.2 Att dela rummet med andra 

De flesta folkbiblioteksanvändarna är inte så intresserade av att interagera med 

andra besökare. Många påpekar också att de oftast är ensamma under sina besök så 

de behöver inte heller göra det. Flertalet menar att om någon annan besöker 

biblioteket när de är där så utför dessa personer snabba ärenden som att lämna 

böcker eller hämta från reservationshyllan. Däremot finns det de som menar att 

vissa möten med andra kan uppstå. Intervjuperson 11 menar att man under meröppet 
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hälsar på varandra låntagare emellan och att det lätt kan bli ett samtal och man kan 

hjälpas åt om något krånglar, vilket man inte gör när biblioteket är bemannat. En 

annan menar att man som besökare emellan interagerar mer med varandra under 

meröppet att ”man behöver inte prata, men man hälsar, man tittar upp, säger hej. 

Man delar ju något, båda har sökt sig till biblioteket och vill vara där” 

(Intervjuperson 12). Medan det under bemannad tid är upp till bibliotekarien, då tar 

hen det ansvaret. Interaktioner med andra användare under meröppet som 

folkbiblioteksanvändarna ändå kunde tänka sig upplevs lite motigare hos 

forskningsbiblioteksanvändarna. ”[J]ag hade kanske kikat lite extra på vilka böcker 

de hade framför sig. Är det likt mitt så kanske” säger intervjuperson 4 under 

samtalet om hen kan tänka sig att fråga andra om hjälp under den obemannade 

tiden. Hen tillägger också att det i så fall hade rört sig om mer sakliga frågor som 

”jag kommer inte in på den här sidan. Gör du det? Och sånt”. En annan påpekar att 

det är nackdelen när man sitter och pluggar själv att man inte vill lämna sina saker 

om man exempelvis ska gå på toaletten. På samma tema nämner en annan att andra 

ibland har frågat hen om hen kan passa deras grejer medan de går på toaletten, men 

att hen själv inte skulle fråga någon annan detsamma, ”jag har inte lämnat över 

sådana förtroenden till någon annan” (Intervjuperson 8). 

En folkbiblioteksanvändare föredrar den meröppnatiden på biblioteket för att få vara 

just ensam i biblioteksrummet. Hen uppger även att hen känt sig förnärmad när 

andra varit där. Att det mer är hens bibliotek när hen får vara där ensam. En annan 

åker till biblioteket med sina barn och är där för att läsa och uppskattar också att de 

får möjlighet att rå om rummet själva. Under meröppet blir det deras miljö, ”att vi 

kunde vara där i lugn och ro och det var ju inte ofta mycket folk där” 

(Intervjuperson 13). En tredje menar dock tvärtom och hade önskat att biblioteket 

skulle vara en större resurs för sitt närsamhälle, mer av en mötesplats än det är idag. 

Hen vill träffa mer människor i sitt meröppna bibliotek och menar att det finns 

”massa sociala initiativ som jag tänker att biblioteket borde ha snappat upp behovet 

av” (Intervjuperson 3) och tycker att det är synd att den tysta läsesalen är stängd 

under meröppet då det kunde fungerat som en bra möteslokal. 

Även om det lyfts fram att det försvinner rätt mycket folk och ljudvolymen går ner 

när det blir meröppet på forskningsbiblioteket så är man aldrig själv där. 

Meröppettiden används främst för att studera i lugn och ro. De som är där är 

medvetna om att bibliotekarien inte finns på plats för att hjälpa till. De är där för att 

”läsa och skriva … fokusera på att gå in i the zone” (Intervjuperson 4). En annan 

menar att det står ju tydligt att det inte är personal på plats under denna tid och att 

”man kan ju alltid mejla. Man får ju svar … dagen efter iallafall” (Intervjuperson 2). 

Däremot påpekar de att personalen är viktig och att den inte kan ersättas helt. De 

behövs, även om man under vissa tider accepterar att det är obemannat. Att 

biblioteket under den meröppnatiden har en annan funktion. ”Det skulle kännas 

konstigt om det var obemannat alltid” (Intervjuperson 8). Referens- och sökhjälp av 

bibliotekarien tas upp av flera som exempel på vad de behöver hjälp med. ”[D]et är 

viktigt att personalen finns så att man har någon man kan gå till för att fråga. För 

även om informationen finns så då behöver man någon som faktiskt förklarar … Det 

är faktiskt inte lätt att vara i en akademisk värld” (Intervjuperson 4). Hen tillägger 

att hen tror att mycket går förlorat via ett Zoomrum. Att om man får hjälp på plats 
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av en fysisk person så kan ”den som hjälper avläsa på kroppsspråket bättre och se 

om personen framför en har fattat eller inte”. Men det påtalas också att 

bibliotekarierna sällan vistas och syns till i rummet ens under den bemannade tiden. 

Inte om man inte aktivt söker upp dem i deras disk på första plan. “De är aldrig på 

plan två och visar sig ändå. De visar sällan låntagare vart böckerna står” 

(Intervjuperson 4). 

Personalens närvaro i rummet upplevs inte så påtaglig på forskningsbiblioteket, 

användarna accepterar att det inte alltid är bemannat men merparten anser att 

bibliotekarierna behövs åtminstone en viss tid under dagen och många tar hjälp av 

dem. Betydelsen av personalen på folkbiblioteken var det lite delade meningar om. 

Några sade sig ha bett om hjälp någon gång men merparten anser personalen mindre 

viktig. ”[I]nte på det här lilla biblioteket. Där spelar det nog inte så stor roll” 

(Intervjuperson 13). ”[J]u större bibliotek desto viktigare är ju bibliotekarien för att 

få hjälp att hitta rätt saker” (Intervjuperson 9). Men en annan påpekar dock att de 

ändå delvis behövs även på de mindre biblioteken och säger att meröppet är bra ”så 

länge det inte ersätter den vanliga bemanningen” (Intervjuperson 12) och menar att 

vissa tider bör det vara bemannat. Här är en stor skillnad mellan användarna på de 

olika verksamhetsformerna. På forskningsbiblioteket spenderar intervjupersonerna 

hela dagar där. De är där både när personal finns på plats och under meröppettid när 

disken är stängt. Folkbiblioteksanvändarna använde främst sina bibliotek under 

meröppet, då det är obemannat. Många på folkbiblioteken uppger att det endast varit 

ett fåtal gånger de behövt ta hjälp av bibliotekarien, men att det är trevligt att någon 

är där och bra om man behöver boktips. Några påpekar att det snarare varit deras 

barn som fått hjälp. Fast då har det mer varit bibliotekarien som interagerat med 

barnen än tvärtom. Gett boktips och informerat om olika aktivitet som de 

anordnade. En annan tillade att ”när jag var mindre så … var bibliotekarien mycket 

viktigare. Då kunde hen tipsa om vad som kunde vara kul att läsa och så” 

(Intervjuperson 9). En användare påpekar att hen känner sig mer fri under den 

meröppnatiden, när bibliotekarien lämnar rummet. En annan säger att hen föredrar 

att vara där när det är stängt för när det är öppet ”är det en bibliotekarie som jobbar 

som snackar sjukt mycket och som är väldigt social” (Intervjuperson 12). Samtidigt 

uppskattar folkbiblioteksanvändarna den ordning som bibliotekarierna upprätthåller 

samt dess skyltning som inspirerar. 

5.1.3 Gemensamma besök 

Många är på forskningsbiblioteket för att studera i grupp. De möts upp på 

biblioteket. En person säger att just biblioteket är en bra mötesplats för hen och hens 

gruppkamrater då inte alla bor i staden. De samlas och möts upp där. En annan 

tillägger att ”jag tänker mig ett bibliotek som en mötesplats” (Intervjuperson 1). En 

tredje påpekar att hen inte upplever forskningsbiblioteket som “ett vanligt bibliotek 

... utan mer umgänge och gemenskap” (Intervjuperson 5). Hen tillägger också att 

hen gillar minglandet. ”Man träffar en massa klasskompisar och såna som går andra 

program som man känner …. och pratar om vad dom pluggar med och så. Sen går 

man och sätter sig själv igen och jobbar med sin grupp eller så”. Enskilda studier 

förekommer också men även om många kommer dit för enskilda studier så gillar de 

ändå att sitta tillsammans med andra. ”För att jag ska lära mig bäst så gillar jag att 

diskutera” (Intervjuperson 1). 
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Även på folkbiblioteket säger flera personer att de går till biblioteket med sina barn, 

men när de är där så sitter de var för sig eller utför egna ärenden. ”[D]å släpper jag 

mina barn bland barnböckerna så får de härja där så går jag rakt in hela vägen …. 

till vuxen” (Intervjuperson 9). En användare brukar besöka biblioteket med sin 

sambo men väl där läser de tidskrifter var för sig. Gemensamma besök med var för 

sig. 

Några enstaka är däremot på folkbiblioteket mer för att umgås. De har åkt dit för att 

spendera tid tillsammans. ”Speciellt när vi är där under meröppet” (Intervjuperson 

13). En annan menar att ”ibland sitter vi tillsammans. Har man gott om tid så kan 

man stanna en stund och sitta och läsa … Vara kvar!” (Intervjuperson 10). ”Det är 

sommarens underhållning att kunna åka in till biblioteket” (Intervjuperson 9) menar 

en annan och tillägger att de ofta åker dit tillsammans som familj. 

5.1.4 Tryggheten bland andra 

Tankar om hur rummet upplevs när det är meröppet och ingen personal är på plats 

har de flesta intervjupersonerna på forskningsbiblioteket inte tänkt så mycket på. 

Några nämner att de sett en vakt som går runt och kollar om man har passerkort och 

om man får vara kvar. Detta menar flera känns tryggt. En säger att då vet hen att 

inte vem som helst får komma in. Bara de som har behörighet. Detta nämns också 

på folkbiblioteken. En tar upp att man behöver ett lånekort med avtal om meröppet 

och att man för att få det måste vara myndig därmed kommer inte personer under 

arton år in. En annan säger att ”det är ju också så att ingen annan kommer ju in utan 

att ha registrerat sig så att skulle något hända så vet man ju vem” (Intervjuperson 9). 

Men det påpekas att lokalens utformning kan göra att det känns lite otryggt. Att man 

inte ser om det står någon bakom en hylla. Samma användare påpekar att förr hade 

det varit sensorer så ljuset gick igång när man gick in. Det blev en indikation på att 

man därmed var först på plats. Nu hade det biblioteket skaffat LED-belysning som 

var tänd hela tiden. Hen berättar att en gång ”så var det en man som satt där i 

tidningsrummet när jag kom in där och jag blev bara lite överraskad, men det var ju 

inte alls obehagligt” (Intervjuperson 11). Men hen tillägger att vissa nog hade 

kunnat uppleva det så. Men trots dessa tankar så är det ingen varken på forsknings- 

och folkbiblioteket som upplever en känsla av otrygghet i rummet när det är 

meröppet. 

Bibliotekets storlek och placering tas också upp bland folkbiblioteksanvändarna. 

”[V]årt samhälle är ju ett ganska tryggt ställe, det har ju också betydelse tänker jag. 

Jag tänker också att det har betydelse för vart meröppet passar” (Intervjuperson 11). 

Och en annan säger att ”[d]et nog hade varit mer otryggt inne i stan. Detta var ett så 

litet bibliotek och det är ett litet samhälle. Alla känner alla. Jag kände aldrig, och vi 

kunde ändå vara där ganska sent på kvällarna … mig otrygg” (Intervjuperson 13). 

På forskningsbiblioteket lyfter en person dock att det hade varit skönt med ett 

nummer direkt till vaktbolaget. Om det händer något för ”det är ju klart att det kan 

ju hända saker även här … Men samtidigt är det ju en offentlig miljö, det känns inte 

som borde hända något” (Intervjuperson 4). 
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5.2 Normer och regler 
Relationen till andra handlar också till viss del om de normer som finns i ett 

biblioteksrum. Både de outtalade och uttalade regler som finns. Nedan följer ett 

avsnitt om vad intervjupersonerna ansåg om detta i sina biblioteksrum. 

5.2.1 Tyst och respekt 

Att vara tyst och visa hänsyn kommer ofta upp under intervjuerna. Hur man ska 

agera i ett biblioteksrum. Men många upplever kulturen på forskningsbiblioteket lite 

annorlunda än vad de är vana vid. En intervjuperson uttrycker att: 

Det finns liksom inte den här kulturen att det är hysch-hysch-man-ska-vara-tyst 

-i-ett-bibliotek … [s]om det är på stadsbibblan …. Här finns det heller inte 

riktigt någon som säger till en …. Här är lite som ett enda stort grupprum 

ibland. (Intervjuperson 4) 

Fler lyfter tankar om bibliotekets traditionella tysthetsnorm. En påpekar att: 

Förr var väl bibliotek i högre grad tysta och jag tycker det är väldigt bra att det 

inte måste vara tyst men jag uppskattar ju när det ändå är ganska dämpat. För 

ibland kan jag tycka det är lite väl sorligt och folk ska berätta om helgen och ja 

det skrattas och tjoas och då tycker jag nog att så ska det inte vara på ett 

bibliotek. (Intervjuperson 6) 

Hen tillägger att ”ibland kan jag tänka att man kan gå ner och säga till någon”. Att 

säga till personalen gällande ljudnivån verkade däremot inte någon vilja göra. Då 

säger flera att de hellre flyttar sig alternativt använder sig utav hörlurar. 

Hamnar man bredvid ett sällskap som är mer pratigt och stökigt så kanske man 

kände någon gång att det här går inte, vi får nog flytta på oss ... Men jag har 

nog aldrig sagt till personalen. Jag känner att jag är vuxen och kan säga till 

själv. (Intervjuperson 8) 

En intervjuperson säger att hen istället väljer bord bredvid skärmväggar för att de 

dämpar ljud men tillägger också att ”[d]e hjälper till lite att tänka att man ska dämpa 

sig själv också tror jag. Att nu sitter jag här i detta rummet och jag ska ta hänsyn till 

andra” (Intervjuperson 8). Intervjuperson 4 lyfter även hen hänsynen till andra och 

hade önskat att “jargongen eller den kulturen blir mer implementerad. Hos 

studenterna alltså. Att det är ett bibliotek. Vi är tysta. Ja, det är studieplatser men vi 

tar hänsyn till att det är andra här”. En annan lyfter dock att även om det är ett av de 

mindre tysta bibliotek hen besökt så uppskattar hen det ändå och anser att det är lite 

charmigt och att biblioteket har en god stämning. 

På folkbiblioteket finns det inte lika många exempel på detta då de ofta är ensamma 

i rummet, men en person tar upp sina tankar gällande normer kring ljud och menar 

att de bli mer påtagligt när andra är i rummet såklart. 
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Det här med att visa hänsyn och respekt såklart .... en gång var det en som satt 

och släktforskade och då blev det lite så för alltså den datorn står ... mitt i 

rummet och man kanske inte vill bli störd när man sitter och släktforskar och 

då blir det lite så att vi måste vara mer tysta och inte störa. (Intervjuperson 13) 

5.2.2 Beteenden och regler 

Personalens närvaro i rummet tar en person på forskningsbiblioteket upp och tror att 

det spelar roll för hur användarna beter sig om personalen befinner sig i rummet 

eller inte. 

Det är ju som när man gick i skolan och tog ett grupprum när läraren inte var 

där. Det är klart man pratade lite mer och högljutt och så än vad man annars 

gör. Det är väl lite samma roll ... när man ser personalen så tänker man ju att 

det är ett bibliotek också och inte en lekstuga. (Intervjuperson 5) 

Annat beteende som förändras när inte personalen är på plats nämner en annan och 

säger att det ”började lukta mat någon gång … Det kanske man strunta lite i och så” 

(Intervjuperson 6) och tillägger att det är en av bibliotekets regler att man inte får 

äta varm mat i lokalerna. 

En av folkbiblioteksanvändarna anser att andra människor i rummet påverkar hens 

beteende och att det är den som är i rummet först som sätter tonen lite. ”Om de 

pratar högt, ja då gör vi också det och tvärtom” (Intervjuperson 12). 

5.2.3 Ansvar och förtroenden 

På folkbiblioteket lyfter flera hur glada de är att få tillgång till rummet när ingen ser 

och vilket förtroende de känner att de får. 

Det känns väldigt lyxigt när man får komma in där och så. Det är det ju ett 

förtroende att man blir insläppt fastän ingen tittar på en. Så man är ju väldigt 

mån om att lämna det som det var. (Intervjuperson 9) 

Det gör att hen är mer försiktig med materialet och säger att “[d]et är någon annans 

grejer så man är försiktig med dem … man vårdar dem och att man gemensamt 

delar på dem”. Även en annan säger att “det är ju vårt gemensamma, det är allas och 

då är det ju bara fantastiskt” (Intervjuperson 11) och betonar just allas och hur 

viktigt hen tycker att det är. Hen hade tidigare arbetat på bibliotek och pratar om 

tankar och diskussioner som hen haft med andra gällande eventuell vandalism när 

det är meröppet. Vandalism både av lokalen och materialet, “men erfarenheten 

visar, både min och andras, att folk som får ett förtroende tar också ansvar i väldigt 

hög grad”. En av användarna av forskningsbiblioteket påpekar hur fantastisk det 

ändå är att det fungerar. “Det är lite häftigt ändå att det funkar. Att man får lita på att 

folk sköter sig” (Intervjuperson 6). 

5.3 Det fysiska rummet 
När intervjupersonerna besvarar frågan hur de upplever rummet svarar de flesta med 

kommentarer om rummets fysiska utformning. Ljus och rummets storlek är det 

första som informanterna lyfter fram. Många har sina favoritplatser i rummet. Vad 

biblioteket som plats i sig och biblioteksrummet för dem kan betyda lyfts även av 
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många. Nedan följer ett avsnitt som rör olika aspekter av rummets mer fysiska form 

och det mer materiella. Samt betydelsen av rummet, platsen och byggnaden för 

intervjupersonerna. 

5.3.1 Upplevelser av rummet 

Ljusa rum anses positivt och många väljer att placera sig vid fönsterplatser. En 

beskriver sitt biblioteksrum som ”ljust, luftigt, trevligt, stillsamt, lugnt och tyst” 

(Intervjuperson 12) och säger vidare att det är ett litet bibliotek, men att de ändå har 

många fönster. En annan tycker om sitt biblioteksrum just för att det är så ljust och 

menar att “man vill ju inte sitta bland mörka bokhyllor” (Intervjuperson 1). En 

tredje beskriver sitt rum som ljust trots bristen på fönster. 

Det är inte mycket fönster så det upplevs som ganska stängt men det är väldigt 

mycket ljusa möbler och det är målat vitt. Jag upplever det ändå som ljust även 

om det inte är mycket fönster. Så det är inte jätteljust men de gör ju så mycket 

de kan för att det ska bli ljust. (Intervjuperson 13) 

På plan ett på forskningsbiblioteket finns en caféhörna samt fönsterplatser med 

barstolar runt hela planet. Dessa fönsterplatser runt caféhörnan nämner en som de 

bästa på plan ett ”[t]rots att det kan kacklas en del där” (Intervjuperson 4) och syftar 

på sittplatserna i caféhörnan. Detta tack vare att det är så ljust där. Alla på 

forskningsbiblioteket nämner vikten av ljus på något sätt under samtalen. En person 

säger att hen till och med följer ljuset och flyttar sig efter det under dagen, ”jag 

föredrar ljuset … så nu såg jag att det var upprullat här på eftermiddagen så då 

tänkte jag att då går jag hit och läser i solen” (Intervjuperson 7). Några påpekar dock 

att det lätt blir varmt på plan två när solen står på medan en annan föredrar den 

soligaste sidan för: ”jag har solen framför mig här och ja det är mysigare” 

(Intervjuperson 2). På plan tre finns grupprummen och även här är det de ljusa 

rummen, de med fönster som går först. ”Man kände sig inte så instängd heller. Det 

var liv utanför. Jag gillar fönster” (Intervjuperson 4). En annan instämmer och sa att 

de alltid försökte ”boka något med fönster. Mest för att sitter man en hel dag så är 

det bra med fönster. Det ger en annan dynamik i rummet. Och man kan öppna och 

vädra och titta ut” (Intervjuperson 8). 

Hur man upplever rummet handlar också om vad man först ser när man beträder ett 

rum. På flera av folkbiblioteken förekommer det även olika ingångar till biblioteket 

för olika målgrupper. Detta påpekar en intervjuperson och tillägger att det då blir 

olika upplevelser av rummet. Om man beträder det som elev från skolingången eller 

som allmänhet från huvudingången. Då skiljer sig ens första intryck av biblioteket 

åt. 

5.3.2 Favoritplatser 

De flesta av intervjupersonerna, både användarna av folkbiblioteken och 

forskningsbiblioteket, pekar enkelt ut de platser de föredrar att uppehålla sig vid och 

vilka de inte använder. Fåtöljerna i caféhörnan på plan ett på forskningsbiblioteket 

tycker en person är trevliga att sitta i och brukar sitta och läsa i dem. ”Det blir 

ganska mysigt att sitta här ... en jättebra plats att sitta på just för att kolla igenom 

böcker” (Intervjuperson 5). Däremot tillägger samma person att hen mest sitter där 
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vid snabba ärenden. En annan instämmer i att det är en plats för mer snabba 

ärenden. ”Här i detta området har jag bara suttit … när jag inväntat någon 

kurskamrat .... det är bara lite hangaround här” (Intervjuperson 8). 

Även på plan två på forskningsbiblioteket finns det där några sittplatser med fåtöljer 

och sedan bord med stolar utmed fönstren. Tre stycken satt gärna i fåtöljerna. En sa 

att ”[d]et är enkelt att vara sig själv här. Här sitter jag gärna och brer ut mig … Man 

sitter ju hellre i soffan än på en stol. Man kan slappna av på ett annat sätt här” 

(Intervjuperson 4). Däremot var det två som verkligen inte gillade dessa. De vill 

sitta vid ett bord och menade att det är ”[s]könt att ha ett riktigt bord ... mer praktiskt 

att sitta vid ett bord där man kan ha sitt pick och pack” (Intervjuperson 6). Borden 

på plan två stod även lagom långt ifrån varandra menar en användare och hen gillar 

att skärmväggarna gör att det blir lite avskilt. Flertalet intervjupersoner påpekar att 

dessa bord är svåra att få dock. ”Borden här brukar vara ganska upptagna .... Det är 

poppis att sitta här” (Intervjuperson 5). Hörnborden föredrog två intervjupersoner då 

de kändes mer avskilda. ”Då har man bara folk på ena sidan om sig” (Intervjuperson 

6). Samma person hade dessutom ett hörnbord hen föredrog mer än de andra. ”Det 

är rätt så lugnt i denna avdelningen. Det är ändå nära till toaletterna också och 

trappen ner” (Intervjuperson 6). Hen tillägger också att det är lugnt eftersom det är 

bord som står vid bokhyllor med böcker inte så många verkar intresserade utav och 

det därför inte är så mycket spring just där. 

På plan två finns också en sektion med soffgrupper i mitten av rummet som står i en 

klunga. Varje soffbås har höga ryggar för att fungera som ljuddämpande. Dessa är 

det lite delade meningar om. En menade att ”[d]e är ju bäst!” (Intervjuperson 4). En 

annan påpekar dock att alla sittplatser har olika funktioner och hen tycker dessa 

fungerar bra när man ska grupparbeta, exempelvis förbereda ett seminarium men 

inte om jobbet kräver mer koncentration än så då båsen står så pass nära varandra. 

Detta instämmer en annan i och menar att det kan bli rätt snackigt runt dessa på 

grund av att de står så tätt. ”Men det är ju jättebra om man ska sitta och prata i 

grupp. Man kan isolera sig lite om det inte finns något grupprum ledigt” 

(Intervjuperson 5). 

På folkbiblioteken, som många beskriver som små, finns det inte lika många ställen 

att sitta på. Men de som är i rummet en längre stund vet vart de vill sitta. ”Soffan 

där på barnavdelningen har vi använt mycket. Sitta och läsa för barnen och även att 

de sitter och läser själva. Sen är det också ett runt bord med massa tidningar. Där har 

jag många gånger suttit och läst” (Intervjuperson 13). En annan sa att ”jag tycker 

inte om att sitta mitt i en gång … jag vill helst sitt här. I hörnet. Vänd mot alla 

andra” (Intervjuperson 12). Samma person påpekar dock att det tagits bort 

sittplatser. Hen vet inte varför, men kanske att det kan vara på grund av den rådande 

pandemin, men säger att det ”blivit sämre. Läsplatser, mysiga fåtöljer har de plockat 

bort” och tillägger att det för hen ”faktiskt är rätt viktigt att kunna hitta en plats att 

sitta i lugn och ro på och sitta skönt och så, jag vill ju inte sitta på en hård stol eller 

bänk eller så”. 
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5.3.3 Rummet som arbetsplats 

För alla intervjupersoner från forskningsbiblioteket var huvudmålet med deras 

besök att studera. En del gjorde annat där också och vissa använde andra funktioner 

mer än andra. Men de såg främst biblioteket som plats som ett ställe för dem att gå 

till för att studera. En arbetsplats. ”För mig som just vill sitta och plugga så fyller 

det mina behov” (Intervjuperson 1). ”Stannar jag hemma kan jag inte plugga” 

(Intervjuperson 2) och en tredje instämmer i att ”[d]et är så lätt att man gör annat om 

man är hemma” (Intervjuperson 6) och tillägger att hon använder biblioteket ”för att 

komma hemifrån. För att liksom gå till jobbet när jag går till biblioteket”. Samma 

sak menar intervjuperson 8: ”[f]ör mig har det ett funktionellt syfte. Jag kommer 

inte hit för att socialisera. ... Jag ska studera .... Komma på morgonen och gå på 

eftermiddagen och då har jag gjort en arbetsdag”. 

Möblemanget för dessa personer var därmed också viktigt, de ville helst sitta vid ett 

bord med ordentliga stolar ”jag tycker att ska man sitta många timmar så är det 

skönt att ha ett riktigt bord att sitta vid så man kan lägga upp sina grejer. Inte sitta i 

någon fåtölj. Man blir ju alldeles ihoptryckt då” (Intervjuperson 6). 

På plan tre i forskningsbiblioteket finns bara grupprum. Alla de intervjuade som 

besöker forskningsbiblioteket har använt dessa men de flesta menar att det är svårt 

att få plats även här. Det är även lite blandade åsikter om dem. ”Jag har använt dessa 

många gånger och vet att det är bra om man jobbar i grupp och behöver ha det tyst” 

(Intervjuperson 1). En annan menar dock att ”[j]ag känner mig lite instängd här 

uppe” (Intervjuperson 6). Grupprummen har nyligen renoverats och några av 

intervjupersonerna har inte varit där sedan dess och blir glatt överraskade när vi 

kommer upp. ”Det här har jag inte sett ... men åh så bra” (Intervjuperson 1). Även 

en annan påpekar att det är bättre nu. Förr upplevde hen dem som mörka. 

Majoriteten av intervjupersonerna kommenterar att det är bra att det finns 

whiteboardtavlor. Att det är ett bra arbetsredskap. ”Bra så man kan göra stora 

tankekartor” (Intervjuperson 4). 

Överlag påpekas det att det är svårt att få sittplatser i hela forskningsbiblioteket och 

att det är tråkigt att behöva lämna sin plats för att gå på lunch då man inte kommer 

få tillbaka sin plats när man kommer dit igen. Mycket av litteraturen påpekar en 

person skulle kunna flyttas till magasinet till förmån för fler sittplatser men hen 

påpekar ändå att böckerna var viktiga “[D]et är ett bibliotek. Det ska finnas böcker. 

Men samtidigt finns det en efterfrågan på att studenterna ska kunna sitta och plugga 

här ... Jag tror inte man behöver välja utan mer hur man placerar saker” 

(Intervjuperson 4). 

Andra tycker däremot inte att litteraturen är lika viktig och anser att mer sittplatser 

är att föredra. Intervjuperson 5 tillägger att ”[d]et är ett så litet bibliotek för så 

många studenter som det faktiskt är”. Men påpekar att det är fördelen med 

meröppet. Att många går framåt eftermiddagen och då är det lättare att få plats. ”För 

det är ju ofta man som student också går hit lite senare. Alla kanske inte är här vid 

8” (Intervjuperson 5). 
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En folkbiblioteksanvändare var även student men skulle inte kunna tänka sig att sitta 

och studera i sitt folkbibliotek. De olika biblioteken hade olika funktioner för hen. 

Att folkbiblioteket alltid har haft ett mer socialt syfte för hen. 

När jag har velat plugga och inte varit på högskolebiblioteket så har jag varit 

på stadsbiblioteket … jag tror inte man hade fått den studieron här heller för 

man kan inte sitta så avskilt i och med att det är helt öppet. (Intervjuperson 10) 

5.3.4 Ett andra vardagsrum 

Alla intervjupersoner trivs i sitt biblioteksrum och känner sig bekväma där. De är 

alla vana vid att uppehålla sig en stund på biblioteket och tycker sig känna sina 

biblioteksrum. En folkbiblioteksanvändare upplever det som “sitt bibliotek” och 

möblerar även om i skyltningen: ”[S]er jag ibland att de skyltar med författare som 

jag inte gillar, då brukar jag plocka undan de böckerna, sätta tillbaka dem där de ska 

vara” (Intervjuperson 12). 

På forskningsbiblioteket värderar intervjupersonerna främst platsen ur perspektivet 

studiemiljö, om de kan arbeta där eller inte. Intervjupersonerna på forskarbiblioteket 

lyfter fram att biblioteksrummet har betydelse för deras studier då rummet är 

skolrelaterat. En använder sitt forskningsbibliotek mycket för att få hjälp, men även 

för “att komma undan sina vanliga salar” (Intervjuperson 5). En menar att det även 

har betydelse att hen hittar i sitt forskningsbibliotek, hen vet vart böckerna står och 

har besökt det länge, så hen tycker att det är “skönt” att gå dit. En annan menar att 

“det är så skönt att man kan komma och gå som man vill här… och att komma 

hemifrån också” (Intervjuperson 1). De känner sig hemma i rummet. En del av 

intervjupersonerna gillar som tidigare nämnts att bre ut sig i soffor och fåtöljer. En 

satt gärna i dessa för att läsa och brukar även ta fram en pall till fötterna och ansåg 

att det var viktigt att känna sig bekväm. Att komma hemifrån men att känna sig som 

hemma. 

På folkbiblioteket menar en att biblioteket är en plats som hen vill ge till sina barn, 

en plats hen själv minns från sin barndom, en plats där man satt och läste i flera 

timmar ”min förhoppning är att vi vistas där en hel del, att mina barn också ska 

kunna känna det att vi drar ner till biblioteket så hänger vi där” (Intervjuperson 11). 

En annan beskriver sitt bibliotek som “avkopplande, mysigt och lugnt. Trivsamt” 

(Intervjuperson 13) och tillägger att ”jag älskar biblioteket. Det har jag alltid gjort. 

Det är som ett andra vardagsrum”. En annan menar att ”[d]et känns väldigt 

avslappnat” (Intervjuperson 12) och en tredje säger att hens ”familj tycker väldigt 

mycket om att gå till biblioteket … Det är absolut något som vi lämnar vårt hem för 

att göra och för att det är en fin grej att göra tillsammans” (Intervjuperson 3). 

5.3.5 Det öppna rummet 

Inte alla intervjupersoner hade använt sina bibliotek under meröppet. En 

folkbiblioteksanvändare hade precis fått veta att hens bibliotek erbjöd tjänsten men 

såg det som mycket positivt och kunde tänka sig att använda det. På 

forskningsbiblioteket var det två användare som inte använt tjänsten. Den ena hade 

tänkt sitta kvar en gång men hade inte sitt passerkort med sig och blev därför 

ombedd av vakten att gå när hen gick sin runda för att kontrollera vilka som hade 
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behörighet att stanna kvar. Men hen tyckte ändå att det var en bra tjänst och kunde 

tänka sig att använda den. Den sistnämnda tyckte däremot inte att hen behövde 

meröppettiden. Hen var inte negativt inställd till konceptet men för hen räckte det att 

besöka biblioteket under de bemannade öppettiderna. 

De flesta av intervjupersonerna ser meröppet som likställt med ökad tillgång till sitt 

biblioteksrum. ”Det innebär tillgänglighet. Man kan alltid svänga förbi och lämna 

böckerna, även om det är en sen söndagskväll” (Intervjuperson 12). En annan 

påpekar att ”vi kan göra det (besöket) när vi ändå är ute och går eller är här borta av 

ett annat skäl … när det passar oss. Inte tvärtom” (Intervjuperson 14). En påpekar 

att innan det blev meröppet hade biblioteket väldigt udda öppettider men med 

meröppet kan hen ”åka dit när man har tid eller möjlighet. När det passar en själv 

bättre” (Intervjuperson 13) och säger vidare att det innebär att de därmed använder 

biblioteket mycket mer sedan det blev meröppet samt att det är skönt att få vara där i 

lugn och ro då det sällan är andra där när de besöker biblioteket under den 

meröppna tiden. Meröppet anses viktigt för många och föredras framför ordinarie 

öppettider av flertalet, ”för det är ju mer mitt bibliotek” (Intervjuperson 12). 

En annan påpekar att bibliotekets bestånd är allas, det är vårt gemensamma och 

därför bör biblioteket vara tillgängligt på så vis att människor kan gå dit när det 

passar dem ”man vill ju inte stressa som en tok från jobbet för att hinna in en kvart 

innan de stänger” (Intervjuperson 11). Vidare menar intervjupersonen att biblioteket 

har så mycket material för olika behov och människor och att det materialet redan 

finns där och då handlar det om ”att öppna upp det så att fler har möjlighet att ta sig 

dit och upptäcka det och använda det”. Hen är mycket positiv till meröppet “nu har 

jag ju tillgång till det här fantastiska stället 7 till 22 sju dagar i veckan. Det är 

superbra”. En intervjuperson menar att bibliotekets tidigare öppettider gjort att hen 

inte kunnat vistas så enkelt på biblioteket. Men sedan meröppet infördes har bilden 

av biblioteksrummet förändrats och att platsen ”kanske har blivit mer en tredje plats 

sedan meröppet startade” (Intervjuperson 3). Hen tillägger också: 

De är inte så progressiva som de skulle kunna vara och då har ju det här 

meröppet öppnat upp för den progressiva delen, att vi får nyttja biblioteket mer 

på våra egna villkor och våra egna behov när det passar oss. Innan så öppnade 

biblioteket klockan tio och då var det inte lönt att gå dit och plugga nästan för 

att då är det mitt i dagen på något sätt så som en sån plats som är sådär 

självklar att vistas på för min egen skull i liksom, i den aspekten så har det ju 

blivit mer självklart att jag går dit. (Intervjuperson 3) 

Även på forskningsbiblioteket, där man inte är själv på samma sätt som på 

folkbiblioteken och samma känsla av sitt egna bibliotek inte finns så påpekar ändå 

många att den meröppna tiden är viktig. Men det handlar mer om möjligheterna att 

stanna kvar. Eftersom, som många påpekar: “Studierna slutar ju inte vid fyra bara 

för att biblioteket stänger” (Intervjuperson 4).  Men även att det kan vara öppet 

under högtider som exempelvis jul. ”Tillgängligheten är ju viktigt. Nu när det finns 

lite utökade öppettider för oss som studenter …. för terminen är ju inte slut. Man har 

ju inte jullov på det sättet så kan man ju behöva komma hit ändå” (Intervjuperson 

8). En annan lyfter ”just att man får komma och gå som man vill” (Intervjuperson 1) 

som viktigt. En säger att ”[f]ör jag upplever att många, framförallt de internationella 
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studenterna önskar längre öppettider. De bor ofta trångt och då vill de bara komma 

hit, få tillgång till kurslitteraturen och sitta här sina behövliga timmar” 

(Intervjuperson 4) och tillägger att sedan hen blev student på ett annat lärosäte så 

har hon inte längre tillgång till den meröppna tiden på forskningsbiblioteket och det 

tycker hen är exkluderande. 

Jag behöver ju studera lika mycket som alla andra studenter … Nu har jag ju 

tur som har bra studieplats hemma men det finns ju andra som inte har det. Så 

jag hade gärna suttit kvar här. Om så bara till klockan fem eller sex. Så man 

inte behöver avbryta när man liksom är in the zone. (Intervjuperson 4) 

Några av folkbiblioteksanvändarna tar upp att det är viktigt med meröppet för 

samhällets skull. Att det ligger centralt och är öppet när man är där. En säger att: 

”Det är aldrig svårt att gå dit. Det är väldigt tillgängligt” (Intervjuperson 10). ”[I] 

samhället där mitt biblioteket ligger så finns ju affärer, apotek och lite olika saker, 

man kan ju behöva gå på toaletten … jag tror att jag faktiskt varit inne på meröppet 

någon gång bara för att använda toaletten” (Intervjuperson 11) säger en annan. En 

påpekar även att det meröppna biblioteket kan lockar dit nya biblioteksbesökare. 

”De har en hockeyklubb med isrink precis bredvid och i och med att det är meröppet 

så har de berättat att det är en del hockeypappor som tittar in och som sitter där och 

läser när barnen tränar” (Intervjuperson 12). ” [J]ag funderar på det ibland, hur 

många det är, för jag tror ju att det är många fler som skulle, om de hade fattat hur 

bra det är som skulle kunna använda det” (Intervjuperson 11) säger en men att hen 

tror att fler kommer hitta det. Att det bara tar lite tid. Det påpekar även en av 

personerna på forskningsbiblioteket. Att närmare tentaperioderna så kommer nog 

desto fler hitta dit. Dock påpekar intervjuperson 11 att en anledning till att många 

inte hittat just till hens bibliotek kan vara för att det där var rätt omständligt att bli 

meröppetanvändare. Man ska ”boka tid för det första mötet, introduktionen … det 

tog ju kanske en kvart, tjugo minuter …. Det tyckte jag var lite dumt för det blir ju 

ett hinder då”. På andra folkbibliotek blir man hos vissa automatiskt 

meröppetanvändare om man har ett lånekort men på de flesta folkbibliotek får man 

skriva på ett särskilt meröppetavtal. På forskningsbiblioteket är högskolans 

passerkort det som ger tillgång till biblioteket under meröppetttiden. 

5.3.6 Bibliotekets betydelse 

Alla de intervjuade folkbiblioteksanvändarna uppehåller sig gärna på biblioteket och 

rör sig bland hyllorna under besöket för att ta del av skyltning och få en blick över 

beståndet. En berättar att hen gärna stannar kvar i biblioteket om det finns tid, när 

alla hittat sina böcker så kan man stanna kvar, läsa lite, bläddra kanske läsa någon 

tidning. En annan uppsöker biblioteksrummet för att inspireras “jag gillar att kolla 

skyltning för då blir jag inspirerad” (Intervjuperson 12). Hen säger vidare att det är 

viktigt att hitta en skön plats där hen kan sitta i lugn och ro, för hen vill gärna stanna 

kvar i biblioteksrummet en stund. Även intervjuperson 13 stannar gärna en stund i 

sitt bibliotek med syftet att läsa tidningar samt “leta upp och få inspiration om nya 

böcker och författare. Men framför allt läsa. Sen låna då såklart”. En uppskattar att 

hens biblioteksrum är “så välskött så vi hittar både intressanta tidningar som vi läser 

här alltså, mer månadstidningar och liknande några stycken som vi följer här så 

slipper vi ha dem själva” (Intervjuperson 14). Hen tycker att det är lätt att hitta de 
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böcker de söker, men är också glad för deras skyltningar som inspirerar till att läsa 

nya böcker “just detta att de gör även intressanta skyltar utav böckerna så får man 

ibland en del bra idéer som inte man kanske hade haft annars” och tillägger: 

En källa av intressant information och främst då i och för sig litteratur och 

tidningar, men här finns även, ibland så hittar vi kommunal information. Men 

vi använder det i huvudsak för just låna böcker och att hämta och att titta i 

tidskrifter och liknande som vi inte tycker vi har anledning att ha själva när det 

finns här. (Intervjuperson 14) 

Flera kommer till biblioteket för att förse sina barn med litteratur och anser det 

viktigt både att biblioteket blir en del i deras barns liv och att barnen har läsande 

förebilder. En annan uppskattar att hens bibliotek är så litet så att beståndet är väl 

utvalt. “Ett så himla skönt bibliotek i och med att det är så litet så har de fått välja ut 

vilka böcker de ska ha väldigt noga. Så de har ju bara de som lånas. Inget fancy 

liksom” (Intervjuperson 9). Det mindre beståndet anses inte vara ett hinder. En 

menar att om hen önskar något särskilt som inte finns på hens bibliotek så 

införskaffar hen det på biblioteket i en närliggande stad istället. Även på 

forskningsbiblioteket nämns andra sätt att komma åt litteratur som inte finns inne. 

En hade exempelvis fjärrlånat en del. 

Att beståndet är allas och hur bra det är nämner flera och en poängterar också både 

det fina i att det är gratis och att hen på biblioteket få se annat: 

Jag tycker det är väldigt trevligt för man hittar andra saker än vad man skulle 

köpa. Det är helt andra saker som kommer hem än om man går till affären där 

man bara ser det senaste eller det som är mest upphajpat pengamässigt för 

reklamplats. Här finns ett utrymme för att hitta andra guldkorn som man inte 

hade vetat om fanns annars. (Intervjuperson 9) 

De som ser biblioteket som en arbets- och studieplats anser att biblioteket är viktig 

som plats då de behöver tillgång till litteraturen. ”Mina två kompisar som jag sitter 

med nu de lånar kurslitteraturen eller de tar den och sätter sig vid bordet varje dag ... 

de lånar dem inte en längre tid utan tar den för dagen” (Intervjuperson 1). En annan 

påpekar att biblioteket är viktigt när det gäller behovet av tillgången till litteratur 

och menar att ”[a]lla kanske inte har alla böcker köpta och att det blir som en 

samlingsplats” (Intervjuperson 8). En tredje menar att böckerna behövs i rummet 

“för det är ändå det som biblioteket står för” (Intervjuperson 4). 

Det framkommer att biblioteket är viktigt som plats för många av 

intervjupersonerna. En plats för studiero. Ett rum för inspiration, information och 

läsning. Att komma hemifrån helt enkelt. En ser biblioteket som ett föredöme för 

hur människor kan leva tillsammans, hur vi kan samlas, mötas och bygga samhälle 

”platsen är ju det som behövs för det, det finns så lite plats i det övriga samhället att 

göra det på så biblioteket är verkligen, för mig är det en viktig plats ur det 

perspektivet” (Intervjuperson 3). En annan uttrycker att biblioteket som plats är 

viktig för hela samhället och en menar att: 
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Alla är ju välkomna dit och det är det som är så fantastiskt att, det är nästan den 

enda platsen vi har i samhället idag där man får komma. Det kostar inget, man 

måste inte köpa något och alla är välkomna på samma villkor. Alla får samma 

service och goda bemötande i alla fall, om det fungerar som det ska. Man kan 

låna något, man kan prata med någon, man kan bara sitta ned och bläddra i en 

tidning eller låna internet. (Intervjuperson 11) 

Inte bara möjligheterna till att använda platsen eller materialet det erbjuder togs upp. 

En intervjuperson nämner dess funktion för att få tag i samhällsinformation: ”ibland 

så hittar vi kommunal information, tex byggplaner och sånt som ställts ut här ibland 

som vi annars hade behövt åka till en annan stad för att se, det kan vi nu se här” 

(Intervjuperson 14). 

Men framför nämner flera användare på både forsknings- och folkbiblioteken att det 

är viktigt att biblioteken finns och lyfter möjligheten att få komma dit. 
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6 Analys 

Analysavsnittet disponeras utifrån Lefebvres triad för att förklara det producerade 

rummet. De tre rummen är som tidigare nämnts; det upplevda rummet, det 

föreställda rummet samt det levda rummet. Men såsom Lefebvre själv beskriver sin 

triad så går den inte att särskilja helt då de olika rummen går in i varandra och 

påverkar varandra, det är en dialektisk relation mellan de olika rummen. Det är dock 

av vikt att separera rummen för att kunna se rummet för vad det är (Lefebvre, 1991, 

s. 11, 39). 

6.1 Det upplevda rummet 
Leckie och Given förklarar det upplevda rummet som något som omfattar 

produktion och reproduktion. Det upplevda rummet kan upprätta en ordning som i 

sin tur skapar det sociala rummet. Leckie och Given illustrerar det upplevda rummet 

som tex byggandet av förorter. Människor flyttar sedan in i dessa förorter och 

skapar sitt liv där (det sociala livet), de pendlar, arbetar långa dagar och förorterna 

behöver då stora vägar som behövs byggas. Hur människor lever i de konstruerade 

förorterna får effekter ur ett makroperspektiv, stora mängder land används till 

bilvägar osv (2010, s. 227). I detta sammanhang översätts detta till att ett 

biblioteksrum konstrueras efter biblioteket som idé, biblioteksanvändare börjar 

sedan använda det, de formar om rummet genom att inta vissa delar, de börjar 

använda det på det sätt de tolkar rummet och nyttjar det som de behöver. Vi 

konstruerar ett rum som påverkar biblioteksanvändarnas sociala liv och de i sin tur 

rekonstruerar rummet. 

6.1.1 Rörelse i rummet 

I empirin kunde det utläsas att det fanns önskemål om avskildhet då det förknippas 

med lugn och ro. Mycket rörelse i rummet associeras med distraktion och högre 

ljudnivå. På forskningsbiblioteket använde användarna gärna platser längs med 

väggarna, med ryggen mot de andra användarna och skärmväggar nämns som något 

positivt då detta bidrog till en känsla av lugn. Andra användare har således betydelse 

för upplevelsen av rummet. Vart man väljer att befinna sig i rummet och vart de 

andra befinner sig i rummet har betydelse, Lefebvre förklarar att rum produceras av 

människor, att människorna i rummet har betydelse för upplevelsen av rummet 

(1991, s. 169–170) och de påverkar hur man också avläser rummet (Franzén, 2004, 

s. 55). Vart kan man röra sig? Vad gör andra i rummet? Vart går man inte? 

Tillsammans med andra upprättas olika normer för hur man beter sig i rummet och 

vad man gör med det. Denna spatiala praktik, detta fysiska förhållande till rummet 

är det upplevda rummet. 

Empirin visar att interaktionen med andra i rummet påverkar upplevelsen av 

rummet, men även icke-interaktionen. Alla intervjupersoner påverkas av andra 

biblioteksanvändares närvaro eller icke närvaro mer eller mindre. 

Forskningsbiblioteksanvändarna uttrycker att de inte ville ha det helt tyst och en 

intervjuperson menar att hen inte skulle vilja sitta i biblioteket ensam. Även de som 

kommit för att studera enskilt satt ändå gärna med någon klasskamrat då de gillade 

att kunna diskutera lite då och då under läsningen för att skapa en bättre förståelse 

för vad de läste. Detta samtidigt som det lyfts att lugn och ro var önskvärt. På 
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folkbiblioteken är många positiva till att vara själva i rummet och lyfter därmed 

icke-interaktionen med andra som något positivt. En användaren kände sig till och 

med förnärmad när biblioteket var öppet som vanligt, och en annan användare som 

var van vid att vara ensam i sitt biblioteksrum blev väldigt överraskad då det en dag 

satt någon annan där när hen kom in.  

Lefebvre menar att all interaktion med andra påverkar upplevelsen, även om 

individen inte är aktiv i interaktionen och det kan vara omedvetet (Koch, 2004, s. 

31–32). Vi står därmed i relation till andra människor och artefakter i rummet, ofta 

utan att vi är medvetna om det och rummet blir till i mötet med människan 

(Lefebvre, 1991, s. 110). Lefebvre menar att ett rum är socialt i det avseendet i varje 

mening och att det inte går att särskilja det mentala från det fysiska, allt samverkar 

både medvetet och omedvetet (Koch, 2004, s. 39). Så det går inte att bortse från 

andra människor eller avsaknaden av andra människor, det spelar rum för 

upplevelsen, lika mycket som det fysiska rummet i sig.  

Empirin visar att rörelse i rummet också innebär ljud i rummet. Ljudet är något som 

har betydelse för upplevelsen av biblioteksrummet och värderingarna av ljudet ser 

olika ut. Det finns förväntningar på att rummet ska vara tyst och huruvida rummet är 

det eller inte påverkar upplevelsen av rummet. Grip menar att dessa förväntningar 

och normer grundar sig i föreställningar om rummet och de får betydelse för hur vi 

använder rummet och agerar i det (2010, s. 22). Användarna av 

forskningsbiblioteket menar att deras bibliotek inte är ett vanligt bibliotek i den 

bemärkelsen. Intervjupersonerna har olika åsikter om ljudvolymen, några förbereder 

sig med öronproppar och brusreducerande hörlurar, medan andra uppskattar att 

biblioteket inte är helt tyst. En plats kodas efter det dominerande användandet, så 

byggnaden, eller delar av byggnaden får en social identitet i samspel med 

användarna (Koch, 2004, s. 144). Om ett rum uppmuntrar till exempelvis mycket 

social interaktion så kommer rummet användas för social interaktion, rummet 

reproduceras i samspel med användarna, beroende av det dominerande användandet. 

Det forskningsbibliotek som besökts i denna uppsats verkar kodat som en 

mötesplats där det är tillåtet att prata lite högre och sedan anpassar sig användarna 

efter det och de normer som upprättats. På folkbiblioteken visade det kodade 

rummet sig i hur den som är först på plats påverkar hur högt den nytillkomna 

användaren väljer att låta till exempel, men också i föreställningar om 

biblioteksrummet, hur den dominerande bilden av ett biblioteks ljudnivå är. 

Forskningsbiblioteket är inrett i olika zoner för att tillgodose olika behov. I empirin 

påvisas att rummets inredning påverkar rörelserna i rummet. Koch menar att 

rummets utformning påverkar hur människor rör sig i rummet och hur de närvarar i 

rummet, hur de möter andra i rummet. Rummet producerar och reproducerar sociala 

koder, sociala relationer, men också makt (2004, s. 144). På alla de besökta 

biblioteken finns det möjlighet att göra snabba ärenden ganska nära entrén, där man 

kan tänka sig att det då blir mest rörelse. Längre in i biblioteket (eller längre upp på 

högre våningsplan) finns det mindre rum som kan erbjuda lugn och lite mer tystnad. 

Alternativen för att röra sig genom rummet blev intressant under go-along-

intervjuerna på forskningsbiblioteket då det visade sig att de flesta av användarna 

visade oss samma runda. Det verkade finnas en omedveten väg till hur man gick 
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runt i biblioteket. Sedan visade inte alla samma saker, men promenaderna hade 

samma riktning. Det kan vara ett tecken på att riktningen är ganska tydlig. 

Rummets utformning har således betydelse för hur biblioteksanvändaren rör sig i 

rummet. Hur rummen definieras skiljer sig även beroende av om det är ett rum där 

man ofta träffar nya människor eller ett rum där man sällan gör det (Koch, 2004, s. 

128, 32). Rum kan inredas för möten och rörelse. Eller för avskildhet och mer 

kontroll över rummet. Beroende på hur biblioteksrummet är utformat produceras 

olika rörelsemönster som i sin tur påverkar interaktionen biblioteksanvändare 

emellan (Koch, 2004, s. 139, 143). Koch tar till exempel upp entrén till 

biblioteksrummet, finns det där flera olika riktningar att välja, eller bara en? Måste 

användaren redan i entrén veta vad man vill med sitt besök, eller kan man strosa 

omkring en stund? Denna studies undersökta biblioteksrum visar att olika delar av 

biblioteken uppmuntrar till olika slags rörelsemönster. I empirin erbjuder många av 

de besökta folkbiblioteken olika vägar in i bibliotekens olika rum, det kan göra den 

nya användaren osäker då det inte finns en tydlig riktning, men det ökar även 

möjligheten för rörelse i rummet och man kan lära känna nya delar av 

biblioteksrummet. En informant berättade att hens bibliotek även brukades av byns 

skola och att skolbarnen hade en egen ingång. Upplevelsen av rummet blir således 

olika om man beträder det som elev via skolingången eller allmänhet via 

huvudingången då man möts av olika första intryck och rörelsen i rummet skiljer sig 

även åt beroende på ens mål med besöket.  

6.1.2 Rummets utformning 

Om biblioteksrummet är mer utformat som en korridor, känns rummet kanske mer 

utstuderat och besökaren är mer exponerad, också på grund av att den rumsliga 

planeringen då ofta lättare kan överblickas av bibliotekarien. Där sker också fler 

möten då alternativen för att röra sig genom rummet är mindre (Koch, 2004, s. 139, 

140). På forskningsbiblioteket uppgavs det att vid entrén och runt 

informationsdisken som är placerad nära den var det mycket rörelse och det kunde 

bli väldigt pratigt där. Om man kan strosa runt i rummet upplevs upplevelsen även 

mer informell och kanske enklare för ovana biblioteksbesökare, man är då som 

besökare mindre exponerad. Det är också enklare att då välja bort interaktion med 

andra i rummet, det möjliggör att välja bort möten med andra.  

Arkitekturen, menade Van Slyck (2007) spelar en central roll när man vill skapa 

användarupplevelser på ett bibliotek. Byggnadens utformning bestämmer reglerna 

för vilka interaktioner som kan ske i den. Hur biblioteken väljer att möblera och 

utforma sina rum blir viktigt här. Även ljus och förnimmelser menade Mattern 

(2010) var viktigt i utformandet av ett biblioteksrum. Detta upplevs också viktigt av 

informanterna i denna studie. Under 5.3.1 ges flera exempel på detta.  

I empirin lyfter flera informanter rummets utformning och placering av möbler på 

något sätt. En informant menade att rummets utformning nog kunde upplevas som 

lite otrygg när det inte alltid går att se över hyllorna. Att det inte gick att se om 

någon står bakom en hylla exempelvis. Folkbiblioteken i denna studie var relativt 

små och några större ytor för flanerande förekom inte. Men de skönlitterära hyllorna 
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har lyfts fram i rummen så att man kan gå runt dem och mellan dem utan att behöva 

ha en förutbestämd eller förväntad riktning. 

Tidningshörnan på bägge bibliotekstyperna var däremot ofta möblerade för möten, 

med gemensamma bord och möblerat i en grupp. Men även om det fanns områden 

på bägge verksamheterna som var möblerade för att uppmuntra till möten så verkar 

det inte förekomma så många spontana möten alls i denna studie. Det är snarare 

gemensamma aktiviteter som Aabø och Audunson (2012) skriver om som kan ses i 

denna uppsats. Informanterna använde främst biblioteket för högintensiva möten. 

Gemensamma aktiviteter men inte alltid tillsammans. Folkbiblioteksanvändarna 

kom delvis dit tillsammans men ägnade sig även åt den lägre varianten av 

gemensamma aktiviteter som innebar att man väl där delade upp sig, medan vissa 

ägnade sig åt den mer höga varianten där man väl där umgicks som familj. Under 

5.1.3 redovisas flera exempel på detta. Även gällande användarna av 

forskningsbiblioteket där många kom för att grupparbeten men även den som kom 

för enskilda studier satt gärna med andra syns detta. 

6.1.3 De fysiska artefakterna 

De fysiska artefakterna spelar också roll för användarna. Där finns en del 

förväntningar, några intervjupersoner menar att ett bibliotek ska innehålla många 

böcker, för det är ett bibliotek och möblerna spelar roll för de olika behov som 

finns. På forskningsbiblioteken efterfrågas något som liknar en mötesplats, ett bord 

där allt får plats och möjligheter att kunna breda ut sig. Empirin visar att 

forskningsbiblioteksanvändarna rör sig i biblioteksrummet efter sitt syfte och behov 

med besöket. Deras biblioteksrum erbjuder olika möblemang för olika ändamål. 

Mattern (2010) menade att användaren inte alltid använder rummet som det var 

“tänkt”. Att vissa inte visste vad de skulle göra med all den frihet rummen erbjöd 

dem och Koch (2014) menar som sagt att hur saker är möblerade har betydelse för 

hur användaren upplever och rör sig i rummet. Empirin visade att studenterna visste 

precis vilken slags plats de behövde och där ville de inta den delen av rummet under 

längre tid. Platsen kunde sedan lämnas för att socialisera med andra för att sedan 

återgå till sin zon för att återuppta studierna. På folkbiblioteket spelade möbleringen 

mindre roll. Biblioteksrummet handlar mer om att inspireras till läsning och att hitta 

en skön plats för läsning.  

Rum är för Lefebvre nära kopplat till social praktik (Koch, 2004, s. 40). Det är inte 

alltid som artefakterna i sig får betydelse för uppfattningen av rummet utan hur de 

förhåller sig till varandra. Hur artefakterna används och hur de är ordnade berättar 

om dess status, mening och betydelsen av både artefakten, men också rummet de 

placerats i. Det finns naturligtvis många tolkningar av detta. Men objektet i sig är 

inte alltid det mest intressanta, utan hur det har positionerats av någon annan än den 

som upplever det (Koch, 2004, s. 118–119). All möblering signalerar således 

någonting och hur bibliotekarien möblerar eller framhäver vissa medier framför 

andra får betydelse för rummet, kontroll, normer och värderingar (Koch, 2004, s. 

130–131). På forskningsbiblioteket berättar informanterna att förutom 

informationsdisken så är det kurslitteratursavdelningen som är det första man ser när 

man kommer in, det som framhävs.  
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Biblioteksanvändarna gör sedan utifrån möbleringens placering egna tolkningar av 

rummet, alla artefakter talar inte till alla och upplevelsen finns i interaktionen. De 

kartor som intervjupersonerna lät rita av sina biblioteksrum då vi inte kunde närvara 

i samma rum återgavs inte såsom rummet faktiskt såg ut. I samtalen om kartorna så 

växte dessa eftersom vi pratade om dem. Någon ville tillägga tidningshörnan i 

efterhand och några ritade inte ut fackavdelningen för vuxna då den inte hade så stor 

betydelse för intervjupersonen. Kartorna som ritades avbildade inte hela rummet, de 

ritade bara de delar de uppfattade, de delar de använde oftast. De för dem mindre 

viktiga delarna avbildades inte. Det stämmer med Lefebvres tankar kring det 

producerade rummet att det är vad användaren upplever rummet som skapar rummet 

(Lefebvre, 1991, s. 110). Upplevelsen är även beroende av den som upplever och 

inte bara artefakterna. Vad användaren läser in och hur den tolkar rummet 

(Lefebvre, 1991, s. 113–114). Leckie och Given instämmer och menar att man inte 

bara läser ett rum, man konstruerar också (2010, s. 229). Hur rummet används 

formar rummet. 

6.2 Det föreställda rummet 
Det föreställda rummet kan ses som en kombination av kunskap och ideologi 

(Lefebvre, 1991, s. 45), det är vad rummet representerar och vilka föreställningar 

det ger (Franzén, 2004, s. 54, 55). I denna uppsats ses kunskapsorganisationen i 

rummet samt bibliotekarien som representationer av det föreställda rummet då de 

strukturerar beståndet, påverkar beteenden och bär på en ideologisk tanke om vad 

biblioteket som plats innebär. Biblioteksbyggnaden spelar också roll. Det föreställda 

rummet innebär inte bara hur vi föreställer oss något och artikulerar det, utan även 

hur det påverkar våra idéer, tankar, beteenden och handlingar i ett givet utrymme. 

6.2.1 Bibliotekariens påverkan 

Empirin visade att många folkbiblioteksanvändare var tacksamma för det förtroende 

som de givits i och med att de får lov att vara i biblioteksrummet när det är 

obemannat. Några av de intervjuade menade att det var viktigt att lämna rummet 

såsom man fann det, att man visar hänsyn till andra. Koch (2004) skriver om hur 

organiseringen av rummet har betydelse för hur ting och olika artefakter värderas, 

om det är välordnat vid ankomst upprätthålls förmodligen den ordningen gärna.  

Bibliotekariens prägel i rummet skilde sig åt mellan forskningsbiblioteket och 

folkbiblioteken. På forskningsbiblioteket var inte bibliotekariens frånvaro så 

påtaglig då bibliotekarien inte vanligtvis rörde sig i rummet. Detta lyfte även 

McKechnie et al. (2019) i sin studie. Att det oftare var användarna själva som 

eventuellt tillrättavisade varandra. Exempelvis att sänka ljudvolymen. Många 

folkbiblioteksbesökare framförde även att ansvaret för rummet förskjuts under 

meröppet. En folkbiblioteksanvändare uppgav att hen kände ett ansvar för att hälsa 

på andra besökare under meröppet, det som annars är bibliotekariens ansvar. En 

annan menar även att man hjälper varandra om något krånglar under meröppet, 

vilket man inte gör under den bemannade tiden. De beskriver samma 

ansvarsförskjutning, från bibliotekarie till användare. På forskningsbiblioteket blev 

det dock inte lika tydligt då användarna där i många fall besökte biblioteket varje 

dag och helt enkelt accepterade att de fick vänta med hjälp till nästa dag när 

biblioteket återigen var bemannat.  
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Koch skriver om bibliotekariens dubbla roll, att ge service till besökarna, men även 

att utöva en viss kontroll (2004, s. 131). Utplacerade diskar i rummet kan ses som 

stöd för biblioteksanvändaren, men också som utökad övervakning över rummet. I 

empirin finns utsagor om att bibliotekarien upprätthåller ordning och normer likt en 

lärare i ett klassrum. Meröppet kan möjliggöra en förskjutning av makten, förändra 

föreställningar om rummet och därmed möjligen bli mer användarens egna rum. 

Engström skriver om just det bemyndigandet och potentiella frigörandet som 

användarna kan känna då de får ett ökat ansvar och får vara själva i rummet, då de 

själva får styra och agera i sitt besök (2019, s. 26).  

På folkbiblioteket kan man se spår av bibliotekarien under meröppet i skyltning av 

böcker och organiseringen av rummet. Hur visst material framhävs kan verka 

normerande för vad som bör läsas, Leckie och Given menar att organiseringen av 

rummet kan ha målet att förändra beteende och skapa normer. Leckie och Given 

förklarar det föreställda rummet som bundet till kunskap och system av symboler. 

De menar att ett rum manipuleras för att upprätta vissa värden och mål och för att 

påverka individer (2010, s. 227). I empirin påtalas vikten av organisering av de olika 

medierna, användarna upplever att de hittar det de söker och är tillfredsställda med 

sina besök och uppskattar bibliotekariernas arrangerande av medier och rummet. 

Bibliotekarien finns inte fysiskt i rummet, men dennes organisering av 

biblioteksrummet är av stor betydelse för upplevelsen och just detta arrangemang av 

medier kunde vara en anledning till ett biblioteksbesök, att se på skyltning och låta 

sig inspireras. En av intervjupersonerna lyfte att skyltningen av böcker verkade 

avspegla användarnas önskemål. En annan uppskattade inte alltid vad bibliotekarien 

valde att skylta med och satte då själv tillbaka de böckerna i hyllan. 

För andra biblioteksanvändare spelade meröppet mindre roll för användarens 

upplevelse av rummet, de var nöjda med tillgängligheten, att det i och med 

meröppet fanns mer tid till förfogande att besöka sitt bibliotek. De nämner inte 

bibliotekariens närvaro eller frånvaro som något av betydelse. På 

forskningsbiblioteket kunde bibliotekarien däremot vara en påminnelse om att sänka 

ljudnivån och visa hänsyn.  

Elmborg (2011) menade att biblioteken kan välja om de vill skapa ett dominerande 

eller ett abstrakt rum. Det kan förklaras med att bibliotekarien istället för att lära ut 

bibliografiska färdigheter försöka förstå användaren, vad den bryr sig om och hur 

den skapar mening i rummet. Att det utformade rummet har betydelse för 

användarens möjligheter för utforskande och meningsskapande. Empirin visade 

dock att de flesta användarna redan hade informationslitteracitet, de använder 

biblioteket för det verkliga livets kontext. De behärskade både det bibliografiska 

narrativet där bibliotekarien är mycket viktig, samt det läskunniga, de kan de sociala 

koderna i rummet. 

6.2.2 Det möblerade rummets påverkan 

På forskningsbiblioteket var rummet inrett för olika typer av aktiviteter, platser för 

enskilda och platser för grupper samt skärmar som kan uppmuntra till att ta hänsyn 

till andra i rummet. Dale och Burrell (2008, refererad i Leckie & Given, 2010, s. 

227) menar att möbleringen av rummet har målet både att förtydliga vad rummets 
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olika delar bör användas till, men också för ergonomi och effektivitet. Hur man 

väljer att systematisera ett rum visar hur samhälle, kunskap och makt borde vara 

eller är ordnat. Men som Lefebvre menar så finns det ingen direkt relation mellan 

rumslig ordning och social ordning, andra omständigheter spelar också in, men man 

kan se den önskade ordningen i hur rum utformas (Koch, 2004, s. 30, 31).  

Koch liksom Lefebvre skriver om, hur relationen är mellan olika placeringar, vad 

finns längst ifrån det andra. Koch tar upp exempel med barnavdelningar, de är oftast 

separerade från andra rum, för att det är tryggt för föräldrarna, de är trygga där de 

är, men det kan också vara en signal att barnen bör hålla sig där och inte ge sig av 

till andra avdelningar i biblioteket (Koch, 2004, s. 128–129). Just barnavdelningens 

placering lyfte flera användare när de beskrev sina biblioteksrum. Ofta i relation till 

vuxenavdelning, dit de själva var på väg. Mer känsligt kan det dock vara om medier 

för talboksanvändare eller lättläst litteratur återfinns långt ifrån annan litteratur 

menar Koch. Då kan redan svaga samhällsgrupper separeras än mer i 

biblioteksrummet (2004, s. 128–129). Detta var dock inget som togs upp i empirin. 

Forskningsbiblioteket hade ett rum som användes som tyst läsesal vilket möjligtvis 

tillåter att andra zoner inte är tysta. Både de olika scenuppsättningar som Van Slyck 

(2007) pratar om för att uppmuntra användarna till olika aktiviteter, men även de 

zonindelningar som Johannesson (2009) nämner syns i empirin. Det planerade 

rummet med mål att skapa normer och uppmuntra olika beteenden.  

Möbleringen och organiseringen av detta tysta rum förmedlar även den tydligt med 

hjälp av skyltning och enskilda sittplatser vilka normer som förväntas råda i det 

rummet. Biblioteksanvändarna i forskningsbiblioteken sökte sig även gärna till 

fönster, kanske på grund av ljuset, men kanske även att det vid fönstren inte finns 

den passage som gör att man exponeras som besökare och att risken att möta andra 

därmed är mindre där (Koch, 2004, s. 140). En användare påtalade att hen gillade 

fönsterbordet vid en viss bokhylla då det förekom böcker där som inte så många 

verkade var intresserade utav och det därmed inte var en plats med mycket passage 

och rörelse. Här har beståndets placering möjligtvis omedvetet skapat en lugnare 

studiehörna.  

6.3 Det levda rummet 
Det levda rummet är inte bara den konstruerade miljön utan även hur vi uppfattar 

det och hur det påverkar våra liv. Empirin berättar om olika känslor inför rummet, 

hur intervjupersoner älskar bibliotek och hur de alltid har gjort det. Olika känslor 

för rummet som baseras på erfarenheter. En intervjuperson menar att det finns något 

för alla människor i biblioteket och att biblioteksbeståndet faktiskt tillhör alla. Det 

levda rum som Lefebvre beskriver, ett rum kopplat till känslor, passion och handling 

syns därmed i empirin. Det är levande och talar enligt Lefebvre. Men det är inte 

bara rummet i sig som bidrar till det levande, utan även rummets innehåll. 

Litteraturen, möten med andra, att lära sig nytt etcetera gör biblioteksrummet 

levande i ovan nämnda bemärkelse. Det levda rummet är inget som finns över tid 

utan är flytande och dynamisk (Lefebvre, 1991, s. 42). Det levda rummet tillåter oss 

att porträttera, genom vår fantasi eller uttryck, vad det är att leva i vissa rum och att 
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utmana olika hinder av den byggda miljön och att störa den förgivettagna ordningen 

(Given & Leckie, 2010, s. 228).  

6.3.1 Det mångfacetterade rummet 

I empirin syns det levda rummet i intervjupersonernas känslor för sitt biblioteksrum, 

de upplever trivsel, hemmakänsla och att det kan vara deras egna. På folkbiblioteket 

fanns en tillfredsställelse i att vara själva i rummet, en känsla av att det då är deras 

egna rum. Även de som kom i sällskap till biblioteket delade sedan upp sig för att 

vara själv på sin favoritplats i rummet. Meröppet anses ha betydelse för känslan av 

att inta ett vardagsrum, användarna är trygga i rummet och känner sig hemma. En 

intervjuperson formulerar det som en plats som besöks för sin egen skull. På 

forskningsbiblioteket talar användarna om en gemenskap och ett umgänge. En 

studieplats, en plats som inte är hemma, men ändå välkänt, tillgängligt och öppet. 

En plats som inspirerar till studier, liksom folkbiblioteket är en plats som inspirerar 

till läsning, såsom Grip förklarar den känslomässiga styrning som ryms i det levda 

rummet där handling och passion omfattas och det sker i stunden (2010, s. 24–25). 

Biblioteksrummen i denna studie tycks vara både ett vardagsrum, en arbetsplats och 

en plats att kalla sitt eget. Rummen är allt det här samtidigt och det är intressant att 

vardagsrummet verkar finnas på bägge verksamhetstyperna. Samtidigt som 

användarna går till forskningsbiblioteket för att göra en arbetsdag är det viktigt för 

dem att befinna sig i ett rum som inspirerar till inlärningsprocessen och samtidigt 

känns som hemma.  

Leckie och Given förklarar det levda rummet som hur människan upplever rummet 

utifrån de symboler som finns. De kan vara kodade eller okodade. Det kan resultera 

i upprorisk handling gentemot det föreställda rummet (2010, s. 227). Såsom att ta 

med varm mat i rummet eller att flytta på skyltade böcker. Rummet tolkas av 

användaren och inspireras till handling av olika slag, såsom Merrifield beskriver 

det. Merrifield tolkar Lefebvres levda rum som något som lägger sig över det 

fysiska rummet och som har betydelse för tolkningen av olika artefakter i rummet. 

Det handlar mer om känsla än huvud, det är inte så rationellt, utan något levande 

med en affektiv kärna (2000, s. 174).  

6.3.2 Betydelser i rummet 

Det levda rummet är således svårfångat och ett rum som arkitekter bland annat vill 

modellera med i sina konstruktioner av rum, där finns det meningsskapande som 

Koch skriver om (2004, s, 19–20). När ett rum förmedlar något som får betydelse 

för människan. Empirin visar olikheterna i vad som har betydelse för användarna i 

rummet, en intervjuperson saknar de sköna fåtöljerna, känslan av att kunna 

uppehålla sig en längre tid. En intervjuperson på forskningsbiblioteket tyckte om när 

rummet motsvarade en arbetsplats, där det fanns plats för arbete, men också för 

raster då man fick träffa andra och prata om helgen till exempel. Andra användare 

befann sig i rummet för att inspireras och för att få vara lite ifred. 

Lefebvre menar att det levda rummet inte går att generalisera, det är beroende av 

den individ som tolkar, känner och förnimmer rummet (1991, s. 113–114). Grip 

lyfter skillnaden i tolkningar beroende av kropp, kön och etnicitet bland annat. Det 

spelar roll för tolkningen av rummet och för hur kroppen intar rummet (2010, s. 33–
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34). Lefebvre menar att källan för det levda rummet finns i historien, såsom i 

barndomsminnen, drömmar och olika bilder, det kan vara direkt, situerat eller 

relationellt (1991, s. 41–42). Så känslan av att befinna sig i ett bibliotek kan vara en 

känsla av trivsel, en känsla av hem, om det finns trivsamma minnen. Franzén 

beskriver upplevelsen av ett rum som föreställningar formade av berättelser och 

bilder som skapats kollektivt, men också personligt. Upplevelserna blir då en del av 

platsen och upplevelsen grundar sig i samspelet mellan Lefebvres tre aspekter av 

rum (2004, s. 56–57). En intervjuperson vill introducera platsen för sina barn, såsom 

hen gjordes som liten, ge sina barn ett levt rum. Tidigare erfarna minnen och 

upplevelser spelar således roll för upplevelsen av rummet. Känslan av trygghet i 

biblioteksrummet kan vi också koppla till tidigare erfarenheter, liksom huruvida 

biblioteket känns välkomnande eller inte. 

  



 

46(55) 

 

7 Diskussion och slutsats 

I detta avslutande avsnitt diskuteras studiens slutsatser. Målsättningen är att i denna 

avslutande del även besvara de frågeställningar som ställdes i 1:1. Slutligen ges 

förslag på eventuella framtida studier på ämnet. 

7.1 Diskussion 
I undersökandet av biblioteksanvändarnas upplevelse av rummet visar det sig att 

andra människor spelar stor roll. Huruvida det finns andra människor i rummet eller 

ej, såsom Lefebvre (1991) menar att man aldrig beträder ett tomt rum. Vår avsikt 

var att undersöka rummet, men uppsatsen kom att handla lika mycket om andra 

människor. 

Skillnaderna mellan användandet av de olika rummen på de olika 

verksamhetsformerna var stora. Det är givetvis två helt skilda verksamhetsformer 

med olika uppdrag. Och vi hade inte som avsikt att göra jämförelser. Men eftersom 

vi önskade undersöka användarnas upplevelse av rummet utifrån Lefebvres 

antagande om att det faktiska rummet inte finns, utan användarnas upplevelser av 

sina biblioteksrum är det egentliga rummet så trodde vi från början inte att de olika 

rummen skulle spela så stor roll som de faktiskt kom att göra. Men då 

forskningsbiblioteket är en plats för studenterna att komma och studera/arbeta på 

blir användandet av rummet något helt annat. Inte bara att det handlar om andra 

syften än det gör för en folkbiblioteksanvändare, utan rummet används under en 

längre tid, en arbetsdag blir gjord här. Meröppet var därmed något annat för dessa 

användare. De befann sig på biblioteket hela dagen, under både bemannad och 

obemannad tid. Meröppet för dem handlade mer om att kunna sitta kvar, bli klar och 

om flexibilitet som att kunna komma senare. På så vis kunde de styra lite själva över 

sin arbetsdag och anpassa sina studier till timmar då det var lugnare på biblioteket 

om de ansåg sig störas av ljudnivån dagtid. Folkbiblioteksanvändarna kunde även de 

befinna sig på biblioteket en längre stund, men inte hela dagar på samma vis. På 

valet mellan att besöka biblioteket under bemannad eller obemannad tid så föredrog 

de den meröppnatiden för att chansen att kunna vara själva i rummet var större, men 

framförallt för att meröppet erbjuder en flexibilitet. Att inte ha en tid att passa, utan 

att kunna komma på sina egna villkor. 

Folkbiblioteket är inte i denna studie en mötesplats, en plats att möta andra, ett 

samhälles mötesplats, i intervjuerna beskrivs snarare en plats där man får och vill 

vara ifred. Empirin beskrev möten med litteratur och ett arrangerat rum, som 

Elmborg (2011) beskriver som ett rum som ett third space, ett rum för utveckling 

och meningsskapande. Både Koch (2004) och Elmborg (2011) skriver om rummet 

som meningsskapande och det verkar biblioteket således kunna vara, 

biblioteksrummet kan upplevas som just det rum för utforskande och för en själv 

utvecklande på ett sätt som gör det meningsfullt att uppsöka. Man bör dock ha i 

åtanke att de intervjupersoner vi lyckades samtala med var alla vana 

biblioteksbesökare och behärskade rummet. Vi undrar hur mindre vana besökare 

skulle uppleva sitt biblioteksrum, kan meröppet stärka ojämlikheten i samhället då 

alla inte behärskar de färdigheter som Elmborg (2011) beskriver. De användare vi 

intervjuat innehar redan informationslitteracitet, de använder biblioteket för det 
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verkliga livets kontext. De behärskar både det bibliografiska narrativet där 

bibliotekarien är mycket viktig, samt det läskunniga, de kan de sociala koderna i 

rummet. Men för de nytillkomna eller mindre vana blir det viktigt att rummet är 

pedagogiskt så inte användarna upplever den vilsenhet och obekvämhet som 

Trobäck (2015, refererad i Jansson, 2019, s. 42) beskriver.  

Forskningsbiblioteket visade sig däremot vara en plats där man förväntades möta 

andra och där man inte ville vara ensam. Johannessons (2009) studie tog upp att 

även om högskolan hade karaktären av en primär arbetsplats så kunde det ses som 

ett avstamp från den renodlade arbetsplatsdiskursen som högskolan innebar när det 

pratades om “högskolans vardagsrum” och att byggnaden var utformad för att 

uppmuntra till möten mellan studenterna samt att detta också välkomnades. I vår 

undersökning kunde vi också se detta. Möjligheterna till grupparbeten och att kunna 

mötas i lokalen var viktigt för informanterna. Platsen där verktygen för deras 

lärande fanns såsom litteraturen och whiteboardtavlor. Men även pauserna och 

minglandet med andra lyftes.  

Vi kunde inte se den diskrepans som Koch (2004) beskrev mellan intentionen med 

biblioteksrummet och användningen av det. Biblioteksrummet tycktes användas 

som det var tänkt, alla hittade sin plats för sitt behov. Däremot såg vi delvis det som 

Engström (2019) skriver om att rummet under de obemannade timmarna kan få nya 

betydelser och användningsområden. I sin undersökning hade hon observerat en 

användare i rummet som under den meröppna tiden möblerade om och gjorde sig 

hemmastadd. Hon tolkade detta beteende som att användaren organiserade rummet 

för att kunna inta rummet så som det passade hen. I vår empiri hade vi också 

exempel på en användare som gillade att flytta om, hämta en fotpall och göra det 

bekvämt när hen besökte biblioteket under meröppet. Att göra sig hemmastadd och 

vara bekväm var alla överens om var en viktigt i vår studie. Att komma hemifrån 

men att känna sig som hemma i sitt biblioteksrum. Som Engström (2019) menar så 

möjliggör den tillit användaren får i och med meröppet att användaren interagerar 

och nyttjar rummet på ett sätt som är betydelsefullt för användaren. Den 

scenuppsättning som Van Slyck (2007) beskrev i sin studie är kanske arrangerad 

just så, att användaren ska vara delaktig i rummets utformning och tryggt kunna 

orientera sig där. Engström (2019) skrev även om styrningen av användare i det 

meröppna biblioteksrummet, om att biblioteket kunde vara en tillflyktsort och en 

plats att slappna av i. Detta lyfts som viktigt för många i vårt empiriska material, en 

plats att uppsöka för egen del där de kan känna sig som hemma. En offentlig plats 

med främlingar i som ändå kan kännas som hemma, det finner vi både positivt och 

intressant.  

Vi kan likt Aabø och Audunson (2012) inte utläsa från vårt material att biblioteket 

innebär en tredje plats i bemärkelsen som skaparen Oldenburg (1999, refererad i 

Fisher et al., 2007, s. 137) beskriver. Vi, likt Fisher et al. (2007), menar att 

konverserande inte är den centrala aktiviteten i biblioteksbesöket för användarna 

och inte heller kan besökaren vara säker på att stöta på en bekant. Tvärtom väljer de 

flesta av folkbiblioteksanvändarna att gå dit för att vara själva. Däremot inkluderade 

Engström (2019) i sin förklaring av en tredje plats viktiga aspekter såsom de 

förutsättningar som kan forma praktikerna. Så som att det är en plats där besökaren 
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kan utföra sin privata praktik på en plats som hen gjort till sin egen, genom att 

exempelvis göra sig hemmastadd, men att hen samtidigt fortfarande befinner sig i en 

offentlig miljö som därmed innebär vissa förväntningar. Denna bild av en tredje 

plats ligger mer i linje vad vi i så fall kan se. Montgomery och Miller (2011) skrev i 

sin artikel om hur viktigt det var för studenterna att rummet erbjöd bekväma 

sittplatser för att de skulle kunna känna sig hemma och avslappnade. Att erbjuda 

dem en miljö som uppmuntrade deras lärandeprocess samt att alla inte behövde 

interagera för att det ändå ska bli en tredje plats. Detta kan vi se i vår undersökning 

var viktigt för forskningsbiblioteksanvändarna. Att känna sig bekväma, att de kände 

att de kunde hitta på biblioteket, att miljön var skolrelaterad och att det i sin tur 

hjälpte dem att kunna studera. Samtidigt gick de dit för att studera, det var det 

främsta målet, att spendera en arbetsdag lyfte flera. Därmed en typisk andra plats, 

men av karaktären gemensamma aktiviteter då de flesta ville studera i grupp. Även 

de som kom för enskilda studier uppgav att de gärna satt med andra. 

Likt det Engström och Rivano Eckerdal (2017) ville belysa i sin undersökning såg 

även vi att meröppet innebar andra förväntningar, att de meröppna biblioteken 

associerades med ökad tillgång, men också med lägre service. Ökad tillgång lyftes 

som det viktigaste med meröppet både hos folkbiblioteksanvändarna och 

användarna av forskningsbiblioteket. Deltagarna i vår studie var också medvetna om 

den lägre service som meröppet kan innebära. De accepterade att det inte fanns 

samma service att tillgå under den tiden så länge de visste att det under vissa tider 

skulle finnas personal på plats. På forskningsbiblioteket spenderade man ofta längre 

tid i rummet och hann fråga om hjälp under den bemannade tiden och var medvetna 

om att de fick vänta med hjälp under den obemannade tiden. Organiserandet av 

rummet under meröppet blev därmed inte lika viktigt. De hade redan hittat vad de 

behövde under den bemannade tiden. Många ansåg sig hitta i rummet och hade även 

med sig egna datorer. De klarade sig själva helt enkelt.  

På folkbiblioteken syntes bibliotekariens närvaro i rummet såsom Engström (2019) 

menade, även under meröppet, i hur rummet och materialet har organiserats mer 

tydligare än på forskningsbiblioteket. På folkbiblioteket hade användarna medvetet 

valt att besöka biblioteket under denna tid och fler uppgav att de exempelvis ofta 

tittade igenom skyltningen för att bli inspirerade. Ett substitut när de inte kunde 

fråga personal om boktips, vilket fler uppgav att de tidigare gjort om/när de besökt 

biblioteket under bemannad tid. Aabø och Audunson (2012) menade i sin forskning 

att man genom att använda biblioteket är med och deltar i lokalsamhället. Det kan 

stämma med tanke på intervjupersonernas utsagor om hur de intog rummet och 

under meröppet kunde känna att det var deras rum. Bibliotekariens styrning syntes 

som sagt mest i organisering och skyltning och bibliotekarien själv saknades inte i 

rummet, så vitt vi kunde tolka användarnas berättelser. Det bör också ses ur 

perspektivet att våra intervjupersoner var väl bekanta med sina bibliotek och hur de 

kunde hitta information.  

Engström (2019) skrev om hur besökaren inte bara gör entré i en fysisk plats, utan 

att biblioteksbyggnaden även är administrerad och styrs av normer. Det märks både 

i det egna agerandet och i hur man upplever andras uppförande. Det vi kunde se var 

att det fanns tydliga förväntningar på hur rummet skulle användas och personliga 
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förväntningar på vad de som individer kunde finna där för sig själva. Den tydligaste 

normen var ljudnivån, men också att det är en gemensam plats som är allas som man 

värnar om och känner sig trygg i. 

I Johannessons (2009) studie lyftes det att fler studieplatser borde skapas då den 

höga ljudnivån som upplevdes kunde kopplas till för få studieplatser. Även 

Montgomery och Miller (2011) påpekar behovet av fler och bättre studieplatser för 

att öka inlärningsprocessen för studenterna. I empirin lyftes behovet av fler 

studieplatser flertalet gånger. Både att det var svårt att få plats och att ljudnivån 

kunde bli hög i rummet. Här upplevdes meröppet som positivt. Studenterna kunde 

sprida ut sig under fler timmar och den meröppnatiden var ofta lugnare och kunde 

ge dem som ville sitta mer koncentrerat en plats i tysthet. Även disciplinerande 

inslag i inredningen visade sig spelar roll för hur man beter sig. Hur rummet 

organiseras med möbler för olika aktiviteter. Skärmväggar som delade upp rummet 

uppskattades på forskningsbiblioteket och det lyftes att dessa även gjorde att 

personen själv blev mer medveten om sin egen ljudnivå. 

I empirin kunde vi se förväntningar på biblioteksrummet, vad folkbiblioteket ska 

vara för sitt närsamhälle. Utöver ett varierat bestånd, en plats för sig själv och en 

plats för inspiration förväntas folkbiblioteket se människors behov och svara till 

dem. Förväntningarna på forskningsbiblioteket är att de ska motivera till studier och 

ge studenterna stöd av olika slag under studietiden. 

7.2 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka användarnas upplevelser av 

biblioteksrummet för att få ökad förståelse för vad ett biblioteksrum kan vara för 

användaren. Frågeställningarna löd: 

• Vilka betydelser tillskrivs biblioteksrummet av användaren i vårt empiriska 

material? 

Vi kunde se att biblioteksanvändarna upplevde sina biblioteksrum som funktionella 

för de behov de hade. Biblioteksrummet upplevs som ett rum för utforskande och 

för utvecklande på ett sätt som gör att det känns meningsfullt att uppsöka. Det finns 

ett meningsskapande när ett rum förmedlar något som får betydelse för användaren. 

Föreställningarna om biblioteken vilar på tidigare gjorda erfarenheter och 

upplevelser. Vi kunde inte se motsättningar mellan Lefebvres tre olika rum, de var 

snarare svåra att skilja från varandra. Vi såg ett samspel mellan det upplevda, det 

föreställda och det levda. Biblioteksrummet beskrivs som en viktig plats, men både 

en abstrakt och en konkret plats. En plats där man förutsättningslöst kan uppehålla 

sig och skapa sitt egna rum i rummet. Ett privat rum men samtidigt ett rum där man 

möter andra. Ett rum med många betydelser. 

• Förändras upplevelsen av rummet för användarna under meröppet? 

Meröppet visar sig i denna uppsats ha betydelse för att möjliggöra att 

biblioteksrummet kan bli ens egna rum. Möjligheten att kunna besöka det på sina 

egna villkor ansågs också viktigt. Men det är då viktigt att organisera rummet för 

jämlikhet och att reflektera över vad rummet faktiskt förmedlar och uppmuntrar till, 
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att fundera över hur möblering och positioneringar kan tolkas. Att se över rummets 

arrangerade scenuppsättning helt enkelt. Biblioteksanvändarna i denna studie 

interagerar dock bra med frånvarande personal och biblioteksrummet under 

meröppettiden. Det fanns från användarna ett förtroende för biblioteket och 

bibliotekarien, och användarna kände sig hemma och trygga i rummet.  

Upplevelsen förändras mer för folkbiblioteksanvändarna som på ett annat sätt valde 

att besöka den meröppnatiden. På forskningsbiblioteket där användarna ofta 

spenderade hela dagar märktes meröppettiden mest av när vakten kom fram och 

frågade efter passerkort. Forskningsbiblioteksanvändarna spenderade tid där både 

under bemannad och obemannad tid och kunde därför planera sin tid på ett annat 

sätt. Behövde de hjälp av bibliotekarien passade de på att uträtta dessa ärenden 

medan biblioteket var bemannat. Folkbiblioteksanvändaren gick till biblioteket 

under meröppet just för att det var meröppet. 

• Vilka olika uttryck tar relationen till andra som man delar biblioteksrummet 

med i vårt empiriska material? 

Andra människor i rummet skulle visa sig spela en stor roll. Men inte på det vis att 

det sågs som en lågintensiv mötesplats, en plats för möjligheter att möta andra utan 

snarare visade sig icke-interaktionen vara viktigare. Alla medverkande i studien 

påverkades på ett eller annat sätt av andra människor i rummet. Både andras närvaro 

eller icke-närvaro. Här fanns dock en tydlig skillnad mellan verksamhetstyperna. På 

forskningsbiblioteket var det andras närvaro i form av andras ljud som främst lyftes 

fram, samtidigt önskade de användarna inte att rummet skulle vara helt tyst. Att 

arbeta tillsammans med andra var både normen och det som föredrogs. Medan det 

på folkbiblioteken var icke-interaktionen som lyftes som det viktiga och där blev 

meröppet viktigt. Ett ställe att gå till för att vara själv och kunna inta rummet på 

egen hand. Känna sig hemma och känna att rummet var sitt eget. På sina egna 

villkor.   

Rum produceras av människor menar Lefebvre (1991) och människorna i rummet 

har betydelse för upplevelsen av rummet, de påverkar också hur man avläser och 

vad man gör i rummet. Tillsammans med andra upprättas olika normer för hur man 

beter sig i rummet och vad man gör med det. Detta anser vi syns tydligt i hur 

informanterna i denna studie beskriver relationen till andra. 

• På vilket sätt skiljer upplevelserna av rummet sig åt mellan de olika 

bibliotekstyperna?  

Skillnaderna mellan användandet av de olika rummen på de olika 

verksamhetstyperna var stora då de är två helt skilda verksamhetsformer med olika 

användningsområden. Forskningsbiblioteket var främst en arbetsplats för 

studenterna medan användandet av folkbiblioteket var av mer privat karaktär. Här 

var även den största skillnaden i upplevelsen av rummet. Rummen hade olika syften 

därmed blev upplevelserna för användarna annorlunda.  

Gällande upplevelsen av rummet under den meröppnatiden så var gemensamt för 

bägge verksamhetstyperna ändå att meröppet innebar lugn och flexibilitet. På 

forskningsbiblioteket gick ljudnivån ner när det blev meröppet, många gick hem och 
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de som var kvar kunde sitta i lugn och ro och göra klart. På folkbiblioteket använde 

man meröppettiden för att besöka biblioteket när det passade en själv och de flesta 

upplevde att de oftast var ensamma i byggnaden då och det ansågs som något 

positivt. De kom dit för att känna att de kunde inta rummet och känna att det var 

deras eget rum samtidigt som de hade en lugn stund. En stund när de lånade böcker, 

inspirerades av skyltning, umgicks med familjen eller läste tidningar. Samma 

vardagsrumskänsla kunde vi även se på forskningsbiblioteket, även om de använde 

platsen för att arbeta var det viktigt att känns sig som hemma.  

7.3 Sammanfattning 
Syftet att undersöka användarnas upplevelser av biblioteksrummet för att få en ökad 

förståelse för vad ett biblioteksrum kan vara för användaren visade sig handla 

mycket om relationen till andra människor. Vi frågade om rummet och de svarade 

med åsikter om andra människor. Rummet som plats lyfts som viktig. Men trots 

rummens påtagliga skillnader i användningsområde på de olika bibliotekstyperna så 

var det ändå det faktum att rummen var så mångfacetterade som var mest påtaglig. 

Samt att det av alla medverkande påtalades hur viktigt det är att bibliotek finns och 

biblioteksrummen är tillgängliga och det ansåg de att meröppet bidrog till. 

En slutsats att dra från denna uppsats kan dock vara att det är viktigt att introducera 

biblioteket för alla så att alla får möjlighet att besöka rummet. Det är av vikt att 

skapa goda erfarenheter där, och att grunda för en god relation till biblioteksrummet 

som plats. För vad man förväntar sig av rummet spelar roll för hur det används och 

biblioteksanvändarnas tillämpning av rummet har betydelse för hur en själv och 

andra upplever rummet. Att låta biblioteksrummet bli användarnas egna rum är en 

förutsättning för det demokratiska rum på användarnas villkor som Erik Fichtelius, 

Christina Persson och Eva Enarson (2019) beskriver. 

7.4 Förslag på vidare forskning 
Med avstamp i Lefebvres (1991) tankar om att det är individen som skapar rummet 

och att medproducenten (individen) upplever och intar rummet utifrån personliga 

erfarenheter och egenskaper så skulle det vara intressant att ta del av fler 

människors upplevelser. Hur upplever människor som inte har en vana att från 

barnsben besöka biblioteket och hur ser den på meröppet? Är man då lika trygg i 

rummet och kan man använda rummet på samma sätt som den vana 

biblioteksanvändaren? 
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Bilaga 1: Informantbrev 
 

Till dig som är biblioteksanvändare. 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 

Biblioteksanvändare är idag ofta anförtrodda att röra sig själva i biblioteksrummet. 

Men vad används rummet till? 

Vi vill undersöka användarnas upplevelser av biblioteksrummet. För att se om det 

tänkta rummet möter användarna upplevelser utav det. Om biblioteket motsvarar de 

behov och förväntningar som finns.  

Syftet är att se vilka olika “rum” som finns i rummet? Samt hur de används. 

Metoden som används kallas ”go-along” och innebär att vi tillsammans tittar på 

biblioteksrummet och samtalar medan du visar ”ditt” bibliotek. 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan (innan studien är publicerad). Intervjuerna kommer att genomföras på 

biblioteket och beräknas ta ca 20 minuter. 

Intervjuerna kommer att spelas in. Inspelningarna kommer sedan att raderas efter 

transkribering. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas 

konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna 

ta del av det. Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i 

examensarbetet. 

Vi som skriver detta examensarbete heter Helene Sefastsson och Ninni Runemyr 

och läser Biblioteks- och informationsvetenskap på Linneuniversitetet i Växjö. I 

utbildningen ingår att skriva en kandidatuppsats, vilket är anledning till att denna 

intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig. 

Ninni Runemyr 

nr222du@lnu.student.se 

Helene Sefastsson 

hs222qw@student.lnu.se 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Samtalet inleddes med en kort förklaring till syftet i stil med: “Jag skulle vilja att du 

visar mig "ditt" bibliotek som du uppfattar det. Berätta vad du ser. Men även vad 

man gör samt hur du upplever bibliotekets olika delar. Jag kommer vara relativt tyst 

under visningen och låta dig berätta med egna ord om biblioteket och dess rum, men 

kommer flika in med några få frågor då och då alternativt ta dem mot slutet”. 

• Vad brukar du göra på biblioteket? 

• Obemannad tid: Varför besöker du biblioteket under meröppet? 

Bemannad tid: Besöker du biblioteket under meröppet? 

(Om ej, varför inte) 

• Upplever du att personalen är viktig i rummet? 

(Föredrar du när det är personal här?) 

• Vad har du för tankar om biblioteket som en plats eller som ett rum? 

• Om du fick välja själv, vad skulle då vara annorlunda i just detta bibliotek? 

• Känner du dig hemma här? Trygg? Bekväm? 

• Blir du påverkad av andra människor i rummet? 

(Om ja, hur) 
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