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Abstract 

The purpose of this thesis is to strengthen the state of knowledge and understanding of visitors 

use of the library area at Skellefteå city library based on the development of guidelines for 

how to work with the future library area based on Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen, Skot-

Hansen’s (2012) model of the four-spaces. The model contains four important spaces for 

libraries; the learning, the inspiration, the meeting and the performative space and all of them 

interact in an ideal library. The research question in this study is: How does the library in 

Skellefteå work as an inspiring, learning, meeting and performative space? And according to 

these questions, what kind of model should a new library have according to the four-spaces? 

 

The research method that is used in this study is Given and Leckie´s observational method the 

seating sweeps and complementing interviews with both visitors and one of the managing 

librarians The result illustrated that the most common activity was the physical search for 

books among children, young adults and adults. For elderly people and especially men the 

most popular activity was reading the newspaper. These findings showed that the library is 

used primarily as learning and meeting space for adults but as an inspiring and performative 

space only for the younger children.  
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1 INLEDNING  
Idag byggs det många nya biblioteksbyggnader i Europa. Trots ekonomisk kris satsas det på 

nya bibliotek och dess design. En av orsakerna är att bibliotekens traditionella 

kärnverksamhet har förändrats. Tidigare var bibliotekens roll att tillhandahålla samlingar och 

att katalogisera. I dagens samhälle får biblioteken en annan roll när informationsteknologin 

möjliggör att vi både kan formas som människor, hålla kontakten och sprida information via 

nätet (Watson, 2013, 61).  

Trots den stora teknologiska förändringen och bibliotekets förändrade roll har människor inte 

slutat gå på biblioteket. Istället har nya användningsområden uppkommit och med den nya 

tekniken lockat nya besökare. Biblioteken har gått från att vara ett ställe där man förvarar 

böcker och media till att vara en aktiv plats där utrymme finns för erfarenheter och inspiration 

(Jochumsen, m.fl. 2012, 587). Detta har lett till att det idag byggs nya bibliotek med 

inspirerande rum som är till för berättande, lärande och där man kan dela med sig av sin 

kunskap (Watson, 2013, 62). Trenden är speciellt tydlig framförallt i Norden och i Sverige där 

man nu bygger kulturhus med biblioteken som en självklar hyresgäst. Varför man just ska 

bygga kulturhus har skapat en stor debatt som har pågått under flera år. Förespråkarna vill att 

kulturen ska rymmas i ett och samma hus och menar att ett kulturhus är ett måste för en 

kommun som vill behålla sina invånare och locka fler att flytta dit. Ett kulturhus sänder också 

en signal att här tar man kulturen på allvar (Andersson, 2015). 

Ett kulturhus som det har diskuterats mycket kring är Umeås Väven som stod klart 2014. Här 

ryms både hotell, stadsbibliotek, scener, kvinnohistoriskt museum, folkets bio m.fl. En av de 

kommuner och bibliotek som har tittat på Väven som förebild är Skellefteå kommun som i 

juni 2015 tog beslutet att bygga ett kulturhus och där byggnaden är planerad att stå färdig 

2019. Anledningen till att kommunen vill bygga ett kulturhus är för att stärka sitt varumärke 

(Bäckström Zidohli, 2015, 4). Stadsbiblioteket är en självklar hyresgäst tillsammans med 

Västerbottensteatern, Museum Anna Nordlander och Skellefteå konsthall. Frågan om hur 

biblioteket och de andra verksamheterna ska arbeta tillsammans har lett till att man har bildat 

en projektgrupp som har kommit fram till fyra fokusområden. Dessa områden har inspirerats 

av the four-space model, en modell som är framtagen av forskarna Henrik Jochumsen, Casper 

Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen. Denna modell innefattar fyra olika rum; 

inspiration, learning, meeting och performative space (2012).  
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Tidigare var betydelsen av ett rum en fysisk plats med väggar, golv och tak. Idag behöver inte 

ett rum längre vara en fysisk plats eller en fast yta utan kan vara något som varierar och även 

finnas virituellt. När ett behov uppstår kan man skapa en yta ett rum för en utställning, en 

workshop, ett kulturarrangemang eller ett chat rum på nätet (Griffis, 2010, 198). Vilka rum 

och vilken typ av verksamhet vill man då ha i kulturhuset i Skellefteå? Utifrån the four-space 

model kom projektgruppen för kulturhuset i Skellefteå fram till fyra fokusområden; 

kreativitet, möten, reflektion och utveckling som ska genomsyra de olika verksamheterna och 

rummen i kulturhuset och som biblioteket jobbar med idag. Kreativiteten består i att man vill 

att besökarna ska se, prata och göra men även vara normbrytande och arbeta interaktivt och i 

dialog med kulturhuset. Genom att vara välkommande vill man skapa en mötesplats för att 

möjliggöra olika former av möten. Det kan vara möten mellan människor men också möten 

med kultur, teknik, m.m. Kulturhuset ska skapa förutsättningar för reflektion både genom 

fysiska och digitala rum för lärande, analys och diskussion. De vill också uppmuntra 

besökarna till dialog före och efter en upplevelse för att på så sätt uppmuntra till reflektion. 

Utvecklingen ska ske tillsammans med besökarna och erbjuda dem ett utbud som lockar till 

eftertanke och lärande. Man vill bygga ett engagemang kring kultur genom hela livet. 

Biblioteket ska genom samarbete utveckla sin verksamhet som ett kultur-, kunskaps-, socialt- 

och informationscentrum (Kulturhus Skellefteå, 2015 9-11). I enlighet med (“UNESCO 

Public Library Manifesto,”) ska folkbibliotekens kärna bestå av information, läskunnighet och 

kultur. Utifrån detta har olika uppdrag tagits fram. Folkbiblioteken ska stimulera till 

utbildning, både formell och självlärd. De ska också verka för kreativitet både för vuxna och 

barn och främja olika kulturella uttryck och scenkonst. Dessa uppdrag går att känna igen i the 

four-space model; den modell som jag har valt att använda mig av i denna uppsats.  

The four-space model är en inflytelserik teori men det har gjorts få empiriska studier därför 

finns det en kunskapslucka att fylla. Många bibliotek använder den som en inspiration för att 

ta fram egna riktlinjer men arbetar inte specifikt utifrån modellen (Jochumsen m.fl., 2012). 

Skellefteå stadsbibliotek arbetar idag inte aktivt med modellen utan med de fyra 

fokusområden som projektgruppen för kulturhuset kom fram till. Uppsatsen belyser hur 

Skellefteå stadsbibliotek idag är formerat och vilka styrkor och utvecklingsområden som finns 

utifrån the four-space model. Detta kan i sin tur bidra till arbetet att ge form åt det nya 

biblioteket som ska flytta in i det nya kulturhuset.  
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1.1. Bakgrund 
Det nuvarande stadsbiblioteket invigdes i mars 1995 och har haft en historia med mycket 

flyttande. Intressant är att redan år 1880 beslutade stadens invånare att inrätta ett s.k. 

lånebibliotek beläget i folkskolan. Under åren fram till 1956 flyttade biblioteket inte mindre 

än nio gånger allt eftersom bibliotekets samlingar växte och behovet av ett större bibliotek 

ökade hos allmänheten. 1956 till 1995 var biblioteket på samma ställe ända tills det var dags 

att flytta in i den byggnad som det nuvarande biblioteket är beläget idag. Själva 

biblioteksbyggnaden ligger strax utanför centrum i ett komplex som heter Expolaris och som 

består av flera utställningslokaler. Byggnaden är inte byggd för ett bibliotek utan biblioteket 

flyttade in i de tomma utställningslokalerna. Biblioteket har förutom Expolaris även Scandic 

Hotell och Skellefteå Krafts huvudkontor som grannar. I närheten finns också en 

högstadieskola.1 Stadsbiblioteket består av två stora våningar, där entréplanet innehåller rum 

för skönlitteratur för både barn och vuxna samt en tidnings- och tidskriftshörna. Hela nedre 

planet består av facklitteratur samt utställningsyta och möjlighet till programverksamhet, ett 

litet rum för släktforskning och en studiehörna med datorer och sittplatser för större 

grupparbeten. I och med dagens utveckling med information som finns tillgänglig via internet 

har behoven av rum förändrats på stadsbiblioteket.  

Inför kulturhuset och bibliotekets framtida verksamhet har ett politiskt inriktningsbeslut tagits 

att minska facklitteraturen och vuxenavdelningen till förmån för barn och ungdomslitteratur 

där fördelningen kommer att vara 60 % barn/unga och 40 % vuxna.2 Frågan som biblioteket 

nu ställer sig är om det kan möta dagens behov och krav från samhället gällande information 

och hur rummen på biblioteket ska används och anpassas fram till att det är dags att flytta in i 

det nya kulturhuset. Tillsammans med bibliotekscheferna i Skellefteå kommun har jag 

kommit fram till att det skulle vara intressant att undersöka hur stadsbiblioteket används av 

besökarna idag och om det finns rum för inspiration, lärande, möten och kreativitet enligt the 

four-space model. Det skulle även vara intressant hur man kan jobba från och med dags dato 

med att utveckla och eventuellt skapa nya rum som kan tas med in i det nya kulturhuset.  

 

 

                                                             
1 Hämtat från. https://bibliotek.skelleftea.se/web/arena/skellefteas-bibliotekshistoria 
2 Källa från intervju med bibliotekschefen 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att stärka kunskapsläget och förståelsen för besökarnas 

användning av biblioteksrummet på Skellefteå stadsbibliotek utifrån the four-space model. 

Och utifrån det ta fram riktlinjer för hur man kan arbeta med det framtida biblioteksrummet. 

Det finns också ett andra praktiskt syfte med denna uppsats och det är att vägleda utformingen 

av det nya biblioteket i kulturhuset genom tidigare nämnda modell. Forskningsfrågorna 

utifrån modellen blir då: 

1. Hur fungerar biblioteksrummet som inspiration space? 

2. Hur fungerar biblioteksrummet som learning space? 

3. Hur fungerar biblioteksrummet som meeting space? 

4. Hur fungerar biblioteksrummet som performative space? 

5. Utifrån ovanstående frågeställningar, -hur bör det nya biblioteksrummet utformas? 
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2 TEORI 
Den modell som jag har valt att använda mig av i min uppsats är the four-space model. Denna 

modell har framtagits på uppdrag av kommittén för folkbiblioteken i informationssamhället i 

Danmark som bildades 2010. Flera bibliotek i Danmark hade tvingats stänga på grund av 

kommunsammanslagning men också på grund av ekonomiska skäl. Nu ville man ha en 

modell för folkbibliotekens roll i informations-samhället och för hur man skulle jobba med 

det livslånga lärandet. Forskarna i bibliotekskunskap Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och 

Skot-Hansen fick uppdraget att ta fram en ny biblioteksmodell. Modellen bygger på att man 

har flera verksamheter på samma plats, som går in i varandra. Utifrån dessa finns det fyra 

rum, inspiration-, learning-, meeting- och performative space. Dessa behöver inte vara riktiga 

rum utan rum i rummet och kan både vara fysiska och virituella. Forskarna menar att dessa 

fyra rum går in i varandra och i ett idealbibliotek samspelar alla dessa rum med varandra 

(Jochumsen m.fl., 2012, 586).  

 
Figur 1 the four-space model3 

 

Ledorden som genomsyrar verksamheten och bibliotekens huvudsakliga mål är: experience 

(kunskap), involvement (engagemang), empowerment (möjliggörande), och innovation 

(förnyelse). Experience och involvement syftar mer till att individen ska hitta en mening och 

identitet i samhället medan de andra två; empowerment och innovation ska stödja de mål som 
                                                             
3 Medgivande om publicering av figuren via e-post av Henrik Jochumsen 2015-10-28 
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samhället sätter upp. Inspirationsrummet och det lärande rummet ger kunskap. Mötesplatsen 

och det kreativa rummet ger engagemang. Det lärande rummet och mötesplatsen möjliggör så 

att individen kan bli en stark och självständig person. Genom det kreativa rummet och 

inspirationsrummet ges svar på frågor eller skapar nya utryck se figur 1. Dessa rum ska också 

styra designen, arkitekturen, programutbudet, servicen och samarbetet med andra parter (ibid, 

589).  

 

2.1 teoretiska utgångspunkter 

När ett bibliotek är byggt skapar det en relation med sitt samhälle. Själva byggnaden kommer 

alltid att se likadan ut men dess innehåll och organisation kommer att variera beroende på hur 

samhället utvecklas och förändras. Så gör också relationen mellan biblioteket och dess 

besökare. Matthew Griffis ställer sig frågan om gamla biblioteksbyggnader kan möta den nya 

tidens behov och krav som samhället har idag (Griffis, 2010, 186). Griffis har gjort sin studie 

på Carnegie Library i Owen Sound ett bibliotek byggt redan 1914. Biblioteket som jag gör 

min studie på är mycket yngre, det invigdes i mars 1995. Ändå infinner sig samma fråga, om 

biblioteket kan möta dagens behov. Griffis använder sig av Lefebvres spatial triad när han ska 

beskriva och förklara vad som menas med ett rum.  

Vad är då ett rum? Enligt Henri Lefebvre vet vi vad som menas när vi säger att ett rum kan 

vara i en lägenhet, en marknadsplats, en allmän plats o.s.v. Det vi menar är en plats, ett rum 

som används för ett särskilt ändamål. Dessa rum har dock haft olika betydelser genom 

århundraden. Det som var ett rum för 200 år sedan kan ha en helt annan funktion och 

betydelse idag (Lefebvre, 1991, 16–17). Matthew Griffis använder sig av Lefebvres spatiala 

triad och beskriver rummen enligt följande: Det första rummet i den spatiala triaden är practie, 

rumslig praxis som beskriver hur varje rum för med sig ett speciellt beteende beroende på hur 

rummet ser ut. Griffis ger exempel på ett klassrum som har en viss möblering och där 

eleverna anpassar sig utifrån hur rummet ser ut och att det inte bara gäller ett enda klassrum 

utan man tar praxis med sig till andra liknande rum.  

Den andra är representation of space eller conceived space, det tänkta utrymmet. När en 

byggnad ska byggas så kartlägger arkitekter och designer miljön utifrån vad byggnaden, 

rummen ska användas till. Den tredje och sista i triaden är representational space, 

representativa rummet och utgår från de två första och hur användarna upplever och använder 

rummen. Rummen är dock inte fasta utan hur användarna ser dem förändras över tid. Om de 

var skapta utifrån ett specifikt ändamål och syfte från början kan det förändras och bli till 
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något helt annat senare (Griffis, 2010, 198). Det finns vissa likheter mellan den spatiala 

triaden och the four-space model som att rum idag inte är fasta utan föränderliga. Även om ett 

rum var tänkt till något från början så kan användarnas behov förändra det till något annat. Jag 

kommer dock att använda mig av the four-space model då jag anser att den är mer applicerbar 

på den forskningsstudie som jag kommer att göra. Vilka är då rummen enligt modellen? 

 

2.1.1 Inspiration space 
Inspirationsrummet handlar om upplevelser som går utanför den komfortabla zonen. 

Forskarna ger exempel på berättande, olika kulturella uttryck i olika genrer som kan rymmas 

inom inspirationsrummet. Här blir man utmanad att gå utanför sina gränser och bli inspirerad 

genom nya upplevelser. Forskarna menar att tidigare har biblioteket också varit en inspiration 

men då mer för lärande, upplysning och fritidsaktiviteter. Idag handlar det mer om ett 

upplevelsesamhälle som har blivit alltmer viktigt i våra liv. Vi vill konsumera kultur och 

skapa vår identitet genom upplevelser. Vissa bibliotek har anammat detta och som ett 

exempel kan nämnas Malmö bibliotek. De har skapat något som de kallar för The Darling 

library och som lockar nya besökare genom aktiviteter och program och en ny flexibel design. 

De har jobbat mycket med att hitta inspiration space framför allt med en satsning på barn och 

unga. För barn 9-12 år erbjuder man förutom att låna böcker och få boktips även att prova på 

att spela instrument på deras ljudlabb och även få tillgång till läxhjälp för de som är 7-16 år. 

(Jochumsen m.fl., 2012, 590). 

 

2.1.2 Learning space 
Det lärande rummet för de som vill få kunskap och lära sig mer om världen. Det görs på ett 

fritt och otvunget sätt där man själv bestämmer vad man vill lära sig till skillnad från skolans 

lärande. Man menar också att det idag är fokus på ungas lärande på ett mer lekfullt sätt genom 

upplevelser och sociala inlärningsmönster. På bibliotek i områden där det råder stor 

arbetslöshet och i invandrartäta bostadsområden är det extra viktigt att jobba med lärande 

miljöer. Stadsbiblioteket i Malmö har riktat in sig på åldrarna 9-12 år och erbjuder en lärande 

miljö med experimentella och lekfulla aktiviteter som till exempel att göra film och 

skrivarworkshops (ibid, 591). 

När man har studerat nya biblioteksbyggnader så har de gemensamt att de har öppna ytor. 

Detta för att kunna vara flexibla inför framtiden. Det ska inte vara en genomfartsled utan ett 

öppet rum som kan förändras beroende på aktivitet och vilket behov biblioteket har. Genom 
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att möblera går det att skapa små rum i rummet. Med en hög teknologi med trådlösa nätverk 

och bärbara datorer och iPad, som man kan låna möter man allas behov för lärande (Watson, 

2013, 16–17). 

Ett annat exempel för att utveckla lärande på bibliotek är Leeds central Library som finns i en 

gammal byggnad från 1884. Där har man utbildat personalen i team i datateknologi och 

lärande för livet för att möta dagens behov av information och informell utbildning. Även om 

byggnaden är gammal så har man mött dagens och framtidens behov med att utöka sin 

kunskap. Man har också delat in biblioteket i olika rum för att möta besökarnas olika behov 

av lärande. Ett rum är ett släktforskarrum där framförallt äldre besökare vistas. För de som är 

18-30 år är Studio 12 mycket populärt. Där jobbar man med multimedia och kan utveckla sina 

färdigheter och få kvalificerad hjälp (Watson, 2013, 12). 

 

2.1.3 Meeting space 
Mötesplats mellan arbete och hemmet där du kan möta dem som du redan känner. Det är 

också en plats där du kan möta människor som utmanar dig genom att ha andra åsikter och 

tankar eller människor som kommer från andra kulturer och länder. Detta är det tydligaste 

fysiska rummet och kan vara biblioteket som plats, eller ett bibliotekskafé. Det kan också vara 

en mötesplats där man träffar människor via bloggar chat rum och andra rum i cyberspace. 

Forskarna pratar om en tredje plats där man kan mötas över flera generationer, men också från 

olika kulturella och etniska bakgrunder. Dessa platser kan också kallas lågintensiva platser där 

du möter människor som inte alltid har samma intressen och värderingar som dig själv till 

skillnad från högintensiva platser, där du möter likasinnade. I Amsterdam finns det ett nytt 

bibliotek som är en mötesplats med över 1500 utspridda sittplatser och som även har en 

restaurang och ett kafé (Jochumsen m.fl., 2012, 592–593). 

 

Forskarna Aabø, Audunson och Vårheim skriver i sin artikel ”How do public places functions 

as a meeting places?” om två olika nivåer på mötesplatser, lågintensiv och högintensiv. Den 

lågintensiva mötesplatsen innebär att där kan du få information och värderingar om 

omvärlden som du kanske själv inte har men genom möten med andra kulturer och etniciteter 

kan göra så att du omvärderar ditt sätt att tänka. Detta till skillnad från högintensiva platser 

där du möter likasinnande som har samma värderingar och intressen som du själv. Offentliga 

platser som bibliotek är ofta lågintensiva mötesplatser (Aabø m.fl., 2010, 17). 
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2.1.4 Performative space 
I det performativa rummet interagerar besökarna med varandra och kan bli inspirerade att 

uttrycka sig genom olika konstformer. Här ska det finnas verktyg för att kunna genomföra 

olika kreativa aktiviteter som exempelvis skriva, måla, skapa film m.m. Det ska också finnas 

möjlighet att kunna utvecklas genom att gå på workshops och genom möten med 

professionella kulturutövare för att kunna ge ut egna böcker och utveckla sin egen kreativitet 

((Jochumsen et al., 2012, 594). Performative space bygger till stor del på ALA (American 

Library Association). Enligt ALA måste varje bibliotek bestämma hur man bäst servar sina 

låntagare och sin kommun. De menar att alla bibliotek placerar sig längs en skala mellan två 

extremer där den ena ytterligheten är insamlandet av information som är den traditionella 

rollen för bibloteken och den andra ytterligheten är ett kreativt bibliotek där det finns verktyg 

och hjälpmedel för författare och andra kulturutövare för att utvecklas individuellt eller i 

grupp (Levien, 2011, 5). Även digital natives, (digitala infödingar) som är födda efter 60-

talets slut, när den digitala teknologin föddes är en generation som inte bara är konsumenter 

av kulturen utan även producenter som biblioteken också måste tillgodose. ”However; the 

library really adds something to its identity when keyword such as ”doing”, ”making”, 

”working”, ”publishing” and ”experience” become central” (Jochumsen, m.fl. 2012, 593).  

De fyra olika rummen behöver inte vara separata rum i en byggnad. Det kan vara rum som 

uppstår på olika platser i ett bibliotek men även i rum på nätet. I ett idealbibliotek finns alla 

dessa rum (ibid, 590). Svårigheten med modellen är just att det handlar om att vara ett 

idealbibliotek och att det är svårt att få ett bibliotek som motsvarar alla dessa rum. De fyra 

rummen är inte helt avskilda ifrån varandra utan går också in i varandra. Både inspiration och 

performative är väldigt lika varandra då båda handlar om upplevelser och att bli utmanad och 

att skapa något nytt även om performative också handlar om att utvecklas och träffa 

likasinnade.  
 

2.2 Tidigare forskning 
Hur har då denna modell använts? Jochumsen med flera ger några exempel på hur den har 

tillämpats av olika bibliotek i Norden mellan 2010-2012. I Trondheim användes den som ett 

verktyg, när man skulle göra om i sitt bibliotek och i Oslo var modellen ett hjälpmedel när 

man ville bygga ett helt nytt bibliotek. Roskilde kommun använde den då de skulle ta fram en 

ny biblioteksmodell. Först kartlades alla bibliotek i kommunen och sedan kom man fram till 

fyra olika typer av bibliotek som samspelade med the four-space model: Musikbiblioteket var 
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inspiration space, det digitala biblioteket var learning space, biblioteket som mötesplats var 

meeting space och det dynamiska biblioteket var deras performative space (ibid, 594–595). 

Andra som har använt sig av denna modell i sin forskning är Mina di Marino och Kimmo 

Lapintie. De har delvis använt sig av modellen när de har observerat och intervjuat 

distansarbetare4 på två folkbibliotek och ett universitetsbibliotek i Helsingfors. De har 

undersökt hur dessa arbetare använder biblioteket. Forskarna kom fram till att biblioteket 

används som ett multifunktionellt rum, där du både kan sitta och arbeta men också för andra 

aktiviteter som lärande, kultur och information och teknologi (Di Marino och Lapintie, 2015, 

118). Hellman och Larsson använder sig av modellen i sin kandidatuppsats Skövdes 

vardagsrum: en observationsstudie av användarnas aktiviteter på Skövde stadsbibliotek. 

Deras studie visade att mötesrummet (meeting space) är det mest framträdande rummet till 

skillnad från skapanderummet (performative space) som är det minst framträdande och att 

Skövde stadsbibliotek främst är en lågintensiv mötesplats även om det finna vissa tillfällen då 

den kan betraktas som högintensiv (Hellman och Larsson, 2015, 41). 

Däremot finns det forskningsstudier som har undersökt hur biblioteksrummet används. En av 

dessa är projektet PLACE (Public Libraries Arenas for Citizenship) som har undersökt hur 

biblioteken i Oslo har använts och av vem och på vilket sätt. Forskarna har tittat på tre olika 

bibliotek i tre olika distrikt och studerat bibliotekens roll som en mötesplats och vilka 

möjligheter som kan bidra till att skapa gemenskap och socialt kapital. Projektet kom fram till 

att biblioteken fungerar till stor del som en mötesplats, där olika möten mellan människor äger 

rum. Resultatet utifrån respondenternas svar blev sex olika typer av mötesplatser: ett slags 

torg där man träffar på grannar och bekanta; en mötesplats för mångfald och olikheter; en 

offentlig sfär där man kan leva ut sin roll som medborgare; en plats för gemensamma 

aktiviteter tillsammans med familjen och vänner; en meta-mötesplats där man kan möta andra 

arenor och organisationer som finns i samhället och slutligen en virtuell mötesplats (Aabø och 

Audunson, 2012, 139). För att undersöka vilka aktiviteter som besökarna gör på biblioteket 

har flera forskare valt att använda metoden the seating sweeps method (se observationer 3.2). 

”In particular, spatial data analysis is a useful method for mapping the physical layout of 

libraries and information centers to examine the ways that individuals make use of that space” 

(Given och Leckie, 2003, 366). I Nova Scotia, Canada har Francine May och Fiona Black 

använt sig av metoden när de har studerat hur besökarna använde det fysiska rummet och 

vilken roll biblioteket har i samhället på tre stadsbibliotek och tre folkbibliotek. Deras 

                                                             
4Distansarbetare är någon som jobbar hemifrån eller på något annat ställe utanför sin arbetsgivares lokaler 
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undersökning visade att biblioteken är offentliga platser som är viktiga för samhället och 

används på en mängd olika sätt. Biblioteken kan beskrivas i tre olika teman: böcker och 

information, tillgång till teknik och ett socialt rum där allmänheten är välkommen (May och 

Black, 2010). Valerie MacDonald och Carla Haug gjorde observationer på 16 bibliotek i 

Edmonton för att ta reda på vad besökarna gjorde och hur de använde sig av 

biblioteksrummet. På de flesta bibliotek var prata med andra den största kategorin följt av 

arbeta vid en dator, browsing5 och att läsa (MacDonald och Haug, 2012, 5). Mott Linn har 

skrivit en artikel om en undersökning vid Clarks Universitetsbibliotek i Worcester USA som 

använde sig av the seating sweeps method. Bibliotekspersonalen ville veta vilka utrymmen 

som användes på biblioteket och vilka aktiviteter som gjordes och vilka möbler som 

användes. Resultaten visade att vissa platser inte användes alls medan andra var mer 

frekventa. Denna undersökning användes sedan som underlag när man skulle bygga om 

biblioteket (Linn, 2013). Francine May har tillsammans med Alice Swabey studerat hur 

studenterna använder universitetsbibliotek i Canada och vilken betydelse dessa platser har för 

gemenskapen på Campus. Deras resultat visade att studenterna använder biblioteken främst 

som en plats för att studera (May och Swabey, 2015).  

Regionbiblioteket i Stockholm har genomfört observationer på 17 bibliotek i 16 kommuner. 

Resultatet visade att det var få aktiviteter som gjordes av barn och ungdomar trots att det är en 

prioriterad målgrupp. Däremot var det en stor andel vuxna män som besökte biblioteket och 

använde sig av olika medier till skillnad från annan kulturstatistik som oftast domineras av 

kvinnor. Den metod som de har använt sig av är TTT (Tvergående Trafikktelling) men liknar 

the seating sweeps method . TTT är en metod som är utvecklad av en norsk forskare, Tord 

Höivik (Ögland, 2014, 9). Metoden går ut på att man vid olika tider går en runda på ca 10-15 

min i biblioteket och skriver upp vilken aktivitet besökarna gör och med tonvikt på aktivititet 

och inte på antal. Detta kan göras under en lång tidsperiod eller en kortare period (ibid; 45-

46). Frågan är om det ser likadant ut på Skellefteå stadsbibliotek? Vilken målgrupp är den 

mest frekventa och vad är det för aktivitet som är den dominerande bland män. Finns det 

andra aktiviteter som gör att man når ut till en viss målgrupp eller saknas det aktiviteter? Jag 

hoppas att min studie ska ge svar på hur det ser ut idag och vad man kan göra för att arbeta för 

ett bättre framtida bibliotek. 

 

                                                             
5 Fysisk sökning av böcker i hyllorna. 
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3 METOD 
Jag har använt mig av mixed method d.v.s. en kombination av både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Genom att använda dessa båda metoder kan man belysa ett fenomen på ett tydligare 

sätt med kombinationsstudier (Bryman och Nilsson, 2011, 554). För att samla in data och 

svara på forskningsfrågorna har jag använt mig av observationer och intervjuer. Varför jag har 

valt att kombinera både observationer och intervjuer grundar sig i att i flera fall av de tidigare 

nämnda studierna har forskarna också kombinerat observation med intervjuer och/eller 

enkäter. Given och Leckie upptäckte att besökarna i en enkät eller en intervju kunde ange 

vilken aktivitet som de besökte biblioteket men att de sedan vid observation även gjorde andra 

saker än vad de angivit. Forskarna menar också att det är bra att kombinera observation och 

intervjuer för att få en mer nyanserad bild (Given och Leckie, 2003, 283). Även projektet 

PLACE använde sig av både observation och intervju för att få en bättre förståelse av 

kontexten av biblioteket som en mötesplats (Aabø och Audunson, 2012). I kandidatuppsatsen 

Skövdes vardagsrum- en observationsstudie av användarnas aktiviteter på Skövde 

stadsbibliotek har studenterna Hellman och Larsson använt sig av observationer och modellen 

the four-space model när de har analyserat sina resultat. De kom fram till att det hade varit 

önskvärt att göra en kombination av exempelvis enkäter och intervjuer för att få fram ett mer 

nyanserat resultat (Hellman och Larsson, 2015, 43). 

Jag har valt att göra en fallstudie på stadsbiblioteket i Skellefteå. Jag har använt mig av 

modellen the four-space för att besvara syftet och forskningsfrågorna genom att se vilka 

aktiviteter besökarna gör i observationerna. I intervjuerna handlade frågorna om vad de gör 

för aktiviteter och om de tycker att biblioteket är det inspirerande, lärande, kreativa rummet 

och/eller en mötesplats och följs upp med frågan varför. 

 

3.1 Avgränsningar 
Jag har valt att använda mig av observationer och intervjuer. Jag har också valt att göra mina 

observationer och intervjuer under en sammanhållande treveckorsperiod. Detta för att kunna 

få tid att sammanställa och analysera det insamlade materialet. Det innebär en begränsning då 

det kan vara svårt att jämföra över en längre tid. Vid andra studier har observationer som 

metod gjorts under en längre tid än denna tidsperiod och vid fler tillfällen.  
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3.2 Observationer 
Jag har använt mig av. the seating sweeps method. Lisa M. Given och Gloria J Leckie 

beskriver denna metod som användes för första gången 2002. Då ville man undersöka vilka 

aktiviter besökarna gjorde på två av de största biblioteken i Canada, Metro Toronto Reference 

Library och Vancouver Public Library Central Branch. Syftet var att studera på vilket sätt som 

besökarna använde biblioteken som ett offentligt rum och vad besökarna gjorde där. Metoden 

är utformad på så sätt att man gör observationspromenader eller svep och tittar på ytorna såväl 

som på sittplatserna. Dessa svep görs på olika tider antingen under en längre tid eller under en 

kortare period. Metoden är gjord för att man särskilt ska kunna insamla data som; vem som 

besöker biblioteken, vilken aktivitet de gör och vart de gör den och även vad besökarna har 

med sig för tillhörigheter. Dessa data samlas sedan i en checklista (Given och Leckie, 2003, 

374–375). Jag har valt att fokusera på vilka aktiviteter som görs och var de görs och inte på 

vilka tillhörigheter besökarna har med sig.  

Jag har delat upp biblioteket i fyra olika rum. Entréplanet har jag delat in i tre rum; barn och 

ungdom, vuxen och informationen och kaféet och tidningshörnan. På nedre plan har jag valt 

att bara ha ett rum; fackavdelningen. Även om det finns en datahörna och ett litet forskarrum 

så har jag valt att ha med dessa som aktiviteter istället för rum. Jag gjorde först en provrunda 

för att se hur min checklista fungerade. Jag upptäckte då att det var svårt att ha med 

kategorierna lånar och återlämnar tillbaka. Vid lånar så kan det kombineras med kategorin 

kontakt med bibliotekarie och eftersom det redan finns statistik för lånar och återlämnar valde 

jag därför att plocka bort dessa. 

Totalt gjordes ca 560  observationer under 20 rundor fördelat på tre veckor. Jag har gjort mina 

svep på olika tider och olika dagar för att få en så stor spridning som möjligt. Jag har utgått 

från Öglands rekommendationer om att ha ca 500 observerade aktiviteteter eller mer eftersom 

detta är ett tillräckligt observationsunderlag (Ögland, 2014, 45). Jag har noterat vilken typ av 

besökare det är utifrån, ålder, kön och vilken aktivitet de gör som lånar, läser, ber om hjälp, 

använder besöksdatorer, egen dator m.m. och vart de befinner sig när de gör det. All data har 

jag samlat in via en checklista där jag har utgått från Given och Leckies mall men även tittat 

på checklistan som användes vid observationerna på de svenska biblioteken (Ögland, 2014). 

Given och Leckies checklista hade ålderspannet 0-17, 17-25, 25 och uppåt. Jag tycker att 

dessa spann inte var tillräckligt omfattande och använde istället Öglands indelningar som 

hade 0-4, 5-12, 13-19, 20-65, 65 och uppåt se bilaga 1. 
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Efter insamlandet av data vid observationerna har jag vid min sammanställning i diagrammen 

tagit bort de kategorier som har två eller färre observationer. Dels för att det var en för smal 

kategori och dels för att diagrammen skulle bli alltför svåravlästa om alla kategorier som inte 

har någon eller endast en registrerad aktivitet skulle finnas med. Jag har också tagit bort 

kategorin surfar eftersom det är svårt att se vad besökarna gör när de sitter vid datorn. Det 

skulle kännas integritetskränkande om jag skulle stå och hänga över deras axel för att se vad 

de gör. Jag har istället gjort observationen att de sitter vid datorn. Jag lyfte också ut 

kategorierna sitter ensam, sitter tillsammans och står ensam och står tillsammans då de också 

oftast förekommer tillsammans med en annan kategori som läser bok eller tidning och fysisk 

sökning.6  

3.3 Intervjuer 
Jag har gjort semistrukturerade intervjuer, det är en på förhand uppsättning frågor med 

möjlighet att ställa uppföljningsfrågor till det som kan vara av intresse för undersökningen 

(Bryman och Nilsson, 2011, 206). Fördelarna med att inte ha helt stängda frågor är att man 

kan ställa uppföljningsfrågor då respondentens svar kan ge mer genom att intervjuaren är 

nyfiken, enveten och har en kritisk inställning (Kvale med flera., 2009, 176). Genom att 

kombinera observationer med intervjuer ges en mer nyanserad bild av vad besökarna gör på 

biblioteket och intervjuerna ska ses som ett komplement till observationerna. Om en besökare 

sitter i tidningshörnan och verkar läsa en tidning men i själva verket är där för att använda det 

trådlösa nätverket får jag endast reda på detta om jag ställer frågan till respondenten. 

Intervjufrågorna har därför baserats på vem respondenten är utifrån, kön (jag har dock bara 

angivit man och kvinna då det för mig är svårt att avgöra ett tredje kön och att fråga skulle 

kännas integritetskränkande), ålder, sysselsättning och vad de gör på biblioteket. Jag har 

också frågat hur de skulle beskriva biblioteken utifrån de olika rummen. Om de tycker att 

någon eller några av följande beskrivning passar in; det lärande rummet, det inspirerande 

rummet, det kreativa rummet och en mötesplats och följt upp med frågan varför. Frågorna gav 

inga långa svar och jag har därför inte spelat in dem eller transkriberat dem utan bara gjort 

anteckningar av respondenternas svar som stöd för mina observationer.  

Intervjuerna har gjorts i samband med observationerna. De är gjorda med en spridning i 

åldrarna 13-70+ och det är 14 intervjuer varav två är en gruppintervju och en är en par- 

                                                             
6 Med fysisk sökning avses att man går och browsar i hyllorna till skillnad från att sitta vid bibliotekets dator och 
söka i bibliotekskatalogen Arena. 
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intervju. Totalt har 23 personer intervjuats varav 9 män och 14 kvinnor. Intervjuerna tog ca 5-

10 min. Jag har gjort mitt urval genom att fråga olika personer i olika åldrar och på olika 

platser i biblioteket. I de fall där det blev en gruppintervju och en par intervju var det en 

person som jag började fråga och sedan började de andra som var runtomkring att svara på 

frågorna samtidigt. Detta kan inverka på svaren då de kan påverka varandra speciellt på den 

sista frågan om de olika rummen. Men efter att ha gjort ett antal intervjuer uppnåddes en viss 

mättnad då jag inte fick någon ny information. Kvale med flera menar att man ska göra så 

många intervjuer som behövs för att ta reda på det som man behöver veta. Till slut uppstår en 

mättnad och fler intervjuer tillför inte mer kunskap ( 2009, 156). Min ambition var att få 

ungefär lika många män som kvinnor och olika åldrar och en spridning av de olika 

aktiviteterna. Det gick bra att få en spridning när det gällde aktiviteter och åldrar. Men flera 

män avstod från att bli intervjuade. Det var också många män som var i åldrarna 20-40 som 

satt vid datorerna med hörlurar vilket gjorde att det kändes svårt att gå fram och störa. Vi de 

fall som intervjupersoner citeras används till exempel (flicka16) och om det finns flera i 

samma ålder används (flicka16a).  

Jag har också gjort en faktaintervju med en av bibliotekscheferna för att ta reda på vilka olika 

programutbud som finns på biblioteket. En kvalitativ intervju behöver inte bara fokusera på 

individen själv utan kan också handla om att få fram information som är viktig för studien, så 

kallad faktaintervju (ibid, 192). Förutom frågor om programutbud så baserades frågorna på de 

olika rummen: vilka olika verktyg som finns för besökarna att använda sin kreativitet, vilka 

olika former av lärande det finns för olika åldrar, finns det rum för inspiration och 

mötesplatser och finns det begräsningar i biblioteksrummet för olika typer av aktiviteter och 

rum. Dessa svar har jag sedan använt mig för att få underlag till vilka programutbud man har 

idag och hur man använder biblioteksrummet. Intervjun har spelats in och sedan 

transkriberats. Hen har sedan fått läsa igenom uppsatsen för att se att jag har fått med 

informationen på rätt sätt. Referenser från bibliotekschefen hänvisas till (Int1).  
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3.4 Etik 

Vid observationerna namnges inga personer och det är därför svårt att kunna urskilja specifika 

individer. Fokus har legat på aktiviteterna och inte personerna. Det svåra är att deltagarna inte 

själva har haft möjlighet att välja om de vill vara med eller inte. Däremot har besökarna haft 

möjlighet att tacka ja eller nej att bli intervjuade. De som har blivit intervjuade har blivit 

informerade om undersökningens syfte och upplägg enligt samtyckesprincipen (Bryman och 

Nilsson, 2011, 135). Det är också bra att sätta upp anslag på biblioteket som informerar att det 

pågår en studie (Given och Leckie, 2003, 376). För att informera besökarna på Skellefteå 

stadsbibliotek har anslag funnits ute i biblioteket på en rad platser om att det under v.48-50 

har pågått en forskningsstudie. Även personalen har fått ett informationsbrev för att kunna 

svara på eventuella frågor från besökarna och jag har även svarat på frågor om vad jag gör när 

jag har gått runt och observerat.  

3.5 Kritisk granskning av metoden  

Svårigheterna med att använda observation som metod har varit att avgöra personers ålder. 

Speciellt i övergångarna som 12 eller 13, 19 eller 20, 60 eller 65. Därför valde jag att slå ihop 

vissa kategorier. När regionbiblioteket i Stockholm gjorde sin undersökning utfördes 

observationerna av bibliotekspersonalen. Den yngre personalen bedömde många fler som 

kategorin pensionärer medan den äldre personalen bedömde fler i kategorin 20-65 år (Ögland, 

2014, 47). Detta kan avhjälpas genom att göra intervjuer med dessa besökare och då får man 

reda på respondenternas ålder. Men det är omöjligt att fråga alla som observeras. Det kan 

också vara svårt att avgöra vad besökarna gör när de sitter vid en dator utan att gå fram och 

fråga vad de gör därför har jag bara med kategorin: använder dator bibliotekets dator eller 

använder egen. Däremot finns det speciella datorer i biblioteket som endast är till för att söka i 

bibliotekskatalogen Arena vilket underlättar observationerna vid datorerna. En annan faktor 

som var svår att avgöra är huruvida man ska mäta flera aktiviteter som en person gör om hen 

sitter och läser tidningen ensam eller tillsammans med någon. Därför valde jag att ta bort 

sitter ensam eller tillsammans med någon då fokus var på vad hen gjorde. Det är inte antalet 

personer som är det viktiga i en observationsstudie utan antalet aktiviteter (Given och Leckie, 

2003). 
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Det var också svårt när det var många besökande att hinna se och räkna hur många det var 

särskilt på barnavdelningen. Där kunde barnen sitta och pyssla ena stunden och sedan springa 

omkring och letade böcker eller leka i nästa sekund. En annan svårighet var att göra 

intervjuerna. Det kändes inte helt okej att gå fram till en besökare som satt vid en dator med 

hörlurar och fråga om man får ställa några frågor. För att närma mig besökarna på ett mer 

trevligt sätt valde jag därför att köpa med mig en burk pepparkakor för att bjuda på och sedan 

berätta om min studie och fråga om jag fick ställa några frågor.  

Det uppstod språkförbistringar då två av besökarna inte kunde svenska så bra och vi kunde 

inte kommunicera på något annat språk. I en del kulturer kan ordet ja uppfattas som ett 

instämmande medan det i andra kulturer bara innebär att man har uppfattat frågan  

(Kvale m. fl., 2009, 184). Mina intervjuer gav bara svar på de första frågorna om vad de 

gjorde på biblioteket och inte på den sista frågan om hur de uppfattade de olika rummen. 
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4 EMPIRI OCH RESULTAT 

 

Resultatet visade att kaféet var den enda plats där det aldrig var tomt oavsett vilken tid som 

jag gjorde mina svep. Från när det öppnade till när det stängde var det alltid någon som satt 

där och läste tidningen. Den plats som det var minst observationer var vuxen och 

informationen. Flest observationer gjordes på barn och ungdomsavdelningen mycket tack vare 

fredagarnas julprogram och besök av skolklasser under dagtid. Även på fackavdelningen var 

det många observationer som till stor del berodde på den utställning som var under min första 

observationsvecka. (se diagram 1). 

 
Diagram 1. Observationerna utifrån platser och tidpunkter 

 

4.1 Barn och Ungdomsavdelningen 
Bland barn och ungdomar var den vanligaste aktiviteten fysisk sökning (se diagram 2). De 

flesta besökare som var på biblioteket letade bland hyllorna för att hitta en bok för att läsa i 

skolan. Vid de tillfällen en lärare var med tog man hjälp av hen och fanns det en bibliotekarie 

att tillgå så tog man gärna hjälp av denne. Oftast hade läraren samlat på sig en mängd frågor 

och var den som tog kontakt med bibliotekarien och på det sättet kunde flera elever få hjälp på 

en gång. Från den 1 oktober till den 15 december hade stadsbiblioteket förändrad service 

kring sina öppettider. Biblioteket hade samma öppettider som tidigare men däremot var det 

självservice fram till kl.12.00. På grund av detta blev det inte så många aktiviteter fråga 

bibliotekarien då många av klasserna kom på förmiddagen.  
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Diagram 2. Barn och ungdom utifrån kön och ålder 

Vid intervjuerna med eleverna gick de flesta till biblioteket under skoltid och väldigt sällan 

eller aldrig under annan tid. De upplevde att det var svårt att hitta bland böckerna och förstå 

SAB-systemet och vad Hcg och Hcf betyder. Vissa elever kom själva från skolan utan någon 

lärare. Då det inte finns någon bibliotekarie på plats kunde det vara svårt för eleven att hitta 

en bok eller få hjälp om lånekortet inte fungerade. Det fanns också de som kom efter skolan 

och då var det fysisk sökning som var den vanligaste aktiviteten. Vid några få 

observationstillfällen observerade jag att de använde sig av bibliotekets dator för att söka i 

bibliotekskatalogen Arena. 

Hur upplever då dessa barn och ungdomar biblioteksrummet? Vid intervjuerna tyckte de 

flesta att biblioteket är ett lärande rum men inte att man kommer hit och blir inspirerad eller är 

kreativ. Däremot så såg de att det finns mycket för de yngre barnen och att de kan både se 

biblioteket som inspiration och kreativt rum. Under mina intervjuer och observationer 

framkom det att det finns några återkommande elever som använder sig av biblioteket som 

mötesplats för att hänga några timmar då de har håltimme från skolan. ”Det är lugnt och skönt 

att sitta här istället för på skolan” (Intflicka14a.) De flesta tillfällena där jag observerade 

aktiviteter på barn och ungdomsavdelningen var just under förmiddagar och under skoltid. På 

eftermiddagarna och kvällarna var det relativt få som besökte denna avdelning. Däremot var 

det fler aktiviteter på lördagar. På fredagarna kom det mycket barn och föräldrar. Man har en 

stående programpunkt sedan många år tillbaka på fredag eftermiddagar. s.k. fredagslek där 

teaterpedagoger har teater och lek för barnen. Det är för barn 0-6 år och det finns två olika 

tillfällen varje fredag: kl.12.30 och kl.13.30. Vissa gånger kan det komma upp emot 100 barn. 

Under slutet av november och december var detta utbytt mot julsagor och julpyssel (Int1).  
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Vid mina observationstillfällen på barn och ungomsavdelningen noterade jag att det var flest 

mammor som kom med sina barn men att det även var några pappor med barn som letade 

böcker tillsammans. Det var också vuxna som gjorde fysiska sökningar på denna avdelning 

tillsammans med barn eller kom ensamma för att låna böcker till sina barn. Några vuxna satt 

också här för att läsa eller använda sina mobiltelefoner. På barn och ungdomsavdelningen 

finns det ett rum som kallas Blå rummet, detta rum används både till möten, sagostunder, 

föreläsningar, studiecirklar och om det är ledigt kan man sitta och läsa ostört (Int1). Vid ett av 

observationstillfällena var det en föreläsning på kvällen och två fredagar användes rummet till 

sagostund. Barn- och ungdomsavdelningen var relativt välbesökt, ca 33 % av observationerna 

gjordes på denna avdelning. Detta tack vare att det kom skolklasser och barn från förskolan 

under dagtid och att det anordnades program på fredagarna som främst riktade sig till de 

yngre barnen. Det var också mycket barn och föräldrar som observerades under lördagen. 

Men det fanns också tillfällen när jag inte noterade några aktiviteter alls på denna avdelning 

(se diagram 1). Däremot är det inte så många ungdomar i ålder 13-19 år som besökte 

biblioteket förutom på skoltid. Vid en intervju med två flickor framkom det att ”jag blev 

hittvingad av min svenskafröken” (Intflicka16a) och ”det är första gången jag är här” 

(Intflicka16b). 

 

4.2 Vuxenavdelningen och Informationen 
Den vanligaste aktiviteten bland vuxna var att man sökte böcker (se diagram 3). Den näst 

vanligaste var att man sitter och läser tidning. Stolarna och sofforna på denna avdelning 

användes för att läsa en bok, tidning eller för samtal. Även här förkom det inte så många 

aktiviteter; kontakt bibliotekarie eftersom det var fler aktiviteter på förmiddagar då det inte 

fanns någon personal på plats. Däremot var det fler vuxna än barn som sökte kontakt med en 

bibliotekarie. Vid intervjuerna framkom det att man går till biblioteket för att låna böcker eller 

läsa tidning. De som jag intervjuade gick inte på något kulturprogram utan var på biblioteket 

för att läsa eller låna. Alla tyckte att biblioteket var en plats för lärande. ”Man blir inte 

dummare av att gå hit” (Intkvinna70). Och att det var en mötesplats framför allt i kafédelen. 

De tyckte också att det finns fler kreativa aktivititer för de yngre barnen än för den äldre 

generationen. 
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Diagram 3. Vuxna och pensionärer utifrån kön 

 

4.3 Kaféet och tidningshörnan 

Kaféet och tidningshörnan är den mest självklara mötesplatsen i biblioteks och denna plats var 

definitivt den mest välbesökta. Där fanns besökare på alla tider under mina observationer (se 

diagram 1). Bland pensionärerna var den vanligaste aktiviteten att läsa tidning och hit kom 

fler män än kvinnor (se diagram 3). ”Min hustru lånar böcker och jag brukar läsa tidningen. 

Jag lånar inte på sommaren men på vintern kan jag komma in i en läsperiod” (Intman70). 

Oftast satt männen först och läste tidningen ensamma men sedan kom det bekanta och man 

satte sig tillsammans. De flesta satt och läste tidningen i kaféet och tidningshörnan men det 

fanns också några som satt på andra sidan tidningsbokhyllan då platserna i kaféet var 

upptagna. Många av dem som kom och läste tidningen kom hit flera gånger i veckan och hade 

också sin bestämda plats. De flesta kom på förmiddagen men det fanns också de som kom på 

kvällstid. En kväll träffade jag en hantverksförening som kom hit en gång varannan vecka för 

att handarbeta och utbyta idéer och fika. De saknade dock att både biblioteket och kaféet inte 

var öppet längre på kvällarna.  
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4.4 Fackavdelningen  

Vid mina observationer nere på fackavdelningen satt det väldigt få på förmiddagarna men 

desto fler observationer på eftermiddagarna. Vid mina intervjuer med besökare och 

bibliotekschefen fick jag veta att det är ofta är studenter som sitter här men de kommer inte så 

tidigt på dagen. ”Jag går hit varje dag efter skolan för att plugga. Det är lugnt och skönt och 

det finns allt som jag behöver” (Intkvinna35). Studenterna kom i huvudsak efter skolan och 

kan sitta i några timmar. Fler män än kvinnor använde sig av de fasta datorerna medan det var 

fler kvinnor som hade med sig egna datorer(se diagram 3). Biblioteket har nu fått ett bättre 

fungerande nätverk och ser därför en ökning av dem som har med sig sina egna datorer istället 

för att använda de fasta (Int1). ”Jag har köpt en egen dator för man kan bara låna datorerna i 

två timmar” (Intkvinna35). Vid in en intervju med kvinna36 så framgick det att hon gick till 

biblioteket ca två ggr i veckan för att kunna betala räkningar och kolla på youtube-klipp. På 

denna avdelning finns det också en utställningsyta och en scen för olika arrangemang. Under 

min första observationsvecka pågick utställningen Hon, Han och Hen som biblioteket inte 

själva anordnade. Då kom det många olika grupper med skolelever som hade med sig sin egen 

guide och tittade på utställningen, därav den höga andelen observationer på fackavdelningen 

samt antalet ungdomar (se diagram 1). I samband med detta har man också haft föreläsningar. 

På denna våning finns det också ett litet släktforskarrum där jag gjorde några få observationer. 

Vid två tillfällen var det ett par som använde rummet för att äta och sova ruset av sig och vid 

ytterligare två användes den för sitt egentliga syfte. Det finns också en ljudfåtölj där man kan 

sitta skönt och lyssna på musik utan att det stör någon annan. Denna fåtölj användes speciellt 

av en återkommande besökare.  
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4.5 Kvinnor och män 
Vid sammanställningen av antalet kvinnor och män som observerades visar den att det är en 

högre andel män som besöker biblioteket. Av 357 aktiviteter utgörs 193 av män (se diagram 

4). Den största aktiviteten bland män på Skellefteå stadsbibliotek är att läsa tidning följt av 

fysisk sökning och på tredje plats kom användning av bibliotekets datorer. När det gällde 

kvinnor var det omvänt förhållande där fysisk sökning kommer som nummer ett och följt av 

att läsa tidningen. På tredje plats kom; deltar i workshop/studiecirkel vilket är betydligt fler 

kvinnor än män där jag vid mina observationer till exempel kunde se att det var mammor som 

följde med sina barn för att delta på sagostund och/eller julpyssel.  

 

 
Diagram 4. Vuxna och pensionärer sammanslaget utifrån kön 
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4.6 Ålder 

Vid en indelning av åldrar var de flesta besökare 20-65 år. 184 observationer gjordes på barn 

och ungdomar av totalt 560. Och om man slår ihop kategorierna vuxen och pensionär i min 

observation så ser man att övervägande antalet aktiviteter görs av vuxna med en tonvikt på 

äldre (se diagram 5). Många besök gjordes av barn och ungdomar tack vare att biblioteket 

ligger nära en högstadieskola och inte så långt ifrån en f-9 skola samt att det också kommer 

barn från förskolan. Programmen som man har riktar sig främst till barn 0-6 år men på skollov 

har man också aktiviteter för barn 7-12 år. 

 

Diagram 5. Åldersindelat barn, ungdom, vuxen och pensionär 
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5 ANALYS 

Liksom Griffis ställer sig frågan hur gamla biblioteksbyggnader kan möta den nya tidens 

behov och krav idag så frågar jag mig hur rummen ser ut på stadsbiblioteket och hur de 

fungerar idag?  

 

5.1 Inspirations rum på Stadsbiblioteket 

Hur fungerar biblioteksrummet som inspiration space?  

För barn 0-6 år finns det sagostunder och fredagslek: en blandning av saga och medskapande 

med teater för barn. Mina observationer visar att 34 % av aktiviteterna är gjorda av barn och 

ungdomar till skillnad från Öglands studie som visade att de flesta hade en siffra på bara  

12,5 %. Några bibliotek hade 25-30% vilket ansågs som en bra siffra (Ögland, 2014, 31).  

I min intervju med bibliotekschefen framgick det att det för lite äldre barn ordnas 

författarbesök men att det var svårt att locka den yngre publiken och därför gör man detta 

oftast tillsammans med skolan. För den vuxna publiken anordnas olika föreläsningar och 

författarsamtal och utställningar. Under min första vecka med observationer visades 

utställningen ”Hon, han och hen. En utställning om kön, genus, jämställdhetsarbete i 

kommuner och landsting”. I samband med denna utställning har också flera föreläsningar med 

samma tema genomförts (Int1). Mina observationer visar att det var många skolelever som 

besökte denna utställning och därför blev antalet ungdomar högre för denna vecka än de andra 

två veckorna.  

Jochumsen med flera ger exempel på att berättande ska finnas i inspirationsrummet 

(Jochumsen med flera, 2012). Under de senaste åren har biblioteket varit en självklar arena 

när Skellefteå Berättarfestival årligen äger rum. Då tillkommer en scen bakom informationen 

tillsammans med den scen som finns på nedre plan. Under en veckas tid kan besökarna ta del 

av ett digert berättarprogram. Fokus dagtid har legat på barn och unga och på kvällarna har 

programmet riktat sig till en vuxen publik. Det svåra med att ha ett inspirations rum i 

dagsläget är att många tycker att det blir för mycket ljud i biblioteket och att det inte finns 

någonstans där man kan sitta ostört. Men vid dessa tillfällen blir besökarna tvingade att gå 

utanför sina gränser och bli inspirerade (Int1). Däremot är detta ett bra exempel på hur man 

kan göra rum i rummet då rummet av den betydelsen inte behöver vara en plats med fyra 

väggar utan kan uppstå när behov behövs (Griffis, 2010, 198). 
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Vid intervjuerna med besökarna tyckte de flesta att det fanns tillfällen för de yngre för 

inspiration som fredagslek och sagostund men inte så mycket för ungdomar och vuxna. 

Personerna jag intervjuade var på biblioteket i första hand för att låna eller läsa och ingen av 

dem brukade besöka biblioteket för andra arrangemang. Detta till skillnad från dem som 

besökte fredagarnas sagostund och julpyssel. De gick enbart för arrangemanget och inte i 

första hand för att låna eller läsa böcker. 

5.2 Lärande rummet på Stadsbiblioteket 
Hur fungerar biblioteksrummet som learning space? 

På biblioteket finns det fasta datorer som man kan boka för att använda men ingen ytterligare 

utlåning av datautrustning. Det finns också en begränsning i att man bara kan boka en dator 

två timmar åt gången även om det går att förlänga om ingen annan står på kö. Tidigare hade 

man också en dator som kunde bokas för studenter och som fick användas fyra timmar. Det 

finns inte heller någon annan typ av utlåning förutom böcker, tidskrifter, musikmedia, 

ljudböcker fakta och spelfilmer På nedre plan finns det ett släktforskarrum där det finns en 

apparat för att läsa mikrofilm och en dator med speciella program för släktforskare och den 

går att boka 4 timmar åt gången (Int1). Under mina observationsrundor var rummet inte så 

välbesökt och det var ofta samma besökare som var där. Vid mina intervjuer framkommer det 

att många använder biblioteket för att kunna koppla upp sig via sina mobiler och datorer eller 

låna bibliotekets dator för att kunna komma ut på internet. Observationerna och intervjuerna 

visade också att det var studenter som kom till biblioteket för att sitta och läsa efter skolan 

eller jobba med något skolarbete.  

Det finns tillfällen för lärande genom workshops i att skriva, studiecirklar och föreläsningar 

m.m. Biblioteken har samarbeten med studieförbund som kan komma och ha cirklar i 

hantverk eller som under hösten 2015 då man hade en teknikkurs då deltagarna fick ta med 

sig sina surfplattor och mobiler och lära sig hur de fungerar. Kurserna har pågått dagtid och 

det är främst kategorin 65+ som deltagit. Tidigare har man testat att även ha kvällstid men då 

var det dålig uppslutning. Däremot har man inget samarbete kring experimentellt lärande som 

är något som saknas på biblioteket (Int1). De allra flesta som jag frågar vid intervjuerna anser 

att biblioteket är en plats för lärande främst för att det finns tillgång till böcker och 

information via datorer men också för att det är ett ställe som är lugnt och skönt. Några anser 

också att det främst är ett lärande rum för barn som kommer hit via skolan för att låna böcker 

till sin undervisning. 
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5.3 Mötesplatser på Stadsbiblioteket 
Hur fungerar biblioteksrummet som meeting space? 

Enligt the four space model är meeting space det tydligaste rummet och så är det även på 

stadsbiblioteket. Vid intervjuerna hänvisar respondenterna till framför allt kaféet och 

tidningshörnan som ligger på övre plan. Här sitter de som läser tidningen först ensamma men 

som också träffar bekanta för att prata och ta en fika tillsammans. Hellman och Larssons 

studie på Skövde stadsbibliotek visade också på att mötesplatsen var det tydligaste rummet 

(Hellman and Larsson, 2015). Men det finns mötesplatser även på andra ställen i biblioteket. 

Bibliotekets nedre plan är indelat i olika rum beroende på ämne, historia, religion, o.s.v. dessa 

avgränsas av bokhyllor och inom dessa rum finns bord och stolar. Dessa platser används inte 

så ofta som mötesplatser. Däremot används de bord som finns bredvid datorerna för 

grupparbeten eller för att sitta ensam och jobba. Mina di Marino och Kimmo Lapintie 

studerade distansarbetare som använde biblioteket som en arbetsplats men också för lärande 

och användandet av teknologi (Di Marino and Lapintie, 2015). Vid intervjun med 

bibliotekschefen så framkom det att även biblioteket i Skellefteå användes för att ha möten 

och ta emot besökare av sådana som inte har tillgång till ett kontor, det rum som då användes 

var Blå rummet. Detta rum används också till bibliotekets egna möten, sagostunder, 

föreläsningar, workshops, studiecirklar och som studierum. 

På barn- och undomsavdelningen finns populära sittplatser som används av både barn och 

vuxna. På dagtid när det är skolelever som besöker biblioteket används dessa soffor för att 

sitta och hänga en stund. På kvällstid så är det vuxna som sitter och läser eller använder sin 

mobil. Inne på vuxenavdelningen finns några ställen med soffor och bord som används för att 

sitta och läsa men också för att samtala eller för något informellt möte.  

Bibliotek är en lågintensiv mötesplats och Skellefteå stadsbibliotek är inget undantag. På 

stadsbiblioteket kan man möta människor från andra kulturer och få uppleva sagor och 

berättande på andra språk. Men det är inget som man gör dagligdags utan vid speciella 

tillfällen. Återigen så är fokus på den yngre generationen med undantag under 

berättarfestivalen men som är endast under en vecka per år. Däremot finns det få högintensiva 

mötesplatser där man kan möta likasinnade och utvecklas som individ. Till viss del kan de 

studiecirklar där du möter människor med samma intresse räknas till en högintensivmötesplats 

(Aabø m.fl., 2010). 
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5.4 Performativt rum på Stadsbiblioteket 
Hur fungerar biblioteksrummet som performative space? 

Detta är det otydligaste rummet på biblioteket. Vilket också Hellman och Larsson visade i sin 

studie (Hellman and Larsson, 2015). Performative space kännetecknas av ett rum där 

användarna blir inspirerade eller får möjlighet att vara kreativa och designa olika kulturella 

uttryck tillsammans med andra och med professionella kulturutövare. Där ska det finnas 

verktyg för att kunna vara kreativa som musikinstrument, inspelningsutrustning, 3D-skrivare 

och det ska finnas möjlighet att få hjälp av professionella till exempel genom workshops 

(Jochumsen m.fl., 2015, 6). På Skellefteå stadsbibliotek finns inga rum där besökarna kan 

skapa själva eller få låna teknologiska instrument som iPad, bärbara datorer, musikutrustning 

m.m. Till viss del anordnas skrivarworkshop där man får möta författare och få tips hur man 

ska skriva. Det som finns är för barn med medskapande teater och pyssel. Vissa gånger 

kommer museipedagogerna och har workshops kring de olika utställningarna och man 

samarbetar då med skolorna. Under 2015 när terminen var slut använde kulturpedagogerna 

bokbussen för att besöka Boliden och Jörn och erbjuda kreativa verkstäder med olika innehåll 

som att göra film, hantverk och drama. Men man har inte haft detta på stadsbiblioteket (Int1).  

Vid intervjuerna var det väldigt få som tyckte att biblioteket kunde beskrivas som det kreativa 

rummet. Några tyckte att det till en viss del fanns kreativt för barn men ingenting för 

ungdomar och äldre. Utifrån ALA´s skala med samlande i ena änden och kreativitet i den 

andra så är Skellefteå stadsbibliotek mer i den samlande delen. Här behöver stadsbiblioteket 

fundera kring hur man kan bli bättre på att vara ett kreativt rum. Hur servar man bäst digital 

natives som redan är konsumenter av kulturen men som i nuläget inte erbjuds någon möjlighet 

att producera kultur och utveckla den vidare (Levien, 2011).  
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6 SLUTSATSER 
Syftet med denna uppsats var att stärka kunskapsläget och förståelsen för besökarnas 

användning av biblioteksrummet. Besökarna på stadsbiblioteket i Skellefteå använder 

biblioteksrummet främst för att låna och söka böcker och för att läsa tidning och studera. De 

yngre besökarna tillsammans med sina föräldrar använder biblioteksrummet också för 

inspiration och till viss del kreativitet. Besökarna är eniga om att biblioteksrummet erbjuder 

en plats för lärande men det finns inte någon inriktning på experimentellt lärande. De anser 

också att biblioteket är en mötesplats och det tydligaste platsen för detta är kafé och 

tidningshörnan.  Då och då erbjuder biblioteket scener för olika kulturarrangemang med 

tonvikt på författarbesök och berättande som riktar sig till alla åldrar. Riktlinjerna för hur man 

kan arbeta med det framtida biblioteksrummet utifrån the four-space model är att erbjuda fler 

rum för ungdomar och vuxna med tonvikt på performative space genom fler kompetenser och 

samarbeten med andra. Det andra praktiska syftet med denna uppsats var att vägleda 

utformingen av det nya biblioteket i kulturhuset. Det som är viktigt att tänka på är att 

betydelsen av rum förändras över tid och att det nya biblioteksrummet därför blir en plats som 

inte begränsas av sin design utan kan förändras utifrån människors behov av olika rum 

(Lefebvre, 1991).  

 

6.1 Rekommendationer 

I det nuvarande bibloteket i Skellefteå finns begränsningar i det befintliga biblioteksrummet 

som gör att det kan vara svårt att göra vissa saker men jag anser att det trots det finns mycket 

som går att göra redan idag. Det nya biblioteksrummet bör utformas både för tyst läsning, 

utforskande, nyfikenhet och mötesplatser. Rent konkret är det bästa att hitta rum som går att 

stänga för dem som vill ha det tyst och öppna ytor för att kunna möblera om för att skapa rum 

i rummet. Detta kan man göra genom att ha färre bokhyllor och att möbler och bokhyllor är på 

hjul som är lätta att flytta. Det svåra är att kombinera mötesplatser med stängda rum för tyst 

läsning. Genom tidigare beslut att ha 60 % litteratur för barn och 40 % litteratur för vuxna så 

når man redan idag många barn däremot behöver man öka antalet ungdomar som kommer till 

biblioteket. För att öka lärandet och inspirationsmöjligheterna för fler grupper än bara yngre 

barn behövs personella resurser och utbildning bland personalen samt samarbete med andra 

aktörer. 
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Huruvida det finns tillräckligt med kunskaper hos personalen kan inte denna uppsats uppvisa 

men för ett lärande bland de yngre barnen finns det kunskap hos bibliotekarierna och det 

anställs personal med andra kunskaper som .bild- och dramapedagoger (Int1). Men återigen 

för att öka lärandet bland vuxna och äldre behöver man se över vilka kompetenser som kan 

behövas i det framtida biblioteket och hur man kan få hjälp genom samarbete med andra 

aktörer. Skellefteå saknar det experimentella lärandet som framhävs i det lärande rummet. Det 

stadsbiblioteket kan jobba vidare med när det gäller mötesplatser är att hitta fler platser för 

högintensiva möten där man kan få träffas för att kunna utveckla sina gemensamma intressen. 

Bibliotekets utmaning blir att hitta sitt performativa rum som är det otydligaste rummet. Där 

kan man locka den kategori människor som idag inte besöker biblioteket så ofta eller aldrig. 

Precis som för inspirations och lärande rummet behöver man samarbeta med andra aktörer 

inom kultursektorn men också inom multimedia. Detta kommer det ges möjligheter till när 

man får nya samarbetspartners och grannar i det nya kulturhuset. Men varför vänta ända tills 

det är dags att flytta in och istället börja med att samarbeta redan nu med sina blivande 

grannar, Västerbottensteatern, Museum Anna Nordlander och Skellefteå Konsthall genom att 

skapa performativa rum på nuvarande stadsbibliotek. Ett samarbete innan det nya kulturhuset 

är på plats skulle kunna blottlägga behov gällande lokaler och rum som kan förenkla och 

förbättra samarbeten framöver. 

För att få en mer nyanserad bild av vad besökarna gör på biblioteket rekommenderar jag att 

man gör en enkät som både kan fyllas i via webben och i pappersformat på biblioteket. Även 

att bilda fokusgrupper med de målgrupper som man är intresserad av att nå som ungdomar 

och yngre vuxna för att kunna föra en dialog med dem. Det kan också vara intressant att göra 

en uppföljande observation inom ett år då man har genomfört förändringen med en större yta 

för barn och ungdomsavdelningen och minskad yta för vuxen och fackavdelningen. 
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Bilaga 1 Checklista 

  Dag     Tid   Plats   
                
Profil               
Man               
Kvinna               
Barn 0-4 år               
Barn 5-12 år               
Ungdomar 13-19 år               
Vuxna 20-65               
Pensionärer 65-               
                
                
Aktivitet               
Läser bok               
Läser tidning               
Skriver               
Fysisk sökning               
Använder egen dator               
Bibliotekets dator               
Kopiering               
Söker i Arena               
Använder mobilen               
Surfar               
Pratar               
Grupparbete               
Äter/Dricker               
Lånar               
Återlämnar               
Lyssnar på 
radio/musik               
Sitter ensam               
Sitter tillsammans               
Står ensam               
Står tillsammans               
Besöker utställning               
Släktforskar               
Sitter i ljudfotöljen               
Ser på kulturprogram               
Frågar bibliotekarie               
 
 
 
 



38 
 

Bilaga 2 Intervjufrågor till besökarna 

Man 

Kvinna 

Ålder 

Sysselsättning? (Studerande, Yrke, Pensionär m.m.) 

Hur ofta går du till biblioteket? 

Vad var anledningen till att du gick till biblioteket idag? 

Gick du hit själv eller tillsammans med någon? 

Vad brukar du göra på biblioteket? 

Vilket eller vilka ord skulle beskriva biblioteket bäst enligt dig? Varför? 

Det lärande rummet, det inspirerande rummet, en mötesplats, det kreativa rummet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Bilaga 3 Intervjufrågor bibliotekschef 

Intervju bibliotekschefen 

Vilka stående programpunkter har ni på stadsbiblioteket? 
Vilka olika ålderskategorier riktar sig era programpunkter till? 
 

Vad har ni inspirerande miljöer? rum för berättande, olika kulturella uttryck, sång, musik, 
skrivande m.m.? 
 

Vad har ni för lärande miljöer? Till exempelgenom workshops, experiment, prova på m.m.? 
 

Vilka mötesplatser finns det? Finns det mötesplatser för lågintensiva möten där man utmanas 
att träffa på sådant som man inte vanligtvis inte gör, människor med annan kulturell och 
etnisk bakgrund?  
 

Vilka miljöer finns det för kreativa/performative där besökarna interagerar med varandra? 
Finns det verktyg för olika kulturella utryck som att göra film, skrivande, datorer, musik 
m.m.?  
 

Finns det begränsningar i biblioteksutrymmet som gör att det inte går att ha olika rum för 
inspiration, lärande, mötesplatser, uppträdande/kreativitet? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


