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Sammanfattning 
 
I slutet av 2011 påbörjade Umeå universitetsbibliotek arbetet med att undersöka hur många 

som vistades i deras lokaler. Undersökningen visade att den tysta läsesalen (läsesal 1)
1
 för det 

mesta stod tom. Under sommaren 2012 genomgick därför salen en mindre renovering för att 

göra den mer gästvänlig, öppen och ljus. En arkitektfirma anlitades för att ta fram ett nytt 

kulör- och inredningsförslag. Salen målades om, antalet studieplatser minskades och 

möblerades om och flera av dem byttes ut mot fåtöljer.  

 

Syftet med denna undersökning var att utvärdera den nyrenoverade tysta läsesalen på Umeå 

Universitetsbibliotek, med utgångspunkt i studenternas upplevelser av det fysiska rummet och 

dess betydelse för studiemiljön. 

 

Metoden bestod av en kvantitativ enkätundersökning samt två mindre kvalitativa 

undersökningar i form av en observationsstudie och två intervjuer. Enkätundersökningen gav 

mig möjligheten att nå ut till ett större antal studenter på en begränsad tid. Observationerna av 

lokalen och de två intervjuerna med studenterna gav mig samtidigt en djupare inblick i deras 

upplevelser av lokalen.  

 

Undersökningen visade att studenterna var mycket nöjda med den tysta läsesalen och att 

besöksantalet ökat i och med renoveringen. Allra mest uppskattades den öppna och ljusa 

miljön och de nya fåtöljerna. När det gäller möblerna var man minst nöjd med stolarna vid 

skrivbordsplatserna. Dessa beskrevs som hårda och osköna. De flesta ansåg att läsesalen var 

en bra studieplats, men flertalet av studenterna störde sig på att reglerna som satts upp för 

lokalen inte efterföljdes. Tydligare regler och en synligare personal efterfrågades.  

 

Förslag på förbättringar 

 Umeå Universitetsbibliotek bör se över hur deras regler exponeras i och omkring den 

tysta läsesalen och göra dem tydligare. 

 Se även över skyltningen till toaletterna på plan tre. Tydligare skyltning skulle 

eventuellt kunna minska trafiken in till toaletten i läsesal 1.  

                                                 
1
 Se bilaga 4 



 En faktor som skulle ha mildrande effekt på de störande momenten så som 

datoranvändning torde kunna vara att personalen går schemalagda rundor i den tysta 

studiemiljön för att på så sätt ha kontroll över att rådande regler efterföljs.  

 Möjligheten att köpa in ergonomiska stolar till åtminstone några av 

skrivbordsplatserna bör ses över.  

 Se över möjligheten att införskaffa låsbara skåp för exempelvis väskor och jackor. 
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1 Inledning 
 

Umeå Universitetsbibliotek har som vision att sätta användarens behov i centrum, vara 

en lärande miljö och en pedagogisk resurs för studenterna.
2
 Därför har arbetet kring den 

fysiska miljön varit viktigt för biblioteket, och visionen förutsätter att den fysiska miljön 

uppmuntrar studenterna till att genomföra sina studier på bästa sätt. Forskning visar att 

studiemiljön är en avgörande faktor för studierna och studieresultaten, det intryck 

miljön skapar påverkar helt enkelt studentens effektivitet, humör och känslor.  

 

Kopplingen mellan studiemotivation och den fysiska miljön är därför viktig att ta i 

beaktande när man designar lokaler avsedda för studier. Aspekter som möbler och 

färgval bör exempelvis övervägas noga.
3
 Aidan Chambers beskriver i sin tur det hela 

med att förklara att människan är ett vanedjur som från barnsben fått lära sig hur man 

för sig i vissa miljöer. Vi har därför lättare att fångas av det vi läser och studerar, om 

miljön vi befinner oss i är anpassad för den. En miljö lämpad för olika typer av studier 

kan därför vara avgörande för hur väl man presterar.
4
  I denna uppsats kommer jag att 

använda mig av begreppet god studiemiljö, vilket jag definierar som en miljö där man 

har möjlighet att tillgodogöra sig sina studier på ett bra och effektivt sätt, där möbler, 

färgsättning, ljudnivå, belysning och så vidare är anpassade för just studier. I en god 

studiemiljö bör man även känna sig trygg. Efter som att denna utvärdering behandlar 

den tysta läsesalen på Umeå Universitetsbibliotek så kommer god studiemiljö att 

kopplas till de uppsatta kriterier som finns för just den tysta studiemiljön. 

 

Umeå Universitetsbibliotek flyttade in i egna lokaler under slutet på 1960-talet och har 

sedan dess undergått både invändiga och utvändiga renoveringar.
5
 De bakomliggande 

orsakerna till dessa förändringar har dels grundat sig på att lokalerna helt enkelt blivit 

för gamla men också på att antalet studenter vid Umeå Universitet ökat. Under 1990-

talet fördubblades exempelvis antalet studerande. Denna nya grupp akademiker 

                                                 
2
Umeå Universitetsbibliotek: UB´s visioner och mål. Tillgänglig på: 

http://www.ub.umu.se/sites/default/files/dokument/administration/UB_strategi.pdf (Hämtad 2012-12-

23). 
3
Christer Gudmundsson, Lärorummet (Falun: Brain Books, 1997), 7-8. 

4
Aidan Chambers, Böcker omkring oss, Om läsmiljö (Stockholm: Nordstedts.1995), 37-41. 

 
5
 Paul Sjögren, Umeå universitetsbibliotek: Planering och start. Nordisk tidskrift för bok- och 

biblioteksvärlden 57-58 (1970-71),54. 

http://www.ub.umu.se/sites/default/files/dokument/administration/UB_strategi.pdf


2 

 

utnyttjade biblioteket som arbetsplats i större utsträckning än vad de tidigare 

studenterna gjort och lokalerna täckte inte upp de nya behov som uppstod.
6
 Biblioteket 

var inte längre en plats där besökaren enbart lånade böcker. Istället blev det en 

mötesplats dit man gick för att träffa vänner, studera och arbeta med grupprojekt. 

 För att kunna tillgodose studenternas olika studiebehov har det under de senaste åren 

genomförts flertalet åtgärder. Bland annat skapades det nya learning space, där ny 

teknik och flexibel möblering gjort det möjligt för studenterna att själva påverka sin 

studiemiljö.  

Även den tysta läsesalen, på plan tre ovanför kursboksamlingen genomgick en mindre 

renovering under sommaren 2012. Detta för att göra rummet mer inbjudande och 

användarvänligt för studenter som behöver sitta där det är tyst och lugnt. Salen är en av 

de platser på Umeå Universitetsbibliotek som har de strängaste kraven på tystnad.  

Enligt en undersökning som bibliotekspersonalen genomförde under slutet på 2011 och 

början på 2012 framgick det att den tysta läsesalen inte utnyttjades optimalt och 

läseplatserna stod ofta tomma. Den fysiska miljön samt lokalens placering ansågs vara 

de bidragande orsakerna till detta och under sommaren 2012 passade man därför på att 

renovera och fräscha upp lokalen och den togs åter i bruk inför höstterminen 2012.
7
  

Med denna uppsats vill jag belysa den betydelse som den fysiska miljön har för 

studierna och ta reda på vad som utgör en användarvänlig och väl fungerande 

studiemiljö. Fokus kommer att ligga på att utvärdera den nyrenoverade tysta läsesalen 

på Umeå Universitetsbibliotek utifrån studenternas perspektiv. Jag valde att ha dem som 

målgrupp då jag ansåg att deras åsikter var viktigast i det här fallet, de är kunden som 

utnyttjar miljöerna på biblioteket och som ser annorlunda på miljön än vad personalen 

gör. Weiss beskriver detta i boken Evaluation och kallar det informell design.
8
 

Undersökningsmaterialet kommer till största del att bestå av enkätsvar men även 

intervjuer och kompletterande observationer. 

 

 

                                                 
6
 Umeå Universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse för Umeå Universitetsbibliotek (1991/92-2002), 10. 

7
 Malin Josefsson, (Översyn av helt tysta läsesalen (1) januari 2012), 2011-12-22. 

8
 Carol H. Weiss, Evaluation: methods for studying programs and policies (Upper Saddle River N.J, 

Prentice Hall, 1998), 189. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera den nyrenoverade tysta läsesalen på Umeå 

Universitetsbibliotek, med utgångspunkt i studenternas upplevelser av det fysiska 

rummet och dess betydelse för studiemiljön.  

 

 Hur upplever de studenter som nyttjar den tysta läsesalen den fysiska miljön? 

 Uppfyller den tysta läsesalen de behov och förväntningar som finns på en god 

studiemiljö? 

 

1.2 Disposition 

I kapitel ett kommer jag att ge en kort bakgrund och ange orsaker till varför jag valde att 

utvärdera den tysta läsesalen. Jag kommer också att beskriva mitt syfte och redogöra för 

de frågeställningar som jag har utgått från. I kapitel två redogör jag för hur det i tidigare 

forskning diskuterats kring bibliotekets fysiska miljö och biblioteket som studiemiljö. 

Jag kommer att koppla tidigare forskning till hur det ser ut på Umeå 

universitetsbibliotek idag och förklara varför detta är relevant för min studie. En kortare 

beskrivning av hur den tysta läsesalen ser ut idag samt bakgrunden till renoveringen 

kommer också att ges i detta kapitel. I kapitel tre motiverar jag val av metod och 

förklarar sedan hur jag gått tillväga under arbetets gång. I kapitel fyra redovisar jag de 

resultat jag fått fram. Resultaten delas upp i två olika avsnitt där det första behandlar det 

fysiska rummet och det andra studiemiljön. I kapitel fem och sex analyserar och 

diskuterar jag resultaten och drar slutsatser utifrån detta. Avslutningsvis kommer jag 

med några förslag på ytterligare förbättringar kring lokalen. 
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2 Tidigare forskning 
 

Detta kapitel syftar till att redogöra för hur det i tidigare forskning diskuterats kring 

bibliotekets fysiska miljö och biblioteket som studiemiljö. Jag kommer att koppla den 

tidigare forskningen till hur det ser ut på Umeå Universitetsbibliotek idag och förklara 

varför detta är relevant för min studie. En kortare beskrivning av hur den tysta läsesalen 

ser ut idag, samt bakgrunden till renoveringen av läsesalen kommer också att ges i detta 

kapitel.  

 

2.1 Det fysiska rummet 

 

Biblioteken har historiskt uppfattats som en tyst plats och alla känner vi väl igen bilden 

av den hyschande bibliotekarien som tittar strängt på besökare som pratar eller på annat 

sätt stör sin omgivning. Den bilden är dock på väg bort och idag skulle man nästan bli 

förvånad om bibliotekspersonalen skulle säga till någon som pratar.  

 

I takt med att samhällets utveckling gått framåt har även biblioteket genomgått stora 

förändringar. I Planning the Modern Public Library Building beskrivs exempelvis 

dagens bibliotek som en plats lämpad för interaktion mellan människor och det är inte 

ovanligt att man vid nydesign av bibliotek integrerar kaféer och utställningsytor i 

anslutning till biblioteken. Tanken är inte längre att skapa en tyst miljö enbart anpassad 

för läsning utan att skapa nya mötesplatser för gränsöverskridande kultur. Detta gäller 

även universitetsbibliotekens utveckling. Behovet av tysta avdelningar blir därför allt 

viktigare och tas upp som en del i utvecklingen av det moderna biblioteket.
9
 

 

 I artikeln In the public eye: a mass observation of the public library är man inne på 

samma tema och beskriver den nya ljudnivån i biblioteksmiljön som ett problem.  De 

lugna studieplatserna på biblioteken som tidigare präglats av tystnad och beskrivits som 

en privat sfär påverkas nu av den nya ljudnivån. 
10

 På Universitetsbiblioteket i Umeå är 

det alltid liv och rörelse, människor pratar, skrattar och rör sig runt i lokalerna hela 

                                                 
9
 Gerard B. McCabe & James R. Kennedy, Planning the Modern Public Library Building 

 (Westport: Libraries Unlimited, 2003), 4-5; 50-51. 
10

Alistair Black &Melvyn Crann, In the Public eye: A mass observation of the public library. Journal of 

Librarianship and Information Science, Vol. 34 No.3 (2002):145-157. 
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dagarna och trots att man försökt behålla en liten del av den privata sfären på plan tre 

där flertalet tysta läsesalar finns uppstår problem med att hålla nere ljudnivån även här. 

 

Ljudnivån på de akademiska biblioteken förklaras i The Academic Library and it´s 

users som en följd av att de akademiska biblioteken nyttjas allt mer av studenterna. Fler 

studenter skapar en högre ljudnivå. Jordan beskriver problemet ytterligare med att 

förklara att dessa studenter dessutom är omedvetna om den tystnadsnorm som varit 

etablerad på biblioteken sedan tidigare. Speciellt yngre studenter är mer toleranta mot 

högre ljudnivåer och tenderar enligt Jordan att prata lite mer på biblioteket än vad äldre 

användare gör, detta har lett till att biblioteken ställts inför problemet att kunna erbjuda 

en inbjudande och välkomnande miljö där besökarna inte hindrar varandra i sina 

respektive arbeten.
11

 

 

Självklart finns det fler aspekter än just ljudnivån som man bör tänka på när man 

designar nya biblioteksmiljöer. I boken Libraries designed for Users diskuteras hur man 

på ett optimalt sätt kan designa ett bibliotek efter användarna. Det förklaras också hur 

viktigt det är att tänka på att användarnas behov varierar och det beskrivs hur man på 

enklaste sätt tillgodoser dessa behov: 

 
Some users will want to sit at a large table; others will be happier studying in 

alcoves. Comfortable lounge chairs will attract some users, but many will not want 

to sink down into an upholstered club chair that is hard to get out of /.../ the 

important point is that library users vary widely in their kinds of use and in their 

seating and study needs, so wise planners will give them a range of choices in 

seating accommodations.12 

 

 

I boken tas även ett antal kriterier upp som kan vara relevanta att nämna i samband med 

utvärderingen av läsesalen på Umeå Universitetsbibliotek. Kriterierna som nämns 

behandlar allt från tillgång till datorer, behovet av bord och stolar i olika utförande samt 

lokalernas storlek och utformning. Här nedan följer ett par punkter som jag ser som 

relevanta: 

 

                                                 
11

 Peter Jordan, The Academic Library and its users (Hampshire: Gower Publishing Limited. 1998), 51. 

 
12

 Nolan Lushington, Libraries designed for users – A 21st Century Guide (New York: Neal-Schuman 

Publishers Inc. 2002), 113-114. 
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 Det bör finnas kubliknande läsplatser för enskilda studier.  

 Bekväma stolar är viktigt, speciellt om studenterna sitter länge på samma plats. 

 Lokalen bör vara centralt placerad och ligga nära samlingar, hissar och trappor. 

 Lokalen bör vara möblerad så att personal enkelt kan övervaka lokalen. 

 Lokalen bör vara inredd så att akustiken dämpas. 

 Lokalens inredning bör vara bekväm och inbjudande för användaren.
13

 

 

 Assessing Service Quality, satisfying the Expectations of Library Customers tar upp 

några andra aspekter på vad som kan vara viktigt att tänka på när man designar en ny 

studiemiljö. Där pratas det om acceptability som i det här sammanhanget innebär att 

biblioteksbesökarens nivå av tillfredställelse grundar sig på olika företeelser och varje 

företeelse har dessutom olika nivåer. Personlig säkerhet, ens personliga tillhörigheters 

säkerhet, rumstemperatur, ventilation och ljus är några av de punkter som står högt upp 

på listan. Alla dessa aspekter kan biblioteket själva bestämma över och påverkar hur 

besökaren upplever besöket och om de kommer tillbaka.
14

 

  

Avhandlingen Rummet som resurs för förändringsarbete beskriver i sin tur några 

aspekter som har att göra med rummet som arbetsmiljö och författaren tar upp några 

viktiga delar som kan vara av betydelse för denna utvärdering. Han tar bland annat upp 

hälsa, säkerhet, och det dynamiska förhållandet mellan rummet och de handlingar som 

utförs där och nämner att arbetsmiljön bör vara funktionell, trevlig och stimulerande. 

Författaren menar att detta kan uppnås med estetiska hjälpmedel så som färg och form.
15

 

 

 

2.1.1  Den enskilda studieplatsen 

 

I boken Din guide till effektiva studier beskriver Peter Marshall hur studiemiljöns 

utformning påverkar studierna i positiv eller negativ riktning och förklarar hur en bra 

arbetsplats bör se ut. Han skriver att hjärnan fungerar bäst när kroppen är utsatt för 

                                                 
13

 Nolan Lushington, Libraries designed for users – A 21st Century Guide. (New York: Neal-Schuman 

Publishers Inc. 2002), 114-115. 
14

 Peter Hernon & Ellen Altman, Assessing Service Quality: Satisfying the Expectations of Library 

Customers.  ( Chicago: American Library Association, 1998), 175. 
15

 Göran A. Lindahl, Rummet som resurs för förändringsarbete (Göteborg, Chalmers tekniska högskola, 

2001), 111-112. 
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minsta möjliga påfrestning. De två delar av kroppen som påverkas mest vid 

stillasittande arbete är nacke och rygg. Möblernas utformning är därför viktigt att tänka 

på. En bra stol med hög och rak rygg är att föredra och skrivborden bör vara cirka 70 

cm höga och ska helst luta mot användaren. Detta gör att man slipper böja nacken så 

mycket och påfrestningen blir betydligt mindre. Belysningen i lokalen är också viktig. 

Det bör finnas bra allmänbelysning samt belysning vid varje enskild studieplats. Detta 

för att man skall slippa anstränga ögonen lika mycket och därför undvika både 

huvudvärk och trötta ögon.
16

 

 

2.2  Utvärderingsobjektet 

 

Den tysta läsesalen på plan tre kallas även för läsesal 1 och är placerad precis ovanför 

kursboksamlingen. Detta är en av de salar på Universitetsbiblioteket i Umeå som har 

hårdast regler. I den här lokalen är det förbjudet att använda dator, äta mat eller på annat 

sätt störa den tystnad som skall råda där.  

 

I början på 2012 genomförde Universitetsbiblioteket i Umeå en översyn av sina lokaler 

och fann att den tysta läsesalen på plan tre hade flertalet brister. Det framgick att kraven 

på absolut tystnad var svåra att upprätthålla trots utförlig skyltning. Besöksstatistiken 

visade sig dessutom vara väldigt låg med i snitt fem besökare på förmiddagen, 18 

besökare vid tvåtiden och 5 besökare på eftermiddagen. Det ansågs dessutom svårt för 

personalen att se om förhållningsreglerna i lokalen följdes då möbleringen i rummet var 

arrangerad så att lokalen var svårt att överblicka. De få fall av trakasserier som 

bibliotekets personal mottagit hade också ägt rum i den här läsesalen vilket man trodde 

berodde på att salen låg relativt långt från informationsdiskarna där personalen rörde sig 

samt den tidigare nämnda möbleringen. En grundlig översyn av möblering och 

utformning av rummet ansågs därför vara nödvändig.
17

 

 

Översynen resulterade i att antalet studieplatser minskades från 87 platser till 50-60 

platser av varierande karaktär och LINK arkitektur Umeå anlitades för att rita förslag till 

möblering och färgsättning. Till största del använde man sig av bibliotekets befintliga 

                                                 
16

 Peter Marshall, Din guide till effektiva studier, (Malmö: Liber, 2002.) 30-35. 
17

Malin Josefsson, (Översyn av helt tysta läsesalen (1) januari 2012), 2011-12-22. 
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möbler som flyttats från förråd och andra delar av biblioteket. Detta för att hålla nere 

kostnaderna. 

 

Syftet med renoveringen var att den tysta läsesalen skulle: 

 upplevas som en öppen och lugn studiemiljö 

 ha olika typer av studieplatser för enskilda tysta studier, alltså både fåtöljer och 

skrivbordsplatser 

 utgöra en säker och trygg arbetsplats 

  samt vara överblickbar och ljus
18

 

 

2.2.1 Den tysta läsesalen idag 

 

Idag är enskilda studieplatser placerade utmed alla fyra väggar i lokalen. Dessutom 

finns tre öar med studieplatser placerade till höger och vänster om dörren. Vid dessa öar 

är skrivborden åtskilda med skärmväggar. Rakt fram från ingången finns fyra runda 

fönster placerade. Framför dem står ett antal gröna fåtöljer som alla står vända mot 

fönstren. Mitt i rummet är två stora lila fåtöljer placerade och ett antal stora växter och 

klädhängare är utplacerade i lokalen. Alla studieplatser har läslampor. Väggarna är 

målade i en ljus kulör och på väggen med de runda fönstren är fyra gröna fält målade. 

Väggen till höger om ingången utgörs till största delen av fönster och väggen där 

ingången finns består också den av stora fönster som leder ut till läsesal 2. Dessa fönster 

är dock delvis frostade.  En toalett finns i anslutning till lokalen.
19
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3 Metod 
 

I det här kapitlet motiverar jag mitt val av metod, och förklarar sedan hur jag gått 

tillväga under arbetets gång. Då jag valt att genomföra en större enkätundersökning och 

två mindre delar bestående av en observationsstudie samt två kortare intervjuer kommer 

jag att förklara varje undersökningsmetod för sig. 

 

3.1 Val av metod 

 

Den metod jag använt mig av bygger på en kombination av både kvalitativ och 

kvantitativ forskning, en form av triangulering som innebär att jag jämfört material 

hämtat från flera olika datainsamlingsmetoder.
20

 Valet av metod föranleddes av att jag 

önskade få en heltäckande bild av hur läsesalen på Umeå Universitet upplevdes och 

användes av studenterna och jag ansåg att en enkätundersökning av kvantitativ karaktär 

kunde leda till att jag nådde ut till en större andel besökare än vad som hade varit 

möjligt med enbart intervjuer eller observationer. Jag förstod samtidigt att det skulle bli 

svårt att komma studenternas åsikter nära enbart genom enkäter och valde därför att 

samtidigt jämföra enkätresultaten med mer kvalitativt material som jag samlat in genom 

att genomföra två kortare intervjuer där studenterna fick svara fritt kring några kortare 

frågeställningar. Som ett ytterligare komplement till detta utförde jag en 

observationsstudie för att se hur studenterna rörde sig i lokalen och för att se hur många 

det var som befann sig där vid olika tidpunkter på dagen. 

 

 Eftersom universitetsbiblioteket tidigare genomfört en egen undersökning där de bland 

annat räknat antalet besökare, ansåg jag det relevant att också genomföra en sådan 

studie. Detta för att kunna jämföra siffrorna med varandra och se om det skett någon 

förändring efter renoveringen. 

 

3.2 Enkäten 

 

 I sin bok Samhällsvetenskapliga metoder beskriver Bryman de elva viktigaste stegen i 

en kvantitativ undersökning. Han påpekar att det är viktigt att göra ett ordentligt urval 

                                                 
20

Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder,( Malmö: Liber, 2011.), 562. 
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både när det gäller plats för utdelning av enkäter samt val av respondenter och sedan 

kopplar detta till sitt valda syfte och sina frågeställningar.
21

 Mitt val av kvantitativ 

enkätundersökning som huvudsaklig metod, grundade sig till största del på att jag ville 

nå ut till så många biblioteksanvändare som möjligt. Alla biblioteksbesökare på 

universitetsbiblioteket i Umeå använder sig emellertid inte av den tysta läsesalen som 

studieplats och hade därför inte insikt i hur lokalen såg ut eller hur den fungerade som 

arbetsplats. Jag valde därför att dela ut enkäten i anslutning till tysta läsesalen och 

ringade därmed in min urvalsgrupp. Jag ville dock inte störa dem som satt och studerade 

där inne utan delade istället ut enkäterna till dem som kom ut därifrån. 50 enkäter 

delades ut mellan klockan 08.00-22.00 måndagen den 10 december 2012 och 49 av 

dessa besvarades. 

 

 Bryman tar även upp fördelar och nackdelar med enkätformen och beskriver hur hela 

enkätframställandet bör gå till för att få fram en så välstrukturerad och tydlig enkät som 

möjligt. Han beskriver också flera olika sätt att ställa frågor.
22

 Jag valde att dela in 

enkäten i tre olika delar. Den första delen berörde respondenten som person, det vill 

säga frågor om ålder, kön och utbildning. Jag frågade också hur ofta respondenten 

besökte universitetsbiblioteket samt hur ofta han eller hon satt i tysta läsesalen. På dessa 

två frågor fick respondenten fyra olika svarsalternativ att ta ställning till. Detta för att 

jag skulle få en ungefärlig bild av hur vana biblioteksanvändare de var. 

 

Del två bestod av 14 frågor med fasta svarsalternativ. Dessa frågor behandlade ämnen 

som rörde det fysiska rummet, studiemiljö och studiemotivation. Trost benämner dem 

som attityd- eller åsiktsfrågor.
23

 Dessa frågor bestod av ett påstående som respondenten 

sedan skulle ta ställning till genom att kryssa för en ruta på en skala mellan stämmer 

inte alls och stämmer helt och hållet. En ruta för svarsalternativet vet ej fanns också med 

på skalan för att undvika att tvinga fram ett svar på en fråga som respondenten 

egentligen inte kände att han eller hon kunde ta ställning till.  

 

                                                 
21

 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder,(Malmö: Liber, 2011), 151-154. 
22

 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder,(Malmö: Liber, 2011), 227-240. 
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 Jan Trost, Enkätboken,(Lund: Studentlitteratur, 2012), 69-89. 
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Den tredje och sista delen av enkäten bestod av endast en öppen fråga vilket gav 

respondenten möjlighet att utveckla sina tidigare svar eller komma med ytterligare 

synpunkter.
24

 Trost framhåller att en sådan fråga är att rekommendera i slutet på alla 

enkäter, då det ger respondenten möjlighet att avreagera sig om det är något som 

irriterar dem, samtidigt påpekar han att även dessa svar kan vara intressanta för 

resultatet.
25

 

 

Dem allra flesta var villiga att besvara enkäten vilket gjorde insamlingsarbetet relativt 

enkelt, svårigheterna bestod till största del av att lokalen hade få besökare vilket gjorde 

att det tog lång tid att få in alla svar. 

 

Trost skriver att innan man på allvar börjar bearbeta sitt material är det viktigt att göra 

en bortfallsanalys.
26

 I detta fall delades totalt 50 enkäter ut mellan klockan 08.00- 22.00 

måndagen den 10 december 2012. Av dessa enkäter besvarades 49 stycken, vilket gav 

ett väldigt litet bortfall. Därefter förde jag in enkätsvaren i Excel och numrerade 

svarsalternativen på alla frågor, förutom ålder, kön och utbildning mellan siffrorna ett 

till åtta. Svarsalternativet vet ej fick alltså nummer åtta.  Ålder fördes in efter vilket år 

respondenterna var födda och delades sedan in i tre olika grupper. De som var under 25 

år, de som var mellan 25-30 år och de som var över 30 år. Kön delades in med siffrorna 

ett och två där ett stod för kvinna och två stod för man.  

 

Under sammanställningen av frågorna med fasta svarsalternativ valde jag att gradera 

skalan från ett till sju där ett var stämmer mycket bra och sju var stämmer inte alls. 

Nummer fyra tolkades som ett varken nöjd eller missnöjd alternativ. De som hade 

angivit svarsalternativ ett till tre ansågs därför som nöjda och de som angivit 

svarsalternativ fem till sju ansåg mindre nöjda. 

 

Den sista frågan på enkäten var en öppen fråga där respondenten fick möjlighet att 

komma med ytterligare kommentar. Dessa sammanställdes sedan för att kunna se om 

det var några specifika åsikter som återkommit hos de svarande. 

                                                 
24

 Se bilaga 2 
25

 Jan Trost, Enkätboken,(Lund: Studentlitteratur, 2012), 74-75. 
26

 Jan Trost, Enkätboken, Lund: Studentlitteratur, 2012), 147. 
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3.3 Intervjuerna 

 

Som ett komplement till enkäterna valde jag att utföra två intervjuer. I Fallstudien som 

forskningsmetod beskrivs det hur man kan gå tillväga för att komma i kontakt med 

respondenter. Att välja ut respondenter på grundval av hur mycket de kan bidra till 

forskarens förståelse av den företeelse som studeras innebär att man måste göra 

målinriktade urval av svarspersoner.
27

 För att komma i kontakt med personer som jag 

eventuellt kunde intervjua valde jag att helt enkelt fråga personer som befann sig i 

anslutning till den tysta läsesalen. Ett antal personer tillfrågades och två av dessa var 

villiga att ställa upp och jag bad dem bestämma en tid och en plats för intervjun. 

 

I boken Kvalitativa intervjuer diskuteras flera olika intervjumodeller varav jag valde en 

semi- strukturerad intervjuform,
28

 där jag kunde utgå från min intervjumall med 

frågor.
29

 Samtidigt var jag inte bunden till intervjumallen utan hade möjlighet att ställa 

följdfrågor till den intervjuade om det var något som jag ville följa upp. 

 

 Till studenterna ställde jag frågor som hade att göra med deras bakgrund, användning 

av biblioteken, upplevelser kring den fysiska miljön i den tysta läsesalen och hur de 

tyckte att det fungerade att studera där. Inspelningsutrustning användes vilket gjorde det 

möjligt att koncentrera mig mer på vad respondenten sa och för att skapa en trevligare 

och mindre stressande miljö.
30

 Intervjuerna genomfördes under kvällstid i ett grupprum 

på universitetsbiblioteket i Umeå vilket fungerade väldigt bra. Trost påpekar vikten av 

en ostörd och trygg miljö och säger att den intervjuade skall känna sig trygg under 

intervjun. 
31

  

 

Vid transkriberingen lyssnade jag på korta delar av bandet och skrev sedan ned vad som 

sagts och av vem. Jag valde att transkribera intervjuerna precis som de hade låtit på 

bandet för att sedan sammanställa svaren fråga för fråga. Jag valde att transkribera 

                                                 
27

 Sharan Marriam, B., Fallstudien som forskningsmetod,(Lund: Studentlitteratur, 1998.), 91-92. 

 
28

 Jan Trost, Kvalitativa Intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2005), 39-42. 
29

 Se bilaga 3 
30

 Jan Trost, Kvalitativa Intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2005), 65. 
31

 Jan Trost, Kvalitativa Intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2005), 65. 



13 

 

intervjuerna var för sig och sedan redogöra för bådas svar på varje fråga. I resultatet 

benämns de intervjuade som intervjurespondent A och respondent B. 

 

3.4 Observationerna 

 

Enligt Merriam är observationen en primär informationskälla som utförs ute på fältet. 

Under fältarbetet kan man som observatör lägga märke till företeelser som blivit rutin för 

deltagarna själva, vilket kan leda till en större förståelse för sammanhanget.
32

 Merriam 

beskriver också vikten av att ha ett klart syfte innan man börjar med observationerna. 

Syftet och frågeställningarna utgör grunden för vad som skall observeras.  Mitt syfte var 

att titta på hur studenterna utnyttjade lokalen, vilka platser som var populärast samt titta 

på vad de gjorde medans de var där. Jag valde att göra en ostrukturerad observation utan 

en fast observationsmall. Den ostrukturerade observationen beskriver Merriam som en 

videokamera som sveper över ett visst område som samtidigt tar hänsyn till miljö, 

deltagare, aktiviteter och samspel samt frekvens och varaktighet. Observatören skall 

dessutom vara relativt passiv och får inte störa den miljö man observerar.
33

 

 

Mina observationer utfördes under en dag i mitten på december 2012 och under tre olika 

tider på dygnet. Klockan 09.00, 14.00 och 20.00. Varje observationspass sträckte sig 

över två timmar.  Jag ansåg att detta skulle räcka för att få en heltäckande bild över 

bibliotekets hela öppettid samt för att se hur besökarna rörde sig i lokalen. Valet av tider 

baserades på den undersökning som universitetsbiblioteket utförde under den första 

februari till den femtonde februari 2012.
34

 Denna undersökning visade på hur många 

studenter som faktiskt utnyttjade lokalerna på plan tre. Besökarna i lokalerna räknades 

vid just dessa klockslag under nio vardagar.  

 

Under observationstillfället satte jag mig där jag ansåg att jag skulle göra minst 

påverkan på rummet och dess besökare. Valet föll på en stol till höger om dörren. Där 

hade jag uppsikt över hela rummet. Jag valde att föra anteckningar för att lättare komma 

ihåg vad som pågick och för att lättare se mönster längre fram i analysprocessen och 

valde att i stort sett endast observera det fysiska rummet. Den aspekt av mänskligt 

                                                 
32

Sharan Marriam, B., Fallstudien som forskningsmetod (Lund: Studentlitteratur, 1998), 102. 
33

Sharan Marriam, B., Fallstudien som forskningsmetod (Lund: Studentlitteratur, 1998), 104. 
34

 Malin Josefsson,(Översyn av helt tysta läsesalen (1) januari 2012), 2011-12-22. 
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beteende som jag observerade var främst hur studenterna utnyttjar lokalen exempelvis 

var man valde att sätta sig.  

 

Under observationstillfället passade jag även på att räkna antalet personer i salen för att 

kunna jämföra dessa siffror med de siffror som UB fick fram genom sin undersökning i 

början på 2012. För att undersökningarna skulle bli så lika som möjligt skedde dock 

räkningen av besökare under nio vardagar i mitten på december 2012, alltså inte bara 

under själva observationsdagen. 

 

Sammanställningen av besöksstatistiken gjordes genom att räkna ihop antalet besökare 

per dag och respektive tid och sedan räkna ut ett snitt för respektive tid. Jag räknade 

även ihop det totala antalet besökare i lokalen under alla nio dagar och fick fram en 

totalsiffra som sedan kunde jämföras med bibliotekets egna siffror.  

 

Observationsmaterialet sammanställdes enbart genom att titta på om det fanns några 

framstående nyanser i materialet, alltså om det var någonting som stack ut eller 

återkom. 

 

3.5 Etiska principer 

 

 För att inte kränka någon eller på annat sätt skapa obehag hos mina respondenter, valde 

jag att följa det som Bryman tar upp som grundläggande etiska principerna inom svensk 

forskning.
35

 Vid all kontakt med respondenterna, vare sig det gällde vid utdelningen av 

enkäterna eller kontakten med de som tillfrågades angående intervjuerna började jag 

med att presentera mig själv och ge en kort introduktion till vad undersökningen gick ut 

på. Jag påpekade också att allt deltagande var frivillig och att man när som helst kunde 

avsluta sitt deltagande om man kände för det. Jag nämnde också att alla svar var 

anonyma och att inga namn skulle förekomma i resultatet. Inför observationerna valde 

jag också att fråga bibliotekspersonalen i information om jag fick lov att observera i 

deras lokaler. Eftersom observationsstudien inte gick ut på att peka ut någon specifik 

individ eller några speciella händelser utan istället titta på det fysiska rummet och det 
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 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder,(Malmö: Liber, 2011), 131-139. 

 



15 

 

rörelsemönster som uppstod där, valde jag att inte informera om att observationen 

pågick.  
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4 Resultat  
 

I det här kapitlet redovisar jag de resultat jag fått fram av de undersökningar jag 

genomfört. Resultaten kommer att delas upp i två olika avsnitt där det första behandlar 

det fysiska rummet och det andra studiemiljön.  

 

4.1 Enkätrespondenterna 

 

Av 50 utdelade enkäter fick jag tillbaka 49 stycken, vilket måste ses om ett mycket gott 

resultat. Av dessa var det 29 kvinnor och 20 män som svarat. De flesta var i åldrarna 25-

30 år. 19 procent läste sin första termin på Umeå universitet medan de resterande 81 

procenten läst minst en termin tidigare.  Majoriteten av de svarande studerade inom 

humaniora eller samhällsvetenskap. Därefter var ekonomerna och lärarna den största 

gruppen. Minst representerade var de naturvetenskapliga ämnena.  

 

 

Figur 1: Könsfördelningen bland enkätrespondenterna 59 procent av de tillfrågade var kvinnor, 41 procent var män. 

.             

                                    

                                                  

Figur 2: Åldersfördelning bland enkätrespondenterna.53 procent av de tillfrågade var i åldrarna 25-30 år. 31 procent 

var under 25 år och 16 procent var 30 år eller äldre.  
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39 procent svarade att de besökte bibliotekets tysta läsesal mindre än en dag i veckan, 

33 procent var där en till två dagar i veckan och de resterande 28 procenten var där tre 

till fyra dagar i veckan.  

 

   Figur 3: 39 procent svarade att de besökte bibliotekets tysta läsesal mindre än en dag i veckan,  

   33 procent var där en till två dagar i veckan och de resterande 28 procenten var där mindre än en gång 

   i veckan. 

 

 

4.2 Intervjurespondenterna 

 

Som ett komplement till enkäterna genomfördes två intervjuer. Respondent A var en 26 

år gammal kvinna som läste sin tredje termin på lärarprogrammet. Hon berättade att hon 

besökte Umeå universitetsbibliotek två till fyra gånger i veckan för att studera, låna 

böcker eller göra grupparbeten tillsammans med klasskamraterna. Hon brukade även 

använda bibliotekets datorer och kopiatorer ibland. På frågan hur ofta hon satt i tysta 

läsesalen svarade hon en till två gånger i veckan, ibland mer om det var 

tentamensperiod.  

 

Respondent B var en 30 år gammal man som läste en fristående kurs inom humaniora. 

Universitetsbiblioteket besökte han minst tre till fyra gånger i veckan för att använda 

bibliotekets datorer eller för att skriva ut och kopiera. Han besökte den tysta läsesalen 

ett par dagar i månaden främst för att läsa referenslitteratur eller studera till tentamen.  
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4.3 Användarstatistik 

 

Undersökningen som UB genomförde under 2011-2012 visade att tysta läsesalen inte 

användes till sin fulla kapacitet. Flest användare hade lokalen mitt på dagen med i snitt 

18 besökare per dag. På morgonen och kvällen fanns i snitt 5 besökare i lokalen. Efter 

renoveringen ser fördelningen ut på samma sätt men besökarantalet har ökat något. Fler 

studenter utnyttjar lokalen och besöksantalet har ökat till 23 besökare i snitt mitt på 

dagen och till 8 besökare i snitt på förmiddagen. Under kvällen kvarstår dock snittet 5 

besökare. Jämförelsevis har antalet besökare ökat från 244 till 326 personer om man 

tittar på den undersökning som UB genomförde i februari 2012 och den undersökning 

som jag gjorde i mitten på december 2012. Båda mätningarna genomfördes under nio 

vardagar och vid tre olika klockslag, 09.00, 14.00 och 20.00. 

 

 

Figur 4: Staplarna visar hur besöksfördelningen såg ut under de dagar som min undersökning pågick. Flest besökare 

hade läsesalen mitt på dagen. Minst antal besökare var det under kvällstid. 

 

 

4.4 Den fysiska miljön 

 

Här kommer att jag att redogöra för vad respondenterna svarat på frågorna som rör den 

fysiska miljön. Det vill säga möbler och möblering, ljussättning, färger, luft och 

temperatur. 
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4.4.1 Möbler och möblering 

 

Sammanställningen av materialet visade att studenterna var mycket nöjda med den 

nyrenoverade läsesalen. Ord som dök upp var mysigt, vardagsrumskänsla, fint, 

ombonat, öppet och ljust. Hela 92 procent av enkätrespondenterna svarade att de tyckte 

att det var en bra plats att studera på och den nya möbleringen och möblerna framhölls 

som en bidragande orsak till detta. Även intervjurespondenterna framhöll att möblerna 

var en bidragande orsak till att de gärna studerade i tysta läsesalen. Intervjurespondent B 

påpekade också att möjligheten att få en studieplats var större här än i exempelvis 

studiesalen.  

 

De möbler som i första hand både bland enkätsvaren och hos intervjurespondenterna 

lyftes fram var de gröna och lila fåtöljerna. Även observationerna visade att de allra 

flesta föredrog att sitta i de gröna fåtöljerna närmast de runda fönstren. Så länge det 

fanns platser kvar där gick man dit. Några få valde att sätta sig vid skrivbordskuberna 

eller längst väggarna. 

 

 Elva personer av de 49 tillfrågade uppgav att de upplevde stolarna vid skrivborden som 

hårda och osköna, åtta av dessa efterfrågade även fler fåtöljer och små bord vid de lila 

fåtöljerna att lägga ifrån sig saker på. Intervjurespondent A nämnde även hon stolarna i 

läsesalen och beskrev dem som obekväma att sitta på under en lite längre stund. 

 

4.4.2 Belysning 

 

Studenterna som svarade på enkäten var mycket nöjda med belysningen i lokalen. 94 

procent ansåg att både allmänbelysningen och belysningen vid studieplatserna var 

tillfredställande. Rummets många fönster och glaspartier lyftes fram som positivt av 

både intervjurespondent A och B, de efterfrågade dock båda bättre belysning vid de lila 

fåtöljerna.  
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4.4.3 Luft och temperatur 

 

Några frågor jag tog upp både under intervjuerna och på enkäten gällde luft och 

temperatur. 67 procent av de svarande ansåg sig var nöjda med luften i lokalen, 19 

procent var något eller mycket missnöjda. 2 procent svarade vet ej på frågan och de 

resterande 10 procenten placerade sig på mitten av skalan och bedömdes därför vara 

varken nöjda eller missnöjda med luften. Under intervjuerna framkom det att luften 

ibland upplevdes syrefattig och att man lätt blev trött och hade svårt att koncentrera sig 

längre stunder. Detta gällde framför allt under dagtid när det var många som befann sig i 

lokalen.  

 

När det gäller temperaturen svarade 59 procent av enkätrespondenterna att det var 

tillräckligt varmt i lokalen. De resterande 41 procenten tyckte att temperaturen var för 

låg. Även under intervjuerna framkom det att lokalen upplevdes kall och dragig, 

möjligtvis på grund av gamla fönster eller ventilationen. Intervjurespondent A berättade 

att hon ofta blev kall när hon suttit länge i tysta läsesalen. 

 

4.5 Studiemiljön 

 

87 procent av läsesalens besökare svarade att de kunde koncentrera sig på sina studier 

när de befann sig där. Detta berodde förutom på sköna möbler, också på att salen 

upplevdes som förhållandevis tyst. Respondent B lyfte fram anledningen att man fick 

vara i fred som en bidragande orsak till att han kunde koncentrera sig på studierna. 67 

procent svarade att de var mycket nöjda med ljudnivån i rummet.  

 

 57 procent framhöll dock att de ibland stördes av de andra studenterna. De allra flesta 

tog upp andra studenter som inte höll sig till de uppsatta reglerna som ett av dessa 

störande element. Synpunkter som togs upp var bland annat att det passerade studenter 

ut och in genom dörren för att använda toaletten i anslutning till läsesalen trots att de 

inte satt och studerade där inne. Detta skapade mycket spring. Detta var även något som 

jag uppmärksammade under mina observationer. 13 av de 49 personer som svarade på 

enkäten störde sig på detta. Regelbrott sågs över lag som det största problemet hos både 

enkätrespondenterna och hos intervjurespondenterna. Under de sex timmar jag befann 
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mig i lokalen hade elva personer dator med sig in, åtta hade mat eller dryck med sig in 

och ett tiotal pratade antingen med varandra eller i telefonen. Intervjurespondent A 

efterfrågade en mer synlig personal och tydligare skyltning i och utanför lokalen för att 

råda bot på detta; 

 

Jag tror inte att folk inte fattar att det skall vara tyst här och att man inte får använda dator. Eller så bryr de 

sig inte för att personalen aldrig kommer hit och säger till dem. Det skulle nog vara bra om man satte upp 

lite bättre skyltar som verkligen syns. 

                                                    

8 av enkätrespondenterna samt både intervjurespondent A och B efterfrågade 

möjligheten att använda surf eller läsplattor i lokalen. Motiveringarna var att de var 

ljudlösa och att inga tangentbord behövdes. 

 

Både i enkäten och under intervjuerna ställde jag frågan om respondenterna kände sig 

trygga när de vistades i lokalen och alla tillfrågade svarade att de ansåg att den tysta 

läsesalen var en trygg plats. Det var dock några som påpekade att de ogärna lämnade 

sina saker kvar i lokalen även om de bara skulle gå på toaletten eller hämta en bok. 

Detta var också något som jag uppmärksammade under observationerna. De flesta 

plockade ihop sina saker och tog dem med sig trots att de bara var borta ett par minuter. 

15 personer plus intervjurespondent A efterfrågade låsbara skåp antingen i anslutning 

till tysta läsesalen eller på någon annan lättillgänglig plats på biblioteket. 

 

Överlag var de allra flesta väldigt nöjda med det totala intrycket av läsesalen. Endast 2 

procent svarade vet ej på denna fråga. 2 procent svarade att de varken var nöjda eller 

missnöjda. 0 procent svarade att var missnöjda och hela 96 procent svarade att de var 

nöjda. 
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Figur 5: Fördelningen över hur många som ansåg sig nöjda med den tysta läsesal. 96 procent svarade att de var 

nöjda, 2 procent svarade vet ej, två procent ansåg sig vara varken nöjda eller missnöjda och 0 procent svarade att de 

var mindre nöjda. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyserar jag materialet utifrån tidigare forskning. 

 

Av resultatet att döma är det den lite äldre studenten som utnyttjar tysta läsesalen och 

studenter inom humaniora och samhällsvetenskap är klart överrepresenterade jämfört 

med de som läser naturvetenskapliga ämnen. Hur detta kommer sig är svårt att svara på 

men skulle vara intressant att titta närmare på i en annan studie. 

 

Siffrorna från undersökningen visar att besöksantalet ökat efter renoveringen. Att 

bibliotekets egen undersökning genomfördes under februari månad och min 

undersökning genomfördes i mitten på december bör dock påpekas. Min 

undersökningsperiod inföll väldigt nära jullovet och Lucia vilket man kan anta bidrog 

till hur statistiken såg ut. Antalet besökare den 12 januari var exempelvis väldigt låg, 

lägre än under någon annan undersökningsdag. 

 

 Vad som lockat de nya besökarna till lokalen torde vare den nya fysiska miljön som i 

undersökningsmaterialet bland annat beskrivs som mysig, ombonad och ljus. En 

stimulerande, funktionell och trevlig arbetsmiljö kan enligt Lindahl uppnås med 

estetiska hjälpmedel så som färg och form.
36

 Kopplat till bibliotekets eget syfte med 

renoveringen så måste resultatet ses som lyckat då de ville att lokalen skulle upplevas 

som en öppen och lugn miljö samt vara ljus och överblickbar.
37

 

 

Boken Libraries design for Users tog upp ett antal relevanta kriterier för hur en bra 

studiemiljö bör se ut.
38

 Av de sex punkter jag tar upp från boken når läsesalen på Umeå 

universitetsbibliotek upp till nästan alla. Bäst är man på att tillhandahålla olika typer av 

studieplatser. I läsesalen finns avskärmade skrivbordsplatser för enskilda studier men 

även andra typer av inbjudande studieplatser. Möblerna verkar ha spelat en betydande 

roll för studenterna, att sitta skönt och lite mer avslappnat verkar vara viktigast om 

                                                 
36

 Göran A. Lindahl, Rummet som resurs för förändringsarbete (Göteborg, Chalmers tekniska högskola, 

2001), 111-112. 
37

 Malin Josefsson, (Översyn av helt tysta läsesalen (1) januari 2012), 2011-12-22. 
38

 Nolan Lushington, Libraries designed for users- A 21
st
 Century Guide (New York: Neal- Schulman 

Publishers Inc. 2002), 114-115. 
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studenterna får välja. Sköna fåtöljer återkommer på flera ställen i 

utvärderingsmaterialet. Även observationerna visade att de allra flesta föredrog att sitta i 

de gröna fåtöljerna närmast de runda fönstren. Det framgick dock att studenterna inte 

alls var nöjda med de stolar som fanns tillhandahållna i salen och de beskrevs som hårda 

och obekväma. Marshall understryker vikten av stolar anpassade för långa stunder av 

stillasittande arbete,
39

 så detta är eventuellt något som biblioteket bör se över. 

 

I Libraries design for Users tas också lokalens placering och inredning upp som viktiga. 

Det är bland annat viktigt att salen är centralt placerad och ligger nära samlingar, hissar 

och trappor samt är möblerad så att personalen enkelt kan övervaka lokalen och så att 

akustiken dämpas. I läsesalen på universitetsbibliotekets fall har det handlat om en 

mindre renovering vilket inneburit att lokalens placering inte påverkats. Den ligger 

emellertid nära trappor, hiss och kursboksamling och har inretts på ett sådant vis att det 

är lätt att överblicka rummet. Tyvärr ligger salen en bit bort från informationsdisken och 

dessutom på en annan våning vilket gör att arbetet med att övervaka lokalen på så sätt 

blir svår. 

 

 Vad gäller akustiken så är det någonting jag inte kan uttala mig om men av 

undersökningsmaterialet har det framgått att studenterna tycker att ljudnivån i lokalen är 

tillfredställande. Flera av de tillfrågade klagade dock på att det fanns de studenter som 

inte brydde sig om de regler som skall gälla i lokalen. Flera av besökarna använde dator, 

eller pratade i telefonen, andra samtalade med varandra eller hade mat och dryck med 

sig in i salen. Det framkom också att flera av respondenterna stördes av att studenter 

som satt i andra delar av biblioteket kom in i tysta läsesalen enbart för att använda 

toaletten. Varför man sökte sig till just denna toalett istället för att använda den som är 

belägen vid hissen precis utanför läsesalen kan bero på att det är få som vet om att 

denna toalett finns.  

 

Vad regelbrotten beror på är svårt att säga, men kanske är det möjligt att studenterna 

helt enkelt inte har uppfattat att det är en tyst läsesal där specifika regler gäller. Detta 

skulle i så fall innebära att skyltningen är otillräcklig och bör ses över.  

                                                 
39

 Peter Marshall, Din guide till effektiva studier, (Malmö: Liber, 2002) 30-35. 
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Trots att flera av de tillfrågade störde sig på personer som tagit med sig dator var det 

flera som efterfrågade möjligheten att få ta med sig läs eller surfplattor till läsesalen. 

Motiveringarna var att det inte behövdes tangentbord till dessa och att de därför var helt 

tysta. Problemet kan dock bli att det regelverk som satts upp inte uppfattas som 

konsekvent och det kan bli svårt att motivera varför man får ta med sig läsplatta in men 

inte dator speciellt nu när det blir allt vanligare med trådlösa tangentbord även till 

surfplattorna.  

 

Ytterligare aspekter som påverkar hur besökaren upplever besöket tar författarna till 

Assessing Service Quality, satisfying the Expectations of Library Customers nämner är 

personlig säkerhet, ens personliga tillhörigheters säkerhet, rumstemperatur, ventilation 

och ljus.
40

  Umeå universitetsbibliotek har tagit fasta på den personliga säkerheten 

genom att göra lokalen mer överskådlig och alla respondenter svarade att de kände sig 

säkra när de befann sig i lokalen. Det visade sig dock att många oroade sig över att bli 

utsatta för stöld och plockade därför ihop sina saker varje gång de lämnade lokalen, 

även om det bara handlade om ett par minuter. Efterfrågan på låsbara skåp uppkom som 

önskemål. 

 

Respondenterna fick även möjlighet att ta ställning till rumstemperatur, ventilation och 

ljus. När det gäller rumstemperaturen var det många som tyckte att det var kallt i 

lokalen. Så vitt jag förstår kan dock inte universitetsbiblioteket själva styra över 

temperaturen i lokalen och de har därför svårt att påverka detta i någon större 

utsträckning. Respondenterna ansåg däremot att ventilationen och belysningen i salen 

var mycket bra. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Peter Hernon & Ellen, Altman, Assessing Service Quality: Satisfying the Expectations of Library 

Customers (Chicago: American Library Association, 1998), 175. 
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6 Slutsats  
 

 

Syftet med denna uppsats var att utvärdera den nyrenoverade tysta läsesalen på Umeå 

Universitetsbibliotek, med utgångspunkt i studenternas upplevelser av det fysiska 

rummet och dess betydelse för studiemiljön. Utifrån de två frågeställningarna jag haft 

har jag kommit fram till att studenterna på det stora hela är nöjda med salens nya 

utformning. De upplever att den är ljus och öppen samtidigt som den känns ombonad 

och mysig. Det finns gott om studieplatser av varierande karaktär, belysningen är 

tillfredställande och luften är tillräckligt bra. Miljön upplevs som säker, relativt tyst och 

de allra flesta anser att de kan koncentrera sig på studierna när de befinner sig i 

läsesalen. Studenterna upplever dock att de störs av att det springer personer in och ut 

genom dörrarna för att använda toaletten, samt av regelbrytare som använder datorer, 

äter mat och pratar i lokalen. 

 

Som timanställd biblioteksstudent på Umeå Universitetsbibliotek har jag full förståelse 

för att bibliotekspersonalen alltid försöker sätta användarens behov i centrum men att 

tiden och ekonomin inte alltid räcker till, men just i det här fallet kan man dock se att 

man kan göra mycket med små medel. 

 

 

6.1 Förslag på förbättringar 

 

 Umeå Universitetsbibliotek bör se över hur deras regler exponeras i och omkring 

den tysta läsesalen och göra dem tydligare. 

 Se även över skyltningen till toaletterna på plan tre. Tydligare skyltning skulle 

eventuellt kunna minska trafiken in till toaletten i läsesal 1.  

 En faktor som skulle ha mildrande effekt på de störande momenten så som 

datoranvändning torde kunna vara att personalen går schemalagda rundor i den 

tysta studiemiljön för att på så sätt ha kontroll över att rådande regler efterföljs.  

 Möjligheten att köpa in ergonomiska stolar till åtminstone några av 

skrivbordsplatserna bör ses över.  

 Se över möjligheten att införskaffa låsbara skåp för exempelvis väskor och 

jackor. 
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8.1 Bilaga 1: Link Arkitekturs förslag på läsesalens nya utformning. 
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8.2 Bilaga 2: Enkätmall. 

 
Utvärdering av UB:s tysta läsesal. 

 

 

 

Hej! Jag skriver mitt examensarbete i Biblioteks- och informationsvetenskap där  
jag utvärderar den tysta läsesalen här på UB(där du befinner dig) och jag skulle bli  
Väldigt glad om du ville fylla i den här enkäten. Du är självklart anonym. 
 
 

Man    Kvinna  

 

Födelseår:_____________ 

 

Institution och 

utbildning:________________________________________________________ 

Termin:__________________________________________________________ 

 

Hur ofta sitter du och pluggar på UB?  

Mindre än 1dgr/v     

1-2 dgr/v                

3-4dgr/v                 
5-7dgr/v                 

 

Hur ofta sitter du i den tysta läsesalen?  

Mindre än 1dgr/v     

1-2 dgr/v                

3-4dgr/v                 
5-7d/grv                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------                                                                                                                                           
Hur väl stämmer följande påstående in på 

dig? Det är viktigt att du fyller i ett 

alternativ för varje påstående. 

 

         Stämmer helt                                        Stämmer         Vet ej                         

och hållet                                           inte alls 
1   2   3   4   5   6   7 

1. Vid mitt första besök tyckte jag att den 

tysta läsesalen var lätt att finna. 

 

                               

2. Jag tycker att allmänbelysningen i 

lokalen är tillräcklig. 

 

                              

3. Jag tycker att belysningen vid 

studieplatserna är tillräcklig. 

 

                              

4. Jag upplever att luften i lokalen är bra. 

 

                               

5. Jag tycker att ljudnivån i lokalen är bra.                                

  

6. Jag tycker att det är tillräckligt varmt i                                
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lokalen.  

 

7. Jag känner att färgsättningen i rummet 

skapar studiero. 

 

                               

8. Jag tycker att möblerna i den tysta 

läsesalen är bekväma. 

 

                 

9. Jag upplever att det är lätt att få en 

studieplats i lokalen. 

 

 

 

                           

10. Jag känner mig trygg när jag vistas i 

den tysta läsesalen. 

 

                 

11. Jag kan koncentrera mig på studierna 

när jag befinner mig i den tysta 

läsesalen. 

 

                 

12. Jag tycker att den tysta läsesalen är en 

bra plats att studera på. 

 

                 

13. Jag störs inte av de andra studenterna 

som befinner sig i tysta läsesalen. 

 

                 

14. Jag är nöjd med det totala intrycket av 

den tysta läsesalen. 

                 

 
 

 

 

Om du har några övriga synpunkter eller förbättringar som rör den tysta läsesalen 

skriv gärna ner dem här: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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8.3 Bilaga 3: Intervjumall. 

 

 
Intervjufrågor 
 
1. Vilket ämne studerar du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Hur länge har du studerat här på Umeås universitet? 
4. Hur ofta besöker du UB och vad brukar du göra när du är där? 
5. Hur ofta sitter du i den tysta läsesalen? 
 
6. Vad brukar du göra när du befinner dig i den tysta läsesalen? (läser, skriver etc.) 
7. Vilka är dina upplevelser av den tysta läsesalen? (fördelar, nackdelar etc.) 
8. Hur upplever du temperaturen i rummet? 
9. Hur upplever du luften i rummet? 
10.  Om du skulle få förändra någonting, vad skulle du då förändra? 
11. Tycker du att du får den arbetsro du behöver när du studerar i den tysta 
läsesalen? 
12. På vilket sätt tycker du att UB:s belysning och ljudnivå bidrar till din motivation 
att studera? 
 
13. Var i salen sitter du helst? (ex. fåtöljer, borden, de lila fåtöljerna, nära dörren 
etc.) 
14. Varför väljer du att sitta just där? 
 
15. Hur påverkas du av färgerna i läsesalen? 
16. Vad tycker du om växterna och konst och färger i lokalen? 
17. Påverkar det trivseln i lokalen tycker du? 
18. Vad tycker du om att man inte får använda dator eller läsplattor i lokalen? 
19. Har du någon gång känt något obehag när du suttit i lokalen, eller känner du 
dig säker när du sitter där och pluggar? 
20. Vad är god studiemiljö för dig? 
21. Är det något mer du vill tillägga? 
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8.4 Bilaga 4: Karta över Umeå Universitetsbibliotek på plan 3. 

 
 
 

 
 

 


