
VT 2013 
Examensarbete, 15 hp 
Kandidatprogrammet för Kognitionsvetenskap, 180 hp 
Handledare: Ulrich Olofsson 

 

 

 

En planering av ”meröppet” för Sävar 

bibliotek 

Hur kan man designa ett bibliotek för självbetjäning och sociala 

interaktioner? 

Filip Lilja Bermlid & Johanna Löfvenberg



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagivanden 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss med detta arbete. Mats Enarsson, bibliotekarie på 

Sävar bibliotek som gav oss uppdraget och har hjälpt oss under hela förloppet, alla som 

har deltagit i intervjuerna och i fokusgruppen, samt Ulrich Olofsson, vår handledare på 

Umeå universitet.



1 

 

 

 

EN PLANERING AV ”MERÖPPET” FÖR SÄVAR BIBLIOTEK – HUR KAN MAN DESIGNA 
ETT BIBLIOTEK FÖR SJÄLVBETJÄNING OCH SOCIALA INTERAKTIONER?  

 
 

Filip Lilja Bermlid och Johanna Löfvenberg 

 
Sävar bibliotek ska införa meröppet, och denna studie har undersökt hur man bör gå tillväga. Intervjuer 

utfördes via telefon och e-mail till andra meröppna bibliotek, och en fokusgrupp utfördes med besökare 

och personal vid Sävar bibliotek. Vi undersökte även relevant litteratur för att hitta hur själva miljön i 

biblioteket ska se ut. Vi kom fram till att det är viktigt att information om förändringarna kommer ut till 

besökarna. Det är också viktigt att biblioteket ska vara en social miljö, så det är viktigt att arrangera det så 

att det uppmuntrar till social interaktion. 

 

 
A PLANNING OF “MORE-OPEN” FOR SÄVAR LIBRARY – HOW CAN A LIBRARY BE DESIGNED FOR SELF-
SERVICE AND SOCIAL INTERAKTIONS? Sävar library will introduce self-service (“more-open”) and in this 
study we have researched how to carry it out. Interviews were performed through telephone and e-mail to 
other more-open libraries and a focus group was performed with visitors and personnel at Sävar library. 
We also researched relevant literature in order to find how the environment in the library should look like. 
We found that it is important that information about the changes reaches the visitors. It is also important 
that the library will continue to be a social environment, so it is important to arrange it so that it encourages 
social interaction. 

 

 

Svensk biblioteksförening förklarar “meröppet” på följande sätt på sin hemsida 

(Presentation av nätverken, 2013): “Begreppet meröppet är medvetet valt för att 

poängtera att det meröppna biblioteket handlar om en utökning av bibliotekets erbjudande, 

inte att som i exempelvis Danmark, av besparingsskäl ersätta bemannat öppethållande med 

självbetjäning.” Ett meröppet bibliotek är alltså ett bibliotek som användare har tillgång 

till även utanför de ordinarie öppettiderna, trots att bibliotekspersonalen inte är 

närvarande. Idén är att öka tillgängligheten för användarna utan att det ska behöva kosta 

några extra resurser, någonting som vi tycker stämmer bra överens med hur framtiden 

inom bibliotek kommer att se ut. Karin Bergendorff (Kultur Skåne, 2011) tror att detta 

kommer att vara vanligt bland bibliotek inom en nära framtid. Meröppna bibliotek blir 

allt vanligare; konceptet har spridit sig från Danmark till södra Sverige, och snart även till 

norra Sverige. Sävar bibliotek i Umeå planerar att införa meröppet inom kommande år, 

och de vill veta hur de ska gå tillväga. Vad bör man tänka på? Vad har andra meröppna 

bibliotek haft problem med och hur har de löst dem? Hur ska man skapa en trivsam miljö?  

 

Vår uppdragsgivare Sävar bibliotek planerar att införa meröppet inom en snar framtid. 

De vill också att vi ska ge designförslag på biblioteket för hur man kan skapa en lättsam 

och social stämning. Besökarna ska känna sig som hemma och våga prata med andra. 
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Målet med det här arbetet är att assistera dem att uppnå detta med hjälp av riktlinjer från 

forskning, en fokusgrupp med användare på biblioteket och genom att rådfråga andra 

bibliotek som redan har meröppet. De lösningsförslag som vi kommer fram till är främst 

till för att hjälpa vår uppdragsgivare att uppnå sina mål, men vi hoppas att de också ska 

kunna hjälpa andra mindre bibliotek som vill införa meröppet. 

 

I det här arbetet har vi undersökt vilka faktorer som är viktiga för ett bibliotek, vad man 

bör tänka på innan man inför meröppet, och vad användare och personal anser om att ha 

ett meröppet bibliotek. För att undersöka detta utfördes kortare intervjuer via mail med 

bibliotekarier och bibliotekschefer från flera bibliotek som redan har infört meröppet, 

studie 1. Intervjuer via e-mail har fördelarna att de kan ske på de intervjuades bevåg, de 

kräver mindre resurser eftersom att de inte behöver transkriberas och att de kunde 

fundera och ge mer uttänkta svar på frågorna. Det bästa alternativet till e-mailintervjuer 

hade varit att träffa de olika intervjudeltagarna öga mot öga, men det saknades resurser 

för att detta skulle vara möjligt. Vi övervägde telefonintervju med samtliga men kom fram 

till att frågorna kanske krävde en del eftertanke att besvara, och intervjudeltagarna hade 

då kanske känt sig stressade över att svara över telefon. Vi utförde också en fokusgrupp 

med användare (deltagare i en läsecirkel) och personal från Sävar bibliotek, studie 2. 

Intervjuer med deltagarna eller en enkätstudie hade kunnat vara alternativ, men 

fokusgrupper är bättre anpassade än intervjuer för sociala frågor, som till exempel 

säkerhetsfrågor, därför att de uppmanar till diskussion. Vi valde av samma anledning bort 

enkätstudier. Enkätstudier har dessutom ofta dålig svarsfrekvens; om man skulle skicka 

ut den till boende så är det inte säkert att de är biblioteksbesökare. En begränsning i 

studien kan vara att samtliga deltagare i ingick i läsecirkeln vilket tyder på att de är väldigt 

dedikerade biblioteksbesökare. Detta kan göra det svårt att generalisera resultatet till den 

genomsnittliga biblioteksbesökaren. Det deltog inte heller några barn eller ungdomar i 

studien, och eftersom att biblioteket ligger i ett skolområde kan detta också ses som en 

begränsning i studien. Vi har inte heller valt att använda oss av någon specifik 

analysmetod för att analysera våra resultat från studie 1 och studie 2, detta kan också ses 

som en begränsning i studien, men vi tycker inte att det behövdes. Resultaten från dessa 

två studier är åtskilda från vad vi kom fram till när vi undersökte tidigare studier. Då hela 

biblioteket kommer att byggas om så ser vi detta som en möjlighet att inte bara lägga till 

meröppet till biblioteket utan också förbättra dess rumsliga aspekter som ljudnivå, 

belysning och färgsättning. För att ge förslag på hur den fysiska miljön ska se ut bedömde 

vi att det inte behövdes någon empiri utan snarare en genomgång av tidigare studier och 

förslag baserade på dessa. 

 

Tidigare studier har visat att användare uppvisar olika beteenden när de söker material i 

ett bibliotek, vilka kan delas in i konvergent (målsökande) och divergent (utforskande) 

beteende (Björneborn, 2008). Enligt Björneborn (2008) skulle en idealanvändare 

använda sig av en blandning av båda beteendena för att hitta biblioteksmaterial, då dessa 
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beteenden kompletterar varandra och ökar sannolikheten för att hitta material som man 

annars inte skulle ha hittat eller funnit intresse för (serendipitet). Man kan tänka sig att 

en bibliotekarie skulle kunna hjälpa till med båda de här typerna av sökande, då besökare 

både kan vara ute efter en speciell bok utan att veta hur biblioteket är upplagt eller att de 

vill ha förslag på böcker från en bibliotekarie som antagligen har läst många böcker.  

 

Enligt Goal-framing theory har människor tre olika sorters mål som de vill uppnå 

(Lindenberg & Steg, 2007): (1) Normativa mål (normative goals) som går ut på att följa 

sociala regler och normer för att inte sticka ut ur mängden, (2) vinstmål (gain goals) som 

går ut på att förbättra sina egna resurser eller tillgångar, och (3) njutningsmål (hedonic 

goals) som går ut på att förbättra hur man känner sig just nu. Ett av de största målen inom 

miljöpsykologi är att använda cues i miljön för att stärka personers vilja att uppfylla sina 

normativa mål, då människor uppvisar ett stabilare beteende när det påverkas av 

normativa regler snarare än av sina känslor (Lindenberg & Steg, 2007). Normativa mål är 

också de som kräver mest utomstående påverkan för att kunna påverka beteende 

(Lindenberg, 2012). Människors mål verkar påverkas som mest av följande tre miljöcues 

(Lindenberg, 2012): (1) Om andra människor är närvarande, (2) om andra människor i 

omgivningen följer normativa regler, och (3) objekt som är starkt associerade med ett 

mål. För att normer ska ha en påverkan på beteende så måste de vara framträdande och 

tydliga (Kallgren, Reno, & Cialdini, 2000). Kallgren et al. (2000) visade i en studie att om 

man ser en annan person plocka upp skräp så är man betydligt mer benägen att plocka 

upp sitt eget skräp. Tidigare studier av Cialdini, Reno, och Kallgren (1990) visade att en 

liknande förändring i beteende kan uppnås på andra sätt; när observerade personer fick 

chansen att kasta iväg ett reklamblad så var det mindre sannolikt att de skulle göra det 

om reklambladet hade ett normativt meddelande på sig, till exempel uppmana till att sluta 

skräpa ner. Människor påverkas av sin omgivning, olika cues kan inte bara ge upphov till 

olika beteenden, utan de kan kombineras för en starkare effekt (Lindenberg, 2012). 

Keizer, Lindenberg, och Steg (2008) beskriver ett scenario där det var mer troligt att 

personer stal ett kuvert om de kunde se en 5€-sedel sticka ut ur det, om någon dessutom 

hade klottrat på kuvertet så ökade risken att kuvertet blev stulet ännu mer. Det här 

beteendet kan tillskrivas “cross-norm inhibition effect” som går ut på att cues som bryter 

mot en norm, exempelvis skräp på golvet, gör det mindre sannolikt att normer kommer 

följas, och sannolikheten ökar att andra personer också slänger sitt skräp på golvet 

(Lindenberg, 2012). Johannsen (2012) säger också att det är extra viktigt att hålla rent i 

meröppna bibliotek då det inte finns någon personal som kan se till att reglerna följs. 

 

Enligt utvärderingen av Veberöds meröppna bibliotek (Kultur Skåne, 2011) utnyttjas den 

meröppna tiden mycket (89 % av användarna som har utökat sitt bibliotekskort så att de 

kan nyttja meröppet). Användarna lånar och lämnar material, hämtar reservationer, läser, 

använder datorerna, studerar, umgås med andra och använder kopiatorn. Given och 

Leckie (2003) undersökte biblioteksanvändares aktiviteter och fann att prata med andra 
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användare var den tredje mest förekommande aktiviteten (efter att läsa och skriva), det 

är alltså viktigt att erkänna att bibliotek fungerar som en plats där människor inte bara 

läser böcker utan även socialiserar med varandra på. 

 

Baserat på den data som Given och Leckie (2003) fann så kan man göra vissa antaganden 

om vad en besökare på ett bibliotek kan tänkas använda för resurser. Den resurs som 

hade överlägset flest användare (~55 %) var de olika bord som är ämnade för studier 

eller läsning, näst flest använde sig av datorer (~13 %), den tredje mest populära 

platserna var platser där man kunde äta mat eller liknande ställen där det var lite mindre 

strikta regler för hur man får bete sig. 

 

Det finns flera för- och nackdelar med självserviceteknologi (SST) (Meuter, Ostrom, 

Roundtree, & Bitner, 2000). Meuter et al. beskriver att användare känner sig nöjda med 

SST:s när den löser ett intensifierat behov (tack vare vidare tillgänglighet kan SST ofta 

lösa användares problem omedelbart), när SST:n känns som ett bättre alternativ än att 

använda sig av personal (enkelt att använda, undvika personal, spara tid och pengar, och 

använda tjänsten när och var man än vill), och helt enkelt när SST:n fungerar som den ska. 

Däremot känner sig användare missnöjda med SST när det sker tekniska fel (teknologin 

fungerar inte som den ska), processfel (SST:n fungerar som den ska, men ett fel inträffade 

efter att interaktionen mellan användaren och SST:n hade skett), när designen är 

undermålig (användarna förstår inte hur de ska utföra uppgiften), och även när 

användarna själva gjorde fel (Meuter et al., 2000). Det finns alltså flera fördelar med SST, 

såsom meröppna bibliotek, om man implementerar dem på rätt sätt och förhindrar fel 

som ger en negativ upplevelse. Att besökare ska känna sig trygga är en viktig faktor om 

man ska förlita sig på SST (Johannsen, 2012). I Danmark har man sett att det sker fler lån 

i timmen när det finns personal på plats, trots det så är det relativt få som faktiskt 

interagerar med personalen (Johannsen, 2012). Vi anser att detta tyder på att somliga 

känner sig otrygga på personallösa bibliotek. Bibliotek i Danmark använder sig av 

kameraövervakning för att öka tryggheten, men som tidigare nämnda resultat 

(Johannsen, 2012) visar verkar det inte hjälpa så mycket. Johannsen (2012) beskriver 

också funna resultat som visar att det mesta av den vandalism som sker, sker i 

stadsmiljöer. Han nämner också att höja åldersgränsen för inträde som ett annat sätt för 

att motverka vandalism. 

 

För att skapa en miljö som är så trivsam och bekväm som möjligt finns det flera olika 

faktorer som man bör ha med i beräkningen. Enligt EMBE (Ergonomic Methodology for 

the Built Environment) bör man tänka på faktorer som miljö och användarnas möjligheter 

att röra sig från en plats till en annan, ljudnivå, ljus och färgsättning för att skapa en 

ergonomisk miljö (Ferrera & Villaroucob, 2012). 
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För att förbättra kommunikation och användarvänlighet är det viktigt att ha möblemang 

som stödjer flera sorters aktiviteter, som till exempel avslappning, skrivande och 

diskussioner (Johannsen, 2012). Flera studier, däribland Sommer och Ross (1958), 

hävdar att om man organiserar sittplatser så att man sitter mot varandra runt ett bord 

eller i små grupper så är det mer sannolikt att besökare pratar med varandra än om de 

skulle sitta på rad. Personer som sitter så att de inte är vända mot varandra är mindre 

delaktiga i samtal och känner av mer social obekvämhet (Patterson, Kelly, Kondracki, & 

Wulf, 1979). Små bord kan tjäna till att ge besökare personligt utrymme, och man kan 

även lägga böcker och annat på dem (Sommer & Ross, 1958). Ett annat sätt att främja 

kommunikation är att undvika för höga eller för tätt packade bokhyllor (Johannsen, 

2012). Dekorationer i form av växter kan få en lokal att upplevas som mer bekväm och 

attraktiv (Larsen, Adams, Deal, Kweon, & Tyler, 1998).  

 

Buller kan öka aggressivt beteende och minska hjälpsamt beteende (Cassidy, 1997). Nivån 

på det störande ljudet har också en påverkan på hjälpsamhet; personer som utsätts för ett 

högt ljud är mindre benägna att hjälpa en annan person än någon som utsätts för ett lägre 

ljud (Page, 1977).  Hur irriterad man blir av buller verkar öka när något av följande fem 

villkor uppfylls: (1) Ljudet uppfattas som onödigt, (2) de som orsakar ljudet inte verkar 

bry sig om andra närvarandes välmående, (3) man ogillar andra aspekter av sin 

omgivning, (4) ljudet uppfattas som farligt för närvarandes hälsa, (5) ljudet associeras 

med rädsla (Cohen, Glass, & Phillips, 1979). Buller har en större påverkan på personer 

som inte känner att de har kontroll över situationen eller ljudkällan, en känsla av 

hjälplöshet har också visat sig ha negativa effekter på hälsan (Cohen et al., 1979). 

Belysning är en viktig fråga när det gäller trivsel, särskilt i länder med så många mörka 

dagar som Sverige (Küller, Ballal, Laike, Mikellides, & Tonello, 2006).  

 

Tidigare studier har visat att elever som har tillgång till direkt solljus eller ljus som 

härmar effekterna av dagsljus fick en positiv effekt på sina stresshormoner (Cassidy, 

1997). Förutom att omgivningen bör vara väl upplyst, rekommenderar CIE (Commission 

Internationale de l’Eclairage) att belysningen ska ha en varmare ljusfärg (så kallad 

“varmvit” belysning, lägre än 3 300 K) i kallare klimat och i boendemiljöer, medan kallare 

ljusfärger (så kallad “kallvit” belysning, upp till 5 300 K) lämpar sig för varmare klimat 

och i arbetsmiljöer (Knez, 2005). Johannsen (2012) hävdar att bibliotek som infört 

meröppet i Danmark har behövt spendera mycket resurser på att ta bort mörka hörn och 

dåligt upplysta områden i biblioteken för att ge besökare en bra överblick över dem. Detta 

gör att besökarna känner sig tryggare att gå in på biblioteket även utan personal. Däremot 

hävdar Bell, Greene, Fisher, och Baum (2001) att en dämpad belysning har visat sig leda 

till mer intimitet och till tystare konversation. Studier har visat att en färgstark miljö med 

mycket mönster stimulerar hjärnan mer än ett rum med en låg visuell komplexitet, och 

varma färger (som rött) stimulerar hjärnan mer än kalla färger (som blått) (Küller, 2005). 

Vidare hävdar Küller (2005) att om man redan känner sig sämre till mods kan en alltför 
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visuellt komplex miljö överstimulera hjärnan, vilket kan upplevas som stressande. Küller 

hävdar också att för att ett rum ska kännas naturligt bör taket vara ljusare än väggarna 

och väggarna vara ljusare än golvet, eftersom himlen vanligtvis är ljusare än marken. 

Golvet ska inte heller vara alltför mörkt, eftersom allt ljus då absorberas. Studier som 

Acking och Küller (1972) har visat att ljusa rum uppfattas som öppnare och mer rymliga 

än mörkare rum. 

 

 

Studie 1 

 

Metod 

Procedur. Vi samlade in data ifrån fyra olika svenska bibliotek som redan har 

meröppet genom att ställa frågor till dem via e-mail. Samtliga bibliotek ligger i kommuner 

som storleksmässigt påminner om Sävar; Vårsta och Veberöd har båda runt 4000 

invånare, Glumslöv har drygt 2000 invånare och Kävlinge är den största kommunen vi 

hade med i studien på 9000 invånare. Jämförelsevis har Sävar ungefär 2500 invånare. Vi 

utförde e-mailintervjuerna med tre bibliotek och ett hade vi telefonintervju med. Svaren 

från dessa fyra bibliotek visade sig vara liknande, så vi ansåg att svaren var 

generaliserbara till andra bibliotek. Frågorna som ställdes finns i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Frågor för e-mail- och telefonintervjuer. 

 

Fråga 

Hur kom ni fram till att ni ville ha ett meröppet bibliotek? 

Vad tyckte personalen respektive användarna om det? Om det var några klagomål, 

i så fall vilka? Och hur åtgärdade ni dem? 

Hur har meröppet påverkat biblioteket, till exempel antalet besökare, stämningen på 

plats? 

Vad har ni för säkerhet, räcker det med krav på kort och 18-årsgräns för att  

förhindra vandalism/stöld? 

Varför har ni satt åldersgränsen på just 18 år? 

Hur uppmanas människor att lämna lokalen när klockan närmar sig stängningstid? 

Vilka resurser är tillgängliga på meröppen tid? Skrivare/datorer? 

Har ni stött på några problem hittills, hur har ni i så fall hanterat dem? 

 

Vi valde dessa frågor utifrån de funderingar som Sävar bibliotek hade och även frågor som 

vi hoppades skulle hjälpa oss bli mer insatta i vad som krävs för att införa meröppet. 
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Deltagare. Vi fick svar ifrån en verksamhetsansvarig vid Veberöd bibliotek, 

enhetschefen vid Tumba/Vårsta bibliotek, bibliotekschefen vid Kävlinge kommun och en 

bibliotekarie vid Glumslöv. 

 

Resultat 

Någonting som samtliga bibliotek hade gemensamt är att de ligger i små kommuner med 

få anställda. Enhetschefen vid Tumba/Vårsta bibliotek sa: ”Det är svårt att hålla 

biblioteket öppet när det är så få i personalen”. Det är förstås svårt att anställa fler om 

biblioteket är litet och omsättningen är begränsad.  

 

Samtliga bibliotek som vi intervjuade var positivt inställda till införandet av meröppet 

bibliotek. I början fanns det en viss oro hos personalen att förändringen skulle innebära 

nedskärningar av personalen och skadegörelse, men oroligheterna skingrades när de fick 

klart för sig att det var extra öppet det gällde. Verksamhetsansvarig vid Veberöd bibliotek 

sa följande: ”Det var också därför vi valde begreppet ”meröppet” för att understryka att det 

var en service utöver den vanliga. Något som gav ett mervärde”. 

 

Antalet besökare har ökat på alla bibliotek där mätningar har gjorts, framförallt förstås 

när folk har ledigt, som helger och kvällar. Det verkar dessutom råda en positiv inställning 

till meröppet överlag; bibliotekschefen vid Kävlinge kommun säger: ”Stämningen är 

mycket positiv och vi får ofta kommentaren att det här är det bästa som har hänt”. 

Någonting som verksamhetsansvarig vid Veberöd bibliotek har lagt märke till är att 

besökare verkar bry sig mer om sitt bibliotek nu:  

 

Vi upplever att folk generellt är väldigt måna om sitt bibliotek. Gärna hjälper 

varandra i större utsträckning än förut samt att man tar ett större ansvar. Hör 

av sig om det är något som inte har fungerat eller något särskilt har hänt under 

meröppettid. 

 

De säkerhetsåtgärder som de olika biblioteken har valt är 18-årsgräns för att få tillgång 

till biblioteken på meröppen tid, och kort med pinkod för att komma in. En bibliotekarie 

vid Glumslöv bibliotek sa följande om åldersgränsen: ”[…] dels med tanken att då är man 

troligen gammal nog att ta ansvar för sina handlingar – för yngre kunde biblioteket lätt bli 

ett trevligt tillhåll med kompisarna”. De andra biblioteken hade samma motivering. Det 

fanns en viss oro om stöld hos användarna, och om att gå till biblioteket ensam utan någon 

personal på plats. Men ingen av våra intervjudeltagare rapporterade att de haft några 

problem med detta än så länge. 

 

Samtliga bibliotek använde sig av högtalarsystem som ropar ut när biblioteket ska stänga. 

Resurserna som besökare hade att tillgå var, förutom böcker, datorer och kopiatorer. Ett 

av biblioteken hade också tillgång till skrivare under meröppen tid, något som de andra 
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valt att inte göra därför att det är svårt att hitta ett betalsystem som fungerar bra och som 

inte kostar mer än vad det tjänar in. 

 

 

Diskussion 

Sammanfattningsvis har samtliga ansvariga som vi har intervjuat sett positiva effekter av 

meröppet; mer utlåning av media, inga problem med skadegörelse eller stöld, besökare 

verkar mer måna om sitt bibliotek än tidigare och en ökning av besökare har noterats. 

Samtliga bibliotek som vi har intervjuat ligger i samhällen som storleksmässigt påminner 

om Sävar så vi tror att deras svar är applicerbara till Sävar bibliotek.  

 

 

Studie 2 

 

Metod 

Procedur. Vi anordnade en fokusgrupp i Sävar bibliotek för att få en inblick i vad 

deras användare tycker om meröppet-idén. 

 

Vi började med att presentera oss för gruppen och introducera ämnet för dem. 

Ämnet är meröppna bibliotek, vi börjar med att fråga om vad deltagarna har hört om 

ämnet sedan tidigare. Frågorna vi ställde finns i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Frågor till fokusgrupp. 

 

Hur tycker ni att det låter? Vad skulle ni tycka om det? 

Vilka resurser använder ni er oftast av när ni besöker biblioteket? 

Vad är viktigt för ni ska trivas i bibliotekslokalen? 

Vad tycker ni mindre bra om de nuvarande lokalerna? / Vad kan förbättras? 

När ni kommer till biblioteket, vad vill ni att personalen ska hjälpa er med? Till 

personalen: Vilka frågor är vanligt förekommande? / Vad tror ni att användarna oftast 

är ute efter? 

Tycker ni att en åldersgräns behövs, om ja: vilken ålder är lämplig? 

Vad tycker ni om kameraövervakning? Behövs det? Bara vid ingången? 

Några övriga funderingar/kommentarer? 

 

Vi valde dessa frågor för att ta reda på vad användarna av det nuvarande biblioteket vill 

förbättra med det men också vad de vill ha kvar.  
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Efter samtalet besvarade samtliga deltagare ett kort formulär där de fick fylla i kön, ålder, 

hur ofta de besöker biblioteket och deras vanliga beteende på biblioteket (konvergent, 

divergent eller en blandning av båda). 

 

Deltagare. Deltagarna bestod av fem användare och en bibliotekarie. Deltagarna var 

alla medlemmar i en läsecirkel och de rekryterades av bibliotekarien som leder den. Fem 

av deltagarna var kvinnor och medelåldern var 59 år (34-78 år). Alla besöker biblioteket 

varje månad, tre av dem (inklusive bibliotekarien) varje vecka. Två av deltagarna uppgav 

att de vanligen utövar ett divergent beteende på biblioteket, en utövade vanligen ett 

konvergent beteende, och de resterande tre uppgav en blandning av de båda beteendena. 

 

Material. Samtalet spelades in med en ljudinspelare (Olympus Digital Voice 

Recorder WS-100). Även anteckningar fördes. Efter samtalet besvarade samtliga 

deltagare ett kort formulär. 

 

Databearbetning. Ljudinspelningen lyssnades igenom och transkriberades i 

efterhand. Anteckningarna lästes igenom parallellt med avlyssningen av ljudinspelningen. 

 

Resultat 

Deltagarna verkade vara positivt inställda till meröppet, då det innebär att man inte 

behöver tänka så mycket på bibliotekets öppettider utan bara komma när man vill. 

 

Nu är det ju bara tre kvällar i veckan, tänk om man kommer från jobbet (. . .) är 

det ju oftast stängt (. . .) så att det gäller ju liksom att passa på. Då kommer man 

ju ifrån det på det här sättet. 

 

Däremot verkar det vara väsentligt att förklara syftet med meröppet, då många i gruppen 

var tveksamma till en början eftersom de trodde att det berodde på att meröppet skulle 

ersätta personal. ”Det är MER öppet, det är inte så att det ska dras in på dagen?” 

 

Deltagarna i fokusgruppen använder sig av flera olika resurser när de besöker biblioteket, 

till exempel lånar de böcker, läser tidskrifter, beställer böcker (här kommer det vara bra 

med meröppet, då det kan vara svårt att hämta de beställda böckerna i tid på grund av 

begränsade öppettider), och frågar bibliotekarien om förslag på böcker. Men när det inte 

finns tillgång till en bibliotekarie som kan hjälpa till att söka efter böcker (konvergent) 

eller ge förslag på böcker (divergent) så önskade gruppen att en tjänst med en databas 

som rekommenderar böcker skulle finnas att tillgå, men samtidigt verkade den sociala 

aspekten av att prata med bibliotekarien viktig. 

 

Mötet med andra människor är en viktig del för att trivas i bibliotekslokalen. Gruppen 

ansåg att det är lättare att ta till sig boktips när de kommer från en människa (inte en 
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dator), men också för att skapa känslan av ett “levande” bibliotek. Biblioteket ska inte bara 

vara ett ställe att hämta böcker på. Andra saker för att öka trivseln i bibliotek skulle vara 

datorer att söka på, rum för att skapa “spontana läsgrupper”, och en kaffeautomat. En av 

deltagarna sade: 

 

(. . .) att det finns någon typ av bås, och inte bara ett ställe utan kanske ett par 

stycken så att man som spontan grupp har någonstans att sätta sig utan att 

man blir för många på samma ställe (. . .). 

 

Vi fick höra att ett café kommer att finnas utanför biblioteket, så kanske det vore bra om 

biblioteksbesökarna fick ta med sig en kopp in. Gruppen tyckte också att trivselregler 

(som att plocka upp efter sig, stänga av mobiltelefonen med mera) skulle vara bra, 

åtminstone så länge som det är lätt att följa dem. ”Pratar vi nu om trivsel för mig (…), då 

kan jag gott och väl tänka mig vissa spelregler. (…) bland annat att släck mobilen, och ta 

efter dig kaffekoppen (…).” 

 

Bibliotekariens arbetsuppgifter tycks till stor del bestå av att vara något av ett bollplank 

för att tipsa om böcker, besökarna säger också till bibliotekarien om de vill införskaffa en 

bok till biblioteket, och de hjälper även besökarna att låna och lämna böcker med de nya 

maskinerna (denna uppgift kommer dock troligtvis att minska i betydelse då fler kommer 

att lära sig hur man gör). Den sociala biten är viktig för många besökare, så det är 

betydelsefullt att skapa en miljö som hjälper besökare att våga prata med andra besökare, 

så att man kan prata med någon annan än bibliotekarien när denna inte är närvarande. 

”Det ligger ju mycket i det där som du sa, att du har pratat med någon människa. Bara för 

att om man söker själv så söker man ju lite lätt i de banorna som man är van.” Däremot 

skulle en “hotline”-telefon till ett annat bibliotek troligtvis inte fungera; tidigare försök 

med detta (dock inte i Sävar bibliotek) har visat sig vara fruktlösa då inga besökare använt 

den. 

 

Arton år verkar som en naturlig åldersgräns för att få använda sig av meröppet, då man 

är ansvarig för sina handlingar då. Men det låter lite högt; det vore bra om tonåringar 

kunde gå in, förutsatt att de inte är besvärliga. 

 

Hade jag haft en fjortonåring som liksom drev omkring i regn och rusk… Nog 

skulle jag tycka att det var rakare om de kunde gå in någonstans. Naturligtvis 

under förutsättning att det inte händer så mycket olyckor, men... Det känns lite 

dumt att utesluta några på grund av ålder. 

 

Gruppen tror dock inte att biblioteket kommer att bli ett ställe där tonårsgäng vistas. 

Kanske man kan utöka lånekortet med ett avtal; med det och en målsmans tillstånd borde 

det inte vara något problem med att släppa in en 16-åring. 
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Gruppen tyckte att förslaget med kameraövervakning låter ganska otrevligt. Det tycks inte 

heller finnas något egentligt syfte med övervakning, då även en person som använder sitt 

eget kort för att komma in i biblioteket kan begå brott. Bibliotek är ändå inte så 

brottsutsatta (med undantag från förseningsavgifter). ”Det verkar ganska otrevligt över 

huvud taget att ha det.” ”(…) vad är syftet? Kostar det mer än det smakar (…)?” 

 

 

Diskussion 

 

Från fokusgruppen och intervjuerna lärde vi oss att man bör vara noga med hur man 

implementerar meröppet vid ett bibliotek. Det är viktigt att poängtera att meröppet är till 

för att utöka tillgängligheten, inte att spara in på personalen, då detta verkar vara en 

vanlig oro hos befolkningen. I Veberöds utvärdering (Kultur Skåne, 2011) står följande: 

“Flera personer känner sig osäkra vid inloggning eftersom systemet inte bekräftar 

inloggningsförloppet. Någon har synpunkter på att man inte vetat att man måste förnya 

sin meröppet-behörighet efter ett år.” För att användarna ska känna sig säkrare är det 

alltså viktigt både med feedback när de ska gå in i biblioteket, och även förse dem med 

information som de behöver veta.  

 

Sociala interaktioner var någonting som fokusgruppen lade stor vikt på. De ville att 

biblioteket ska fortsätta vara en plats där man kan mötas på. Det här är någonting som 

stämmer överens med vad vi fann i litteraturen som visade att människor som kommer 

till bibliotek gillar att prata med varandra (Given & Leckie, 2003). Man också behöver 

tänka på att ha platser där man kan vila eller äta. Given och Leckie (2003) märkte också 

att besökare som vistas i biblioteket i många timmar använder sig av de här “viloytorna” 

för telefonsamtal, ta paus för att äta eller för att diskutera med andra, för att sedan 

återvända till själva biblioteket för att fortsätta läsa. Det verkar vara ett effektivt sätt att 

upprätthålla förhållningsreglerna på ett bibliotek om man erbjuder en tyst miljö där man 

kan läsa och en mer avslappnad miljö där man kan prata och äta så att de som vill läsa inte 

blir störda. Vi vill också inkludera avskilda sittplatser (som exempelvis bås) som besökare 

kan använda sig av för att diskutera utan att störa andra. Enligt Given och Leckie (2003) 

är de mest använda ytorna på ett bibliotek platser där man kan läsa och studieytor. Det är 

alltså viktigt att inte glömma bort att ge plats för dessa när man designar ett bibliotek. 

 

Bås och sittplatser som är arrangerade till att uppmuntra till samtal är bra då Sävar 

bibliotek vill uppmuntra besökarna till att samtala med varandra, särskilt under 

meröppen tid. Borden borde vara formade så att man kan sitta vända mot varandra och 

prata, så de borde vara antingen cirkelformade eller fyrkantiga snarare än avlånga eller 

rektangulära (Sommer & Ross, 1958). Samtidigt kan det också vara bra med några 

sittplatser där man kan sitta ensam också, ifall en besökare vill sitta ostörd. Höga och tätt 
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packade bokhyllor kan förhindra kommunikation (Johannsen, 2012). Växter gör ett rum 

mer attraktivt och det upplevs även som mer bekvämt, så det vore bra att även inkludera 

lite plats för några plantor (Larsen et al., 1998). 

 

Någonting som samtliga bibliotek som vi har intervjuat har använt sig av ett 

högtalarsystem för att meddela besökare att biblioteket håller på att stänga. Detta är en 

bra lösning, men det vore bra med ytterligare en signal som indikerar stängning, som att 

ljuset dämpas i lokalen. När kommer till varningssignaler så är det alltid bra med fler än 

en varningssignal. Detta gör så att meddelandet når ut till fler, till exempel döva och 

hörselskadade.  

 

Tre av de fyra bibliotek som vi intervjuade nämnde en skrivare, men bara ett av dem gav 

tillgång till den under meröppen tid. Anledningen till att så få av dem gav tillgång till 

skrivaren under meröppen tid är att det är svårt att hitta ett betalsystem som inte kostar 

mer än vad man tjänar på så liten omsättning. Detta verkar dock inte vara ett alltför stort 

problem eftersom många har egna skrivare idag, och Sävar biblioteks skrivare används 

inte alltför ofta längre. Då det inte verkar finnas något större behov av en skrivare anser 

vi att besökarna kan klara sig utan skrivaren under meröppen tid, alternativt att man inför 

en bössa som hos Vårsta bibliotek. 

 

Studier från Danmark föreslår höjd åldersgräns och kameraövervakning för att öka 

känslan av trygghet och minska risken för vandalism (Johannsen, 2012). Men baserat på 

den data som Johannsen (2012) fann så verkar det inte som att tryggheten har ökat väldigt 

mycket eftersom att det fortfarande sker fler lån per timme när personal är på plats. Enligt 

vad vi kommit fram till i våra studier så verkar det inte finnas något behov för ytterligare 

säkerhetsåtgärder. Fokusgruppen och de som vi har intervjuat har båda uttryckt att 

kameraövervakning känns både otrevligt och onödigt. Det verkar vara tillräckligt att 

besökare behöver ha ett eget bibliotekskort med “meröppet-tillägg” och en personlig kod 

för att kunna ta sig in i lokalen. Samtliga bibliotek som vi intervjuade har satt sin 

åldersgräns på 18 år för meröppet. Anledningarna som de angav är att man är myndig då 

och kan ta ansvar för sina handlingar i lokalerna och att om man låter yngre människor 

komma in så finns det risk för att biblioteket kan bli en mötesplats för ungdomar, vilket 

kan vara icke önskvärt. Fokusgruppen var osäker på om det här var någonting att oroa sig 

för och sade att de inte skulle ha några problem med lite lägre åldersgräns. Vår 

rekommendation är ändå att åldersgränsen bör vara 18 år på grund av anledningarna som 

andra bibliotek angett. Om Sävar bibliotek låg i en större ort så kanske detta skulle behöva 

evalueras om. 

 

Björneborn (2008) menar att de flesta bibliotek har verktyg som är anpassade för 

konvergent sökning, som kataloger och klassificeringssystem. Divergent 

informationsbeteende är någonting som ofta glöms bort, en lösning på detta är att 
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påverka hur ofta besökare träffar på material som de inte planerade att finna. Någonting 

som hjälper divergent sökande är att resurser står tydligt att finna i biblioteket och att det 

finns tydliga skillnader mellan olika informationsresurser som gör att de står ut i 

mängden. Att det finns skyltar, kartor och andra distinkta markeringar på olika hyllor är 

ett annat verktyg för att fånga intresset hos besökare till att finna både planerade och 

oplanerade material (Björneborn, 2008). Men det får inte finnas för många skyltar på 

samma ställe då det kan få besökarna att bli överväldigade av information och ignorera 

skyltarna (Bell et al., 2001). Deltagarna i studie 2 var jämt fördelade mellan konvergent 

och divergent beteende. Trots det begränsade antalet deltagare så tror vi att det här är 

talande för de flesta biblioteksbesökare; ibland vill man hitta en specifik bok och ibland 

vill man söka efter något nytt. Så vi tror därför mycket på biblioteket som en social 

mötesplats där besökare kan diskutera med varandra om böcker och ge förslag när det 

inte finns en bibliotekarie närvarande. I fokusgruppen nämns också att man kan ha en 

databas med böcker som kan ge förslag baserat på vad man har läst innan. En annan 

lösning skulle kunna vara att besökare kan mata in böcker de tidigare har läst och tyckt 

om, och programmet ger förslag på nya böcker baserat på det. På så vis slipper man lagra 

personlig information. Om Sävar bibliotek bestämmer sig för att implementera ett sådant 

databas-system så är det viktigt att noggrant testa det innan för att förhindra onödiga fel, 

för både när tekniska fel uppstår och när användarna själva gör fel på grund av dålig 

design så leder det till en negativ upplevelse (Meuter et al., 2000). Designen av databasen 

kan med fördel designas av någon kunnig inom användarvänlighet och estetik. 

 

Enligt Lindenberg och Steg (2007) så uppvisar människor som följer normativa regler 

snarare än sina känslor ett stabilare beteende. Om man vill ha en trivsam miljö så är det 

viktigt att vara tydlig med vilka normer man vill ska följas, om personer i närheten följer 

reglerna så är det mer sannolikt att man själv följer dem (Lindenberg, 2012). Detta kan 

uppnås med skyltar som uppmanar till att plocka undan efter sig, de skulle kunna ha en 

person som plockar upp skräp på dem för att visa att det är det som är normen. För att 

inte ge upphov till vandalism, klottring eller stöld så kan det vara viktigt att det alltid finns 

nära tillgång till en papperskorg och att lokalerna hålls rena, då tydliga spår av att en norm 

har brutits kan leda till att andra normer bryts (Keizer et al., 2008). 

 

Höga ljud har bevisats ha en påverkan på beteende, som minskad hjälpsamhet eller ökat 

aggressivt beteende (Page, 1977). Så det är viktigt att minska mängden ljud som släpps in 

i lokalen utifrån, som byggarbeten, detta kan sällan lösas helt och hållet men man borde 

tänka på att försöka ljudisolera lokalen så gott det går. Även lägre ljud kan påverka, 

irritation kan enkelt uppstå om någon väsnas eller onödiga oljud uppstår (Cohen et al., 

1979). En lösning på detta är att lägga en heltäckningsmatta eller använda ett mjukt golv 

i lokalen för att dämpa ljud.  
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Då Sävar bibliotek ligger i Sverige (alltså i ett land med långa, kyliga, mörka vintrar) och 

önskar skapa en trivsam miljö i lokalen, rekommenderar vi en varmvit belysning till 

biblioteket (Knez, 2005). Möjligen skulle bibliotekariernas kontor kunna ha en kallvit 

belysning. Sävar bibliotek vill ses som en miljö som uppmuntrar till socialt beteende, så 

en dämpad belysning kan vara ett alternativ (Bell et al., 2001), åtminstone under 

meröppen tid. Däremot är en dämpad belysning inte det som man förväntar sig i ett 

bibliotek, en alltför mörk belysning kan få besökarna att känna sig otrygga att vilja gå in i 

lokalen (Johannsen, 2012), och det kan även göra det svårare att läsa, så en alltför dunkel 

belysning rekommenderas inte. Istället vore det kanske optimalt att kombinera en ganska 

ljus, varmvit belysning vid hyllor, datorer och läsplatser med en något mer dämpad 

belysning på övriga ytor.  

 

När det gäller färgsättningen verkar det optimalt att inte ha något alltför distraherande, 

eftersom man får nog så många intryck av att vistas i ett bibliotek (Bell et al., 2001). Då 

bibliotek önskas ha en lugn miljö skulle en blå nyans vara ett bra alternativ (Küller, 2005). 

Vidare bör en alltför stark färg och för mycket mönster undvikas, då detta kan orsaka 

överaktivering i hjärnan (Küller, 2005). Istället kan en ljusblå färg användas för att ge 

intrycket av att biblioteket är mer öppet och rymligt (Acking & Küller, 1972). Andra 

färgalternativ skulle kunna vara beige eller grönt, då dessa också är lugna färger. För att 

lokalen ska kännas naturlig borde taket vara något ljusare än väggarna, och väggarna 

ljusare än golvet (Küller, 2005). 

 

Framtida studier inom meröppna bibliotek borde kunna göras med ett större perspektiv 

än att bara fokusera på ett enda bibliotek, till exempel skulle man kunna studera hur 

meröppet kan fungera för att göra bibliotek mer tillgängliga i mindre orter. En uppföljning 

av denna studie när Sävar bibliotek har infört meröppet vore även det ett intressant 

projekt för framtiden. 
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