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Abstract: The aim of this study is to examine how important a factor 

the environment and the interior is to the creation of a user-
friendly children’s library. In this study, environment is 
taken to mean the furnishing and the equipment in the 
children´s area at the library. The environment plays an 
important role in society today and because of that this is a 
current topic.   

 
The case study was made at the public library in Halmstad, 
which is a newly built public library. We interviewed ten 
people who were connected to the children's division of the 
library; most of them employees. We wanted to know what 
they thought was a user-friendly environment for children at 
the library. We also wanted to know how they used the 
furnishing, colour, sound and light to establish a user-
friendly environment.  
  
This study consists of both qualitative interviews and 
documents, mostly from the planning stage of the library. 
We subjected the interview material to different analyses 
which were based upon theories mainly from our own field, 
library and information science, but also from environmental 
psychology.  
 
We found out that the environment plays an important role at 
the children's division of the library. The flexibility of the 
environment was an important factor in optimizing the 
potential uses for the children's division, which created many 
possibilities for the successful execution of an extensive 
activity program. We concluded that it is important to be 
able to use the environment for many different purposes. 

 
 
Nyckelord: Biblioteksmiljö, barnbibliotek, inredning, Halmstad, 

fallstudie 
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1. Inledning 

Det första som möter biblioteksbesökaren som kommer till ett folkbibliotek är den yttre 
fasaden och när besökaren går in genom bibliotekets dörrar tas han eller hon emot av 
biblioteksrummet och dess miljö. Bibliotekslokalens utformning ska passa en brokig 
skara användare med vitt skilda behov och med ett åldersspektrum från i stort sett 
nyfödda till pensionärer. Bibliotekets inredning ska vara tillgänglig för besökaren 
genom sin utformning, uppställning och färgsättning och den ska anpassas till 
bibliotekets verksamheter och medier. Genom inredningen kan biblioteket förmedla 
upplevelser och av den anledningen kan det vara en fördel om inredningen har en viss 
flexibilitet och att rummet tillåter förändringar allt eftersom nya behov uppstår eller 
andra behov försvinner.  
 
Vårt intresse för barn tillsammans med ett intresse för inredning och design var två 
anledningar till vårt val av ämne för vår uppsats, den fysiska miljön på bibliotekets 
barnavdelning. När vi startade den här undersökningen hade vi en bild av vad vi ansåg 
var en användarvänlig miljö på en barnavdelning. För oss var det bland annat en miljö 
som tilltalar dess målgrupp och som är tillgänglig för målgruppen. Bilden har både 
fördjupats och reviderats under arbetets gång.  
 
Det vi inte hade räknat med, men som vi snart blev klara över, var vilken stor del 
programverksamheten är på en barnavdelning, det är allt från sagostunder och teater till 
författarkvällar. Vi förstod vilken viktigt roll miljön och inredningen spelar för att göra 
programverksamheten möjlig.     
 
Nedan kommer vi att gå igenom bakgrund och problemformuleringen till vårt ämne. Vi 
kommer också att presentera syfte och frågeställningar. 

1.1 Problemformulering och avgränsningar 

Vår uppsats berör två ämnen som är populära idag, design och miljö. Detta syns inte 
bara i hemmiljön, utan också i offentliga byggnader såsom bibliotek, förskolor och 
skolor (se ABM-utvikling 2006; Enemark Brandt 2008; Fergusson et al. 2007; 
Lundgren 2007). Hos de stora möbelkedjorna kan man tydligt se att man har börjat 
prioritera inredning och miljö för barn och aldrig förr har designen på barnstolar och 
barnvagnar varit så viktig som den är idag. Att undersöka miljön på en barnavdelning 
kan innebära mycket, allt från var väggarna finns till vad som finns innanför väggarna. 
Vi vill med den här uppsatsen i första hand undersöka vad som kan känneteckna en 
användarvänlig miljö på barnavdelningen genom att se på inredningen. Med 
inredningen menar vi allt från stolar och bord, dess färg och placering, till datorer och 
informationsdiskar. I detta ingår bland annat hur inredningen på barnavdelningen tillåter 
skyltning och vilka utställningsmöjligheter inredningen erbjuder. Vi har också valt 
ljussättning och ljudets påverkan som en del i vår undersökning, då vi anser att det kan 
ses som en del av inredningen. Objektet för vår undersökning kan ses som 
barnavdelningen innan barnen är på plats.   
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1.1.1 Användarvänlighet  

Vi har valt att definiera användarvänlighet med hjälp av fyra kategorier. Att undersöka 
vad som kan känneteckna en användarvänlig barnavdelning kräver att man som 
undersökare har en bild av hur det går att tala om användarvänlighet. I vår undersökning 
har vi valt att använda oss av ett biblioteksperspektiv och inte ett användarperspektiv. 
Vi undersöker vad de som arbetar på eller med barnavdelningen, anser kan känneteckna 
en användarvänlig miljö för barn på biblioteket. Ett användarperspektiv hade inneburit 
att vi undersökte vad användarna, det vill säga barnen, ansåg vara användarvänligt i 
miljön och inredningen. Vi vill undersöka hur de som arbetar i och med miljön på 
barnavdelningen tänker och resonerar runt användarvänlighet. Av den anledningen har 
vi valt biblioteksperspektivet. Barnavdelningens målgrupp är barn i åldrarna 0-16 år. De 
fyra kategorierna har vi hämtat dels från Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens 
modell, som visar fyra funktioner hos ett folkbibliotek, dels Elin Harryson och Evelina 
Joëlssons tillämpning av ovan nämnda modell, som visar bibliotekets funktioner för 
barn.  
 

• att låna och uppleva  
• att lära  
• att vistas och mötas  
• att fråga och hitta   

 
(Andersson & Skot-Hansen 1994; Harryson & Joëlson 2006).  
 
Användarvänlighet kan betyda olika för olika personer, miljöer och situationer. Vi vill 
med de fyra kategorierna visa vad vi menar med användarvänlighet i detta 
sammanhang. Vi menar att man kan beskriva användarvänlighet på en barnavdelning 
som en plats som kan erbjuda sina användare något ur alla de fyra funktionerna ovan. 
Det ska finnas möjlighet att låna och uppleva, att lära, att vistas och mötas och att fråga 
och hitta. Kategorierna återkommer vi till mer i teoridelen, då vi kommer att redogöra 
för hur vi vill använda modellen för att visa vilken roll miljön och inredningen har på 
barnavdelningen för att uppfylla bibliotekets olika funktioner. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att fördjupa kunskapen om miljöns och inredningens 
betydelse för en användarvänlig barnavdelning. För att besvara detta har vi valt att göra 
en fallstudie på Halmstad stadsbiblioteks barnavdelning och den övergripande frågan vi 
ställer oss är: 
 

• Vad anses på Halmstad stadsbibliotek känneteckna en användarvänlig miljö på 
barnavdelningen? 

 
Vi kommer även med Halmstads stadsbibliotek som exempel att svara på frågorna: 

 
• Hur kan inredningen användas för att skapa en användarvänlig miljö? 
• Hur kan färg, ljud och ljus användas för att skapa en användarvänlig miljö? 

 
Vi hoppas med frågeställningarna ovan och Halmstad bibliotek som exempel, kunna få 
en inblick i vilken roll miljön och inredningen kan spela för skapandet av en 
användarvänlig barnavdelning. För att besvara våra frågor har vi intervjuat 
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bibliotekschefen, bibliotekspersonal på barnavdelningen, två bibliotekskonsulenter och 
en inredningsarkitekt.  
 
Anledningen till att vi valt Halmstad stadsbibliotek i vår fallstudie är att det är 
förhållandevis nybyggt. Eftersom vi vill komma åt tanken bakom miljön på 
barnavdelningen, anser vi att ett nytt bibliotek bäst kan ge oss svar på våra 
frågeställningar, då man ganska nyligen gått genom processen med att inreda 
barnavdelningen. 
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I det här kapitlet vill vi presentera den litteratur och forskning vi har tagit del av och ge 
läsaren en historisk bakgrund till vårt ämne. Vi anser att det är viktigt att se 
barnavdelningen ur ett vidare perspektiv först, för att senare i kapitlet komma ner på en 
”möbel-nivå”, då vårt syfte med uppsatsen är att undersöka barnavdelningens miljö och 
inredning. Vi inleder litteraturgenomgången med att presentera hur vi gått tillväga i vår 
litteratursökning. 

2.1 Litteratursökning 

Våra litteraturstudier har inbegripit litteratur inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen (B&I) och angränsande ämnen om barn, miljö och inredning, 
bland annat om hur lekplatser och miljöer för barn skapas och om hur bra läsmiljöer för 
barn inreds. När vi sökte litteratur i ämnet började vi med att söka magisteruppsatser 
som behandlat liknande ämne i söksajten, www.uppsatser.se.  Uppsatserna gav oss 
många idéer om olika infallsvinklar, teorier och litteratur. Vi använde oss av 
snöbollsprincipen och sökte i referenslistor, i för vårt syfte passande magisteruppsatser, 
som gav oss tips om titlar som kunde vara användbara. Vi märkte snart att ett par titlar 
var återkommande och det var Vilma Hodaszy Fröbergs avhandling Tystnaden och 
ljuset (1998) och Marianne Hjort-Lorenzens rapport I forandringens favn – Om 
formidling af litteratur till unge, næsten voksne og børn (1989). En annan ofta 
förekommande och för oss relevant titel i magisteruppsatsernas referenslistor var 
Gunnar Berefelts Barnens rum (1998) som utgivits av Centrum för barnkulturforskning.  
 
I databasen LISA hittade vi några intressanta artiklar från USA. Vi har studerat en del 
aktuella texter från nordeuropeiska förhållanden i olika databaser och hemsidor, 
framförallt från Sverige och Danmark.   
 
För att få ytterligare inblick i verksamheten och planeringen av barnavdelningen har vi 
också studerat dokument som har framställts under uppbyggnaden av biblioteket och 
barnavdelningen i Halmstad. Vi har även fått länktips av både informanter i denna 
uppsats och av vänner. 

2.2 Urval och begränsningar av litteratur 

I detta avsnitt resonerar vi om urvalet och begränsningar av de texter vi valt att ta med i 
vår litteraturgenomgång. 
 
Då vi gör vårt urval av titlar är det med utgångspunkt att de har relevans för just vårt 
arbete. Vi har läst en del äldre litteratur med startpunkt för drygt ett sekel sedan, för att 
få en överblick i ämnet biblioteksinredning och biblioteksmiljöer för barn.  
 
Den B&I-forskning vi använt oss av är bland annat Marianne Hjort-Lorenzens rapport I 
forandringens favn – Om formidling af litteratur till unge, næsten voksne og børn 
(1989) och  Andersson och Skot Hansens Det lokale bibliotek: Afvikling eller udvikling 
(1994). Den sistnämnda har varit viktig för oss då den lagt grunden till vårt teoretiska 
ramverk. En annan text som vi valt att använda är Nolan Lushingtons  Libraries 
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Designed for Users – A 21st Century Guide (2002) som är en vägledning för hur ett 
bibliotek för 2000-talets användare kan utformas.    
 
I våra sökningar via databasen LISA har vi huvudsakligen funnit texter om inredning på 
vuxenavdelningen för bibliotek, men också fått fram ett par intressanta artiklar om 
biblioteksinredning för barn.  
 
Vi har även valt att konsultera texter från andra områden, som miljöpsykologi och 
barnkulturforskning, för att kunna ringa in vårt område. Vi har studerat texter som 
handlar om aktuella barnbibliotek och inredning för barn eftersom det inom denna genre 
finns mycket aktuell läsning.  Det finns rapporter och resedagböcker från studieresor till 
bland annat de danska biblioteken i Fredrikshamn och Hjörring. Det finns även en för 
oss intressant rapport om det svenska barnbiblioteket Rum för Barn (Lundgren 2007). 
Rapporter, reseskildringar och hemsidor ger oss prov på vilka trender som finns inom 
biblioteksinredning för barn.  
 
En av trenderna kan sägas vara att inreda barnbibliotek efter Howard Gardners teorier 
om de sju intelligenserna. Vårt studieobjekt i denna uppsats är ett relativt nybyggt 
bibliotek som har en traditionell inredning på barnavdelningen, vilket gör att vi till 
exempel inte valt att använda oss av Gardners teorier. Ett barnbibliotek som konsekvent 
inretts efter Gardners idéer är Rum för Barn i Kulturhuset i Stockholm. Amsterdams 
nya stadsbibliotek – Openbare Bibliotheek Amsterdam – är ytterligare ett exempel 
(Lundgren et al. 2008). Även projektet 2020 Mars Express har sin grund i Gardners 
teorier (Claesson et al.).  
 
Vi har inte heller stannat för texter som berör biblioteksinredning för unga vuxna i 
gymnasieåldern, utan försökt koncentrera oss på texter om biblioteksinredning och 
biblioteksmiljöer för barn upp till 16 år. Däremot har vi i vissa fall valt att använda 
litteratur som handlar om miljöer för barn i allmänhet.   
 
Även Kerstin Rydsjös och AnnaCarin Elfs Studier av barn- och ungdomsbibliotek – En 
kunskapsöversikt (2007) har varit en bra utgångspunkt för vårt arbete eftersom den ger 
oss ett perspektiv över barnbiblioteket och dess utveckling och intressanta 
barnbiblioteksfrågor i Sverige med en rad aktuella texter.    
 
Vi har också valt att ta med Vilma Hodaszy Fröbergs avhandling Tystnaden och Ljuset 
– Om bibliotekens arkitektur (1998) för att ge en bakgrund till svensk 
biblioteksarkitektur för 2000-talet, då vårt studieobjekt är en avdelning i en öppen 
planlösning där inredningen ska vara enhetlig för hela biblioteket och passa ihop med 
biblioteksarkitekturen.  
 
Även FN:s barnkonvention om barnens rättigheter samt Svensk Biblioteksförenings 
riktlinjer för svenska barnbibliotek i På barns och ungdomars villkor – 
rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet från 2003 
(Svensk Biblioteksförening 2008) har relevans för vårt arbete. 

2.3 Barnavdelningen ur ett 100-års perspektiv 

Den politiskt engagerade Ellen Key skriver i Barnens Århundrade från 1900 om vikten 
av att skapa en stimulerande och vacker miljö kring barnen för att gynna barnens 
utveckling och skapa goda och lyckliga individer (Key 1996, s. 140ff). Framför allt är 



10 

Ellen Key en stark förespråkare för barnens rätt till att få vara barn och barnens rätt till 
utbildning i ett samhälle präglat av stor fattigdom och ett föråldrat skolsystem (Ibid., s. 
19). Key vill gå så långt att hon hävdar att varje barn har rätt att växa upp i en estetiskt 
tilltalande miljö. I hemmen ska det finnas vackra barnkammare med bra böcker och 
leksaker för barnen (Ibid., s. 140ff). Skolmiljön i sin tur ska också ha inbjudande 
lokaler, skolgårdar som är som trädgårdar anpassade efter barnens behov och moderna 
pedagogiska mål (Ibid., s. 159f).  
 
Enligt forskaren Thorbjörn Lengborn talar Key också om att skolbiblioteket ska vara ett 
särskilt vackert och rymligt rum att vistas i för eleverna (Lengborn 1998, s. 113). 
Lengborn tar även upp Keys tankar om att rum kring barn ska vara ljusa och fint och 
enkelt inredda med funktionella och praktiska trämöbler (Ibid., s. 116). Keys idéer i 
Barnens Århundrade kan sägas vara startpunkten i frågorna kring barnens rättigheter, 
utveckling och miljön kring dem i Sverige.   
  
Frågan om hur en barnbibliotekslokal ska vara utformad lyfts fram i och med 
uppbyggandet av folkbiblioteken i Sverige kring sekelskiftet. Samtida med Ellen Key 
verkar bibliotekarien Valfrid Palmgren som engagerar sig i ämnet barn och bibliotek 
efter en amerikaresa, där hon besöker amerikanska folkbibliotek och tar del av ett 
samhälle som är långt före Sverige i biblioteksutveckling (Palmgren 1909, s. 11). Citatet 
nedan är hämtat från Valfrid Palmgrens text Biblioteket - En ljushärd från 1909 och ger 
läsaren en hint om att barnen inte ens är välkomna i ett folkbibliotek i Sverige vid denna 
tidpunkt. 
 

Bibliotek för barn! Hör jag någon oförstående utropa, hvad har barn i bibliotek 
att göra?  

     (Palmgren 1909, s. 3) 
 
Valfrid Palmgren är kanske den mest kända bibliotekspionjären i Sverige som mycket 
målmedvetet arbetar för folkbiblioteksutvecklingen och införandet av avdelningar för 
barn i de svenska folkbiblioteken. Biblioteket - En ljushärd vittnar om att det 
amerikanska biblioteksväsendets utveckling och organisation har gjort stort intryck på 
Valfrid Palmgren under besöket i USA. Intrycken tar hon med sig hem till Sverige. 
Valfrid Palmgren betonar vikten av att det svenska folkbiblioteket ska vara en så 
inbjudande och trivsam institution för användarna att de vill återvända och jämför det 
med amerikanska förhållanden där biblioteket redan genom den yttre fasaden ska verka 
lockande för besökare. Biblioteket ska rent interiörmässigt också vara ljust och fräscht. 
Besökarna ska få vistas i en vacker biblioteksmiljö (Palmgren 1909, s. 15f). Den tänkta 
barnavdelningens miljö i svenska folkbibliotek ska locka barnen till läsning och fungera 
som ett stöd i deras utveckling. Palmgren förespråkar en inredning som är anpassad 
efter barnens behov. Barnavdelningen ska ha öppna hyllor och ett stort bestånd, men 
även rummet i sig ska vara inbjudande. Följande rader av Palmgren ger en beskrivning 
av hur en barnavdelning i amerikanska folkbibliotek kunde se ut för hundra år sedan:  
 

Af samma skäl är det, som man till barnbibliotek väljer ett präktigt och vackert 
rum och inreder det på smakfullaste sätt. Ej blott hyllornas höjd, utan äfven 
storleken på bord och stolar är afpassade efter barnen; tre storlekar på stolar och 
bord, mycket små och låga för bilderboksbarnen o.s.v.  

                   (Palmgren 1909, s. 28) 
 
Redan 1911 är Valfrid Palmgren med och öppnar Sveriges första barn- och 
ungdomsbibliotek i Stockholm med amerikanska förebilder (Åberg 1983, s. 22f).  
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Utvecklingen i Sverige i övrigt har gått från att barnbiblioteket är ett läsrum utan 
hemlåningsmöjligheter som en del i vuxenavdelningen på biblioteket, till att bli egna 
avdelningar med specifika barnbibliotekarier som ska serva barnen i biblioteket (Ibid., 
s. 26f). Från 30-talet ökar de offentliga anslagen till folkbiblioteken, vilket även gynnar 
framväxten av barnbibliotek. Under 1950-talet startar en ny trend där särskilda 
familjebibliotek växer fram, även här med amerikanska förlagor.  Familjebiblioteket 
består av ett enda rum med mobila bokhyllor som får verka som rumsavdelare, där den 
ena delen av rummet är barnens och den andra delen de vuxnas. Idealet var att hålla 
familjen samlad i ett flexibelt biblioteksrum, men många vuxna ansåg att ljudnivån var 
för hög i familjebiblioteken och då inrättades särskilda läsrum för de vuxna intill det 
öppna biblioteksrummet (Ibid., s. 28ff). Från och med 1960-talet får folkbiblioteken 
stora ekonomiska anslag och folkbibliotekens stora blomstringsperiod och utveckling 
till moderna institutioner tar fart, även om Åberg framhåller att 
barnbiblioteksutvecklingen kommit igång, om än i mindre skala, redan under 30- och 
40-talet (Ibid., s. 38). 
 
Vilma Hodaszy Fröberg, bibliotekarie och forskare i biblioteksarkitektur, skriver i sin 
avhandling Tystnaden och Ljuset – Om bibliotekens arkitektur (1998) att 
biblioteksrummet har utvecklats från ett historiskt sett avskilt och isolerat rum till 1900-
talets sociala rum, där biblioteket ska vara ett naturligt och synligt inslag i stadsbilden 
och låntagare ska kunna söka litteratur i öppna hyllor och magasin och låna hem 
böckerna. Biblioteket är en spegel av det samhälle där det verkar (s. 9f). Arkitekten 
Gunnar Asplund planerar in ett rum för barn i det nya stadsbiblioteket i Stockholm 1928 
där entrén mot parken ska vara för barnen då de inte ska störa de vuxna 
biblioteksbesökarna och huvudentrén för vuxna (Ibid., s. 199ff). Asplunds finska vän, 
den sedermera kända arkitekten och formgivaren Alvar Aalto, vill sätta en särskild 
prägel på barnavdelningen efter intryck av Asplunds biblioteksbygge. Aalto väljer att 
göra barnavdelningen ljusare och öppnare än resten av biblioteket när han ritar Viipori 
stadsbibliotek. Barnavdelningen får stora fönster och en egen ingång, som suddar ut 
gränserna mellan ute och inne i byggnaden. Aalto är särskilt förtjust i samspelet mellan 
arkitektur och naturen utanför. Tanken med barnavdelningen är att förena 
parklandskapet utanför med rummet innanför bibliotekets dörrar. Aalto väljer även 
inredning av naturmaterial med ljusa träslag av ek och björk i barnavdelningen, för att 
ytterligare förstärka effekten av att arkitekturen i hela biblioteket samverkar med 
naturen. Detta skapar harmoni i biblioteket och gör inredningen mer levande (Ibid., s. 
206). Stadsbibliotekets arkitektur i Halmstad kan ses vara i linje med Aaltos tankar om 
en förening mellan bibliotekets arkitektur och inredning och den omgivande naturen, 
vilket vi kommer att belysa senare i uppsatsen.  
 
Hodaszy Fröberg skriver att folkbiblioteken idag kräver en ny slags arkitektur på grund 
av bibliotekens mångfacetterade verksamhet, där det frågas efter mer flexibla 
planlösningar och för vår tid ändamålsenlig och smart design. Representativt för dagens 
folkbibliotek är att de är stora folkliga kulturhus där många olika verksamheter äger rum 
i en och samma byggnad. Öppenhet är ett ledord när det byggs nya folkbibliotek för 
2000-talet, där arkitekturen domineras av fönster och mycket glas som exponerar ljuset i 
en öppen planlösning. Även biblioteksinredningen och allmänbelysningen ska bidra till 
ökad öppenhet och tillgänglighet för biblioteksanvändaren (Hodászy Fröberg 1998, s. 
210). 
 
Typiskt för biblioteksarkitekturen från och med 1980-talet är också att det satsas på 
stora bokhallar med mycket rymd och rikligt med överljus från taket. Hodaszy Fröberg 
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tar upp att den svenska biblioteksarkitekten Jan Wallinder har haft tillgänglighet, 
öppenhet och kvalitet som tre ledord när han utformat biblioteksskisser. 
Biblioteksanvändaren ska uppleva känslan av att biblioteket är tillgängligt, öppet och att 
materialen i biblioteket är av god kvalitet. Byggnaden ska tala till tanke, sinne och 
känsla. Wallinder vill därför bygga bibliotekshus som utmärker sig från den omgivande 
miljön. Han väljer att inreda utifrån en öppen planlösning, där det inte finns markerade 
gränser mellan avdelningarna. Arkitekten vill att alla åldrar mer spontant ska kunna 
mötas i biblioteket. Han glömmer dock inte att erbjuda biblioteksbesökaren fler 
valmöjligheter i biblioteket i form av olika slags miljöer. Vill besökaren dra sig tillbaka 
för att sitta och läsa ska det finnas lässalar och tysta vrår för detta ändamål och vill 
besökaren röra sig bland andra människor och ha chans att föra samtal ska det finnas 
öppna mötesplatser i biblioteket för detta behov (Hodászy Fröberg 1998, s. 215f). 
Stadsbiblioteket i Halmstad, som invigdes 2006 är också tidstypiskt med öppen 
planlösning och mycket glas, vilket vi kommer att beskriva mer ingående längre fram. 
Det urskiljer sig även i utseende från sin omgivning, något som Wallinder gärna ser att 
ett folkbibliotek ska göra. 
 
Wallinder förespråkar i Biblioteksbyggnader från 1959 att möbleringen i en 
barnavdelning på ett bibliotek ska anpassas efter barnen och deras behov med lägre 
hyllor och referensdiskar, där man tar emot barnen sittande vid ett skrivbord och inte 
stående som ute på vuxenavdelningen. Bord och stolar ska vara av god kvalitet och 
kunna utsättas för mycket slitage och ha rundade hörnor. Wallinder menar också att 
barnavdelningens möblering inte behöver vara lika strikt som inne på 
vuxenavdelningen. Han vill att miljön för barn ska vara trevlig inne på barnavdelningen 
och det ska finnas utrymme att göra utställningar. Det ska också finnas två rum för de 
minsta barnen, ett så kallat bilderboksrum med ett intilliggande sagorum. Även tvättställ 
och kapprum ska anpassas efter barnens höjd. Arkitekten vill ha ett läsrum för barnen 
där de kan göra sina läxor. Han är också mån om att tonåringarna ska få ett utrymme 
mellan barn- och vuxenavdelningen (Wallinder & Thomsen 1959, s. 58ff).         

2.4 En demokratisk värdegrund 

Ett folkbibliotek är en symbol för demokrati och är det enda offentliga rum som alla 
medborgare har lika tillgång till, menar Göran Greider, chefredaktör för Dala-
Demokraten och tillika författare och debattör. Han slår fast i kapitlet Biblioteket, 
demokratin och kulturen, som återfinns i Bibliotek – mötesplats i tid och rum: En bok 
om demokrati (SAB:s demokratigrupp 2000) att biblioteken får en allt större roll som 
informationscenter och offentlig mötesplats. Biblioteksbyggnaden i sig markerar det 
”offentligas närvaro” i samhället och talar om för medborgarna att demokrati råder 
(Greider 2000, s. 97). I kunskapsöversikten Studier av barn- och ungdomsbibliotek 
(2007) definierar Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf barnbiblioteket, som är en del av 
folkbiblioteket, som en plats där alla är välkomna och som erbjuder barnen fri tillgång 
till kunskap, information och kulturella upplevelser och stimulerar läslust (s. 24).  
 
Bibliotekslagen (SFS1996:1596 Bibliotekslagen 2008) befäster bibliotekets 
demokratiska värdegrund. I Bibliotekslagen står det i § 2 att bibliotekens främsta 
uppgift är att förmedla litteratur, kultur, utbildning, fri information och upplysning till 
medborgarna. I Bibliotekslagen § 9 får barn och ungdomar en egen paragraf där målen 
formuleras i följande rader:  
 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 
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anpassade till deras behov för att främja språkutvecklingen och stimulera till 
läsning. 

              (SFS1996:1596 Bibliotekslagen 2008) 
 
I stort sett alla svenska folkbibliotek står under kommunal regi och i personalens 
arbetsuppgifter kan det ingå att bryta ner de övergripande kulturpolitiska målen i 
handlingsplaner för verksamheten. Om personalen lyckats omsätta målen till en praktisk 
verklighet ska de politiska målen speglas på något sätt i inredningen och 
barnavdelningens aktiviteter. Ett konkret exempel på hur inredningen kan spegla 
politiska mål är att biblioteket utgår från barnens bästa och barnens behov enligt FN:s 
barnkonvention (Barnombudsmannen 2008) och inreder med hyllor som är i barnens 
höjd för att barnen lättare ska kunna se medierna på barnavdelningen. Ett annat exempel 
är att biblioteket som en demokratisk institution ska kunna erbjuda barnen fri tillgång 
till information och då behövs bland annat välfungerande datormiljöer som också tillhör 
inredningen. 
 
Lena Lundgren, konsulent vid regionbibliotek Stockholm, skriver i inledningen av 
Hissa segel och bygga vindskydd: projektet som blev en process (2005) att 
barnavdelningen stärks av att ha nedskrivna och genomarbetade mål för verksamheten. 
Projektet Hissa segel och bygga vindskydd startade som ett försök att synliggöra och 
stödja folkbibliotekens barnverksamhet (s. 17). Av de politiska mål som 
barnavdelningen ska ta ställning till vid utformandet av aktiviteter och miljö på 
barnavdelningen, förutom de kulturpolitiska målen, har FN:s barnkonvention störst 
betydelse (Barnombudsmannen 2008).  
 
Utifrån FN:s barnkonvention om barnens rättigheter, där barnens bästa skall komma i 
främsta rummet, har Svensk Biblioteksförening utarbetat riktlinjer för svenska 
förhållanden i På barns och ungdomars villkor – rekommendationer för folkbibliotekens 
barn- och ungdomsverksamhet från 2003 (Svensk Biblioteksförening 2008). Det finns 
enligt Lena Lundgren ett behov av direktiv för att tydliggöra vad som är 
barnbibliotekens uppgifter vid svenska bibliotek, då utlån till barn minskar och 
biblioteksbesöken likaså. Effekten blir att barnbibliotekens verksamhet plötsligt står på 
en mer osäker grund (Lundgren 2005, s. 13). Det nya i Svensk Biblioteksförenings 
riktlinjer för bibliotekens barnverksamhet är att dessa är formulerade efter ett 
användarperspektiv och inte efter bibliotekets önskemål för verksamheten. Det står 
inledningsvis i På barns och ungdomars villkor att barnen som användare och deras 
behov är förutsättningen för bibliotekets verksamhet och att barnen ska ha inflytande på 
utformningen av sitt bibliotek. Biblioteket ska vara en inspirerande mötesplats som 
förmedlar kulturupplevelser för barn och ungdomar. Med en mångfald av medier och fri 
tillgång till information för barn och ungdomar ska biblioteket också stimulera till 
läslust och språkutveckling, precis som det står i Bibliotekslagens §9 (Svensk 
Biblioteksförening 2008). Riktlinjerna i På barns och ungdomars villkor ska vara ett 
stöd för bibliotekens barnverksamhet och speglas i miljö och aktiviteter på 
barnavdelningen vid folkbiblioteket. När de omsätts till en praktisk verksamhet betyder 
det att barnen får chansen att vara med och forma sitt bibliotek (Svensk 
Biblioteksförening 2008).  

2.5 Barnens delaktighet 

Även Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf tar upp barnkonventionens artikel 12 och dess 
betydelse för barns delaktighet i samhället i Studier av barn- och ungdomsbibliotek: En 
kunskapsöversikt (2007). Bibliotekens framtida uppgift är att i högre grad engagera 
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barnen i enlighet med barnkonventionen och ta del av barnens idéer och åsikter vid 
utvecklandet av barnavdelningen. Kommunerna är olika långt komna när det gäller att 
ta vara på barnens krafter. Barn är dessutom bra på att representera andra barn och 
framföra kompisarnas önskemål (s. 135).  
 
Marianne Hjort-Lorenzen skriver även hon i rapporten I forandringens favn – Om 
formidling af litteratur till unge, næsten voksne og børn (1989) att samtalet med 
användaren är ett viktigt verktyg i utformandet av bibliotekets miljö och verksamhet. 
Samtalen kan ge många goda idéer till hur biblioteket kan utvecklas för att passa 
användaren av biblioteket (s. 9). I boken beskrivs hur en omvandling och en förnyelse 
av en biblioteksmiljö kan gå till och vilka fördelar och nackdelar det kan medföra, 
eftersom detta sker mitt i en befintlig verksamhet. Hjort-Lorenzen skriver att det saknas 
flexibilitet i allt för många biblioteksmiljöer. Den fysiska miljön i ett bibliotek 
färdigställs för användaren och är svår att omskapa. Detta blir ett hinder i utvecklingen 
av miljön och fråntar användaren möjligheten att kunna påverka (Ibid., s. 51f).  

2.6 Aspekter på en barnvänlig miljö 

I A Place for Children - Public libraries as a major force in children´s reading (2000), 
där Judith Elkin och Margret Kinnell är redaktörer, skriver Debbie Denham i kapitlet 
Promotion att bibliotekets barnvänliga miljö är en av folkbibliotekens fördelar. Det är 
en av få offentliga institutioner, kanske den enda i många kommuner, som kan erbjuda 
barn en välkomnande, trygg, kostnadsfri och informell miljö att vistas i (Denham 2000, 
s. 86f).  
 
Att föräldrar har en uppfattning av att biblioteket är en trygg och problemfri miljö för 
barn lyfts även fram av de danska kulturpolitiska och kultursociologiska forskarna 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen i studien Gør biblioteket en 
forskel? (2000). Barnfamiljerna är de användare som integrerar biblioteket i 
vardagslivet mest enligt författarna. Biblioteket erbjuder familjen en informell och 
välkomnande plats för umgänge. Folkbiblioteket är en central samlingspunkt i 
lokalsamhället menar författarna, som dessutom ger barnfamiljen möjlighet att ta del av 
barnteater, sagostunder, föräldrafika och generösa lovprogram för skolbarn, med många 
olika slags aktiviteter. Att biblioteket även är en neutral mötesplats där det finns något 
för alla och där barnen kan träffa människor från alla grupper i samhället, tycker flera 
av föräldrarna i studien gynnar barnens sociala kompetens (s. 33f, s. 140f).   
 
Claudia Quigg skriver i artikeln Baby TALK Lapsits: Empowering Librarians for Early 
Childhood Leaderchip (2005) om hur biblioteket med fördel kan bygga upp en 
programverksamhet för de allra yngsta barnen med sånger, klapp och rim, då det är ett 
sätt att välkomna barnen till biblioteket redan från tidig ålder. Biblioteket är en viktig 
mötesplats för barnfamiljer menar Quigg. Ytterligare ett sätt att signalera att 
småbarnsfamiljen är välkommen till biblioteket är att erbjuda sittvagnar och en 
anpassad biblioteksinredning med barnmöbler för de yngsta. Nöjda familjer återvänder 
till biblioteket menar Quigg (Quigg 2005). 
 
Även barnsäkerheten är viktig på ett bibliotek och på barnavdelningens inredning. 
Children´s spaces (Dudek 2005) är en antologi där man samlat artiklar som berör barns 
platser, men även barnsäkerhetsaspekten i miljöer för barn. Författarna skriver inte om 
biblioteksmiljön, utan om miljöer för barn i allmänhet. De tar bland annat upp hur 
platser för barn kan eller bör se ut beroende på syftet med platsen, skolan och 
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klassrummet, som en miljö för barn och säkra miljöer för barn. Michael Laris arbetar 
som designer för Kompman, ett företag som tillverkar moderna lekanläggningar och 
han skriver om hur viktigt det är, när man arbetar med design för andra människor, att 
man känner användaren och att man förlikar sig med alla aspekter av användarens 
kommande relation till produkten. När man arbetar med lekplatsutrustning är det viktigt 
att både tänka på säkerheten i utrustningen, samtidigt som utrustningen ska vara en 
utmaning för barnet (Laris 2005, s. 14f).  
 
Ann Skantze skriver i Barns rum som möjlighetsrum (1998) att barn upplever rummen 
med sina sinnen. Barnen skapar en fysisk relation till rummet med sina rörelser och sina 
kroppar. Barnens perspektiv är att se hur rummet kan användas utifrån deras behov, där 
det är viktigt med en stimulerande miljö som kan erbjuda variation, rörelsefrihet och 
upplevelser. Skantze menar att vi ska se upp med att skapa för strama vuxenmiljöer 
kring barn. De rum som är populärast i skolan är enligt Skantze slöjdsalar, bibliotek 
eller egna platser någonstans i skolmiljön. Detta på grund av att de rummen verkar 
bjuda in till att barnen ska få göra något roligt. Barn är inte ”färdigformade” på samma 
sätt som vuxna och har inte heller samma överblickbarhet i en miljö som vuxna. Barn 
upplever därför miljön kring sig på ett annorlunda sätt, närmre sig själva och fastnar 
gärna för rummens uttryck. Slöjdsalen och biblioteket fängslar barnen med alla föremål, 
lukter, färger, böcker och uppställda saker som andra barn skapat. Detta menar Skantze 
är rummets ”kroppsspråk” och skapar en stämning som borde tas tillvara, på ett mer 
genomgripande sätt, i offentliga miljöer. Det finns många komponenter som ett rum 
kring barn kan innehålla för att vara stimulerande (Skantze 1998, s. 16ff). I 
nedanstående citat nämner Skantze en del av dessa komponenter: 
  

Barnens rum bör vara rum som svarar mot den handlande, aktiva, verksamma 
och utforskande människan som har känslor, kropp och sinnen, en miljö som är 
tillräckligt öppen för olika initiativ och intentioner, som har en balans mellan 
mångfald, oordning och ordning. En miljö där barnen får chans att vidga sin 
värld gradvis och alltmer kan ta del i omvärlden genom lust till utforskande och 
överskridande. Barnkammaren måste kunna överskridas.    

(Skantze 1998, s. 9) 

2.7 Inredningen på barnavdelningen 

Aidan Chambers skriver i Böcker omkring oss – Om läsmiljö (1995) att läsning kräver 
en lugn och bekväm plats där läsaren inte blir störd (s. 21). Chambers resonerar utifrån 
en skolmiljö men vi menar att resonemanget går att tillämpa i en biblioteksmiljö. 
Chambers menar att det ska finnas speciella platser i skolmiljön som enbart är till för 
läsning, så som avsedda läshörnor eller läsrum som är avskärmade med bokhyllor eller 
skärmväggar för att skapa lugn och ro. Läshörnan ska vara hemtrevlig med matta och 
inbjudande sittplatser i form av kuddar och sittsäckar eller en soffa som markerar att det 
är en läshörna.  Chambers påpekar att läshörnor skiljer sig från biblioteket där eleverna 
ska kunna föra samtal och gå omkring för att leta böcker. Han menar att många elever 
endast går till biblioteket för att låna böcker och att de därefter går till ett lugnare ställe i 
skolan eller hemma för att läsa sin bok. Att upprätta speciella läsplatser höjer läsandets 
status (Ibid., s. 37ff).   
 
Nolan Lushington skriver om 2000-talets multifunktionella bibliotek i Libraries 
Designed for Users – A 21st Century Guide (2002). Han tar upp att verksamheten för 
barn ständigt växer i biblioteken och att ytorna är minst dubbelt så stora på 
barnavdelningen i början på 2000-talet, som de var ett decennium tidigare (s. 8f). 
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Lushington behandlar barn- och ungdomsavdelningen i kapitlet Special Spaces for 
Children and Teens där han talar om att barnavdelningen ska erbjuda användarna ett 
brett utbud av aktiviteter och tjänster för att uppmuntra lärande och läsande. Speciellt 
viktigt är det att inredningen och rummets uttryck på barnavdelningen ger barnet ett 
bestående och välkomnande intryck, så att de vill återvända till biblioteket (Ibid., s. 
131). Inredningen bör också vara flexibel för att snabbt kunna förändras för 
programverksamheten och tillfälliga utställningar på barnavdelningen (Ibid., s. 136f).  
 
Andrew Albanese, biblioteksjournalist och nyhetsredaktör för Library Journal, tar i 
artikeln For a Flexible Future (2007) upp att ett högskolebibliotek i USA idag ska 
tillmötesgå flera olika funktioner på en och samma biblioteksyta i öppna planlösningar 
utan väggar. Ett resonemang som vi menar även kan överföras på flera av dagens 
folkbibliotek i Sverige. Det är en utmaning för biblioteket att på en och samma yta 
skapa både platser där mindre grupper kan träffas och platser där man kan ta emot hela 
klasser för undervisning, menar Albanese. För att kunna skapa flexibla rumslösningar i 
ett bibliotek med en öppen bokhall är en genomtänkt och mobil möblering och god 
ljudisolation det viktigaste (Albanese 2007).  
 
Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf skriver i sin kunskapsöversikt att det som skiljer 
barnavdelningen från övriga biblioteket oftast är lokalerna, medierna och arbetssättet. 
Lokalerna för barn har anpassade möbler med trevliga sittgrupper. Biblioteksrum för 
barn går ofta i andra färgskalor och är mer utsmyckade än övriga biblioteket (Rydsjö & 
Elf 2007, s. 24f). 
 
Passa upp, passa, passa vidare…? Handbok för barnbibliotekarier (Skoglund & Engdal 
1982) tar bland annat upp hur viktigt det är med ett engagerat arbete med boken i barns 
och ungdomars egna miljöer och hur viktigt samarbetet med andra grupper som arbetar 
med barn är. Uppföljaren, Barnspåret. Idébok för bibliotek (Bibliotekstjänst 1994) tar 
upp barnverksamhetens roll på 90-talet. Författare som Kerstin Rydsjö, Uno Nilsson 
och Jenny Nilsson tar upp och diskuterar många av de verksamheter och metoder som 
har utvecklats på de svenska barnbiblioteken. Uno Nilsson skriver om 
förmedlingsmiljön och menar att detta begrepp inbegriper allt från den fysiska miljön, 
till hur man som användare blir bemött av personalen. Allt inverkar på användarens 
öppenhet för det som ska förmedlas. Nilsson skriver också om hur viktigt det är med en 
inbjudande exponering av böcker och medier på bibliotek, att det ska vara spännande att 
gå in på ett bibliotek (Nilsson 1994, s. 71f).  
 
Børns steder: om børns egne steder og voksnes steder til børn (2006) är en antologi med 
Kim Rasmussen som redaktör, som handlar om barns egna platser och miljöer. Olika 
författare skriver bland annat om hur det fungerar när vuxna inrättar platser för barn, 
grundat på vuxnas föreställningar om barn. Författarna tar också upp skillnaden mellan 
de platser vuxna ordnar för barn och barnens egna platser, som de själva har ordnat. Jan 
Kampmann skriver att det, de senaste åren, har fokuserats mycket på barn och deras 
upplevelse av rum och rumslighet och platsernas betydelse för barnens vardag. Detta, 
menar Kampmann, kan bland annat bero på den ändrade synen på barn i både forskning 
och i praxis (Kampmann 2006, s. 106f).  
 
I biblioteksmiljöer idag har faktorn att barn upplever rum med alla sina sinnen och sin 
fysik, fått stort genomslag då man inreder rum för barn. Det räcker inte att enbart 
erbjuda en traditionell biblioteksmiljö med uppställda böcker. Många bibliotek vill gå 
ännu längre och fånga upp fler aspekter och erbjuda upplevelser för att nå barnen. Ett 
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tydligt exempel är Kulturhuset i Stockholm och deras i sitt slag unika satsning på 
barnbiblioteket Rum för Barn.  
 
Rum för Barn skapades med danska bibliotek som förebilder. De danska 
stadsbiblioteken i Fredrikshamn och Hjørring startade upp projektet Børnebiblioteket 
som experimentarium (Lundgren 2007, s. 5). De två danska stadsbiblioteken tar i sitt 
projekt hjälp av ett företag som skapar inredning och teknik för museimiljöer för att 
erbjuda biblioteksbesökarna en ny biblioteksupplevelse, där inte böckerna vänder 
ryggen till användarna, utan öppnar upp sitt innehåll för dem på ett spännande 
interaktivt och sinnligt sätt (Krøijer 2008, s. 9). Det står i rapporten om Børnebiblioteket 
som experimentarium att alla rum uttrycker något och har en stämning. Barnbiblioteken 
skulle mer medvetet kunna utnyttja möjligheten att skapa stämningar och bygga rum 
som engagerar, utmanar och stimulerar deras fantasi (Ibid., s. 14).  
 
För att återvända till Sverige och Rum för Barn bestämde sig Giovanna Jörgensen, den 
dåvarande bibliotekschefen för Rum för Barn, för att initiera idén om att bibliotek för 
barn skulle kunna erbjuda andra möjligheter, jämsides med den traditionella 
bokförmedlingen. Giovanna Jörgensen hade en vision om ”det lekfulla biblioteket”, 
alltså att barn skulle kunna leka på biblioteket, när hon iscensatte det nya Rum för Barn 
på Kulturhuset i Stockholm. Inredningen i biblioteksrummet ska uppmuntra till både lek 
och lästlust och förena de båda komponenterna. Barn upplever verkligheten runt sig 
med alla sina sinnen. Böckernas innehåll ska utgöra grunden för bokhyllor och övrig 
inredning (Lundgren 2007, s. 5ff). Citatet nedan speglar hur det är tänkt att 
barnlitteraturen ska omsättas i miljön:  
 

Det ska finnas föremål och installationer som stimulerar språkliga äventyr och kojor för 
enskild läsning i lugn och ro.  

(Lundgren 2007, s. 7) 
 

Inredningen i sig är specialutformad för Rum för Barn och av bra kvalitet då möblerna 
utmanas av barnens lek och många användare. Montessoripedagogiken står som grund 
för bibliotekets verksamhet och speglas i den del av inredningen som tillåter fysisk 
rörelse och lek. Fysisk aktivitet utvecklar enligt montessoripedagogiken barnens 
intellektuella förmågor (Ibid., s. 14). Halmstad stadsbibliotek har haft besök av Rum för 
barns vandringsutställning Alfons Åberg som kan sammanfatta visionerna i Rum för 
Barn i en praktisk verksamhet. I utställningen används temat Alfons Åberg och där kan 
vi se en tydlig litteraturanknytning och att utställningen i sig är skapad för lek och 
balansövningar för barn, grundar sig just i montessoripedagogikens idéer (Ibid.).  
 
Brian Kenney, chefsredaktör för School Library Journal, beskriver barnbiblioteket The 
Trove, som är en del av the White Plains Public Library i New York, i artikeln Welcome 
to the Fun House (2006). Han ser The Trove som ett nytt slags barnbibliotek som kan 
erbjuda användaren spännande och interaktiva biblioteksmiljöer. Visionen med The 
Trove var att förnya biblioteket för en ny generation användare som är vana vid att 
underhållas, aktiveras och engageras. Det gamla biblioteket attraherade inte dagens barn 
och ungdomar tillräckligt.  Förebilder till The Trove är museer, lekplatser, bokhandlar 
och leksaksaffärer som också får stå som modeller för det nya biblioteket. The Trove 
har målsättningen att få barnen att vilja återvända, genom att hela tiden kunna erbjuda 
barnfamiljen nya upplevelser (Kenney 2006). 
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2.8 Sammanfattning av litteraturöversikten 

I litteraturgenomgången har vi berört flera aspekter om barnbibliotek och inredning. 
Först en historisk tillbakablick över barnbiblioteket och dess framväxt i Sverige, fram 
till hur biblioteksarkitekturen kan se ut för 2000-talet i Sverige. Därefter har vi förankrat 
vårt arbete i en litteraturöversikt över barnbibliotek och inredning. Vi tar upp att 
barnbiblioteket vilar på en demokratisk värdegrund där framförallt barnkonventionen 
har betydelse för barnbibliotekets verksamhet och där barnens delaktighet i formandet 
av barnbiblioteket är en viktig punkt. Vi har också berört vad en barnvänlig miljö på ett 
bibliotek kan vara och sett att det är viktigt med en välkomnande biblioteksmiljö för 
barn. Barnbibliotekets inredning har ägnats ett längre kapitel för att ringa in området 
och för att kunna ge en bild av vad det är som är aktuellt för barnbiblioteksmiljöer idag.  
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3. Metod och tillvägagångssätt 

I det här kapitlet redogör vi för val av metod och analysmodell och slutligen hur vi 
resonerat runt urvalsprocessen och avgränsningar. 

3.1 Fallstudien som metod 

De frågor vi har fokuserat på i vår undersökning är lämpliga att arbeta med i en 
kvalitativ studie. Karin Widerberg skriver att frågan man ställer sig avgör vilken sorts 
studie man ska göra. Om man gör en kvantitativ eller en kvalitativ studie bestämmer i 
sin tur vilken sorts metod man väljer att använda sig av (Widerberg 2002, s. 15f). Vi har 
valt fallstudien som metod. Fallstudier kan sägas vara ett gemensamt uttryck för den 
sorts metoder som går ut på att studera ett fall, en person, en grupp eller en social enhet 
(Olsson & Sörensen 2007, s. 86). Det som skiljer fallundersökningen från andra 
undersökningar är att man, som i vårt fall, inriktar undersökningen på ett visst exempel 
(Merriam 1994, se Adelman, Jenkins & Kemmis, 1983, s. 58). Vi menar att denna typ 
av metod passar vårt syfte bäst. Att få en fördjupad kunskap om miljöns och 
inredningens betydelse för en användarvänlig barnavdelning, utan att undersöka några 
specifika fall skulle vara svårt. Det krävs ett exempel, en existerande barnavdelning, för 
att kunna undersöka något så konkret som miljö och inredning. 
 
Det är viktigt att understryka att det som undersöks i en fallstudie endast kan redogöra 
för hur det är i just det fallet och alltså inte redogör för helheten av en situation eller 
företeelse (Merriam 1994, s. 47). Det vi kan redogöra för i vår fallundersökning är vad 
de vi intervjuat på Halmstad stadsbibliotek anser om miljöns och inredningens betydelse 
för en användarvänlig biblioteksmiljö för barn. Vi kan inte redogöra för vad som anses 
om detta på andra ställen i Sverige. Vi hoppas att vår studie med hjälp av den här 
metoden och vårt undersökningsfall ska kunna fördjupa kunskapen inom området. 
 
Det finns olika sätt att beskriva en fallstudie på, beroende på hur slutrapporten ser ut, 
om den är beskrivande, tolkande eller värderande. En deskriptiv eller beskrivande 
fallstudie är en studie där man lägger fram en detaljerad beskrivning av den företeelse 
som undersöks.  Det kan vara en fallstudie som återger en viss händelseföljd i en 
historisk händelse. Den tolkande fallstudien innehåller också många beskrivningar, 
skillnaden är att man använder denna information till att utveckla nya teorier eller för att 
belysa, ifrågasätta eller stödja teorier som har funnits innan man påbörjade insamlingen 
av information. Den värderande fallstudien går ut på att man gör en beskrivning, får en 
förklaring och slutligen gör en bedömning, det vill säga värdering (Ibid., s. 40ff). Vår 
fallstudie är till stor del beskrivande, då vår analys bygger på att vi kategoriserat 
informanternas utsagor. Analysen blir av denna anledning mycket beskrivande av 
miljön på barnavdelningen. I diskussionen som följer analysen kommer vi dock att tolka 
de olika kategorierna med hjälp av den litteratur vi tagit del av och av den anledningen 
skulle vi kunna säga att vår undersökning till viss del också är tolkande.   
 
Att arbeta med fallstudien som metod innebär att man måste bestämma på vilket sätt 
man vill samla in information, vilka som ska intervjuas eller observeras och vilka 
dokument som ska läsas (Ibid., s. 51). I vår fallstudie har vi använt oss av intervjuer för 
att samla in material. Anledningen till att vi valde intervjun som metod framför 
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exempelvis enkäten, var att vi hade en förhoppning om att genom intervjuer få mer 
nyanserade svar av informanterna. Denna förhoppning anser vi att vi har fått bekräftad, 
då vår empiri är omfattande och visar på många olika åsikter och uppfattningar om 
miljön på barnavdelningen. De ostrukturerade frågorna, som vi återkommer till nedan, 
har gett informanterna utrymme att nyanserat uttrycka sig angående miljön på 
barnavdelningen.  

3.2 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Att samla data genom intervjuer kan innebära att det är informanten själv som mer eller 
mindre kan avgöra vilken information som ska utgöra data och underlag för resultatet 
(Lantz 1993, s. 15). Eftersom miljön och inredningen på barnavdelningen är föremål för 
vår undersökning och vad informanterna säger om denna, är det inte enbart 
informanternas utsagor som utgör grunden för det resultat vi kommer fram till, utan 
även den faktiska miljön och inredningen som vi undersöker på barnavdelningen.  
 
Vår insamling av empiri har bestått av intervjuer med sammanlagt tio personer, där alla 
har någon anknytning till barnavdelningen på Halmstad stadsbibliotek eller till miljö- 
och inredningsfrågor på bibliotek. Vi har intervjuat bibliotekschefen, 
inredningsarkitekten, fem barnbibliotekarier, en barnbiblioteksassistent, en 
barnbibliotekskonsulent som arbetade på barnavdelningen under planeringen, och 
utvecklingsledaren på regionbiblioteket i Halland, som bland annat arbetar med rum och 
medier på bibliotek. 
 
Vi har valt att träffa alla informanter utom en på barnavdelningen vid Halmstad 
stadsbibliotek. Vi ansåg att det kunde tillföra något till samtalet om inredningen, om vi 
befann oss i miljön under intervjuerna. Dels för att det var lättare för informanterna att 
förklara för oss vad de tänkte om inredningen eller vad de hade tänkt när de planerade 
barnavdelningen, dels för att miljön vi befann oss i hjälpte informanterna att komma 
ihåg olika moment eller detaljer i planeringen av miljön.  Den person vi inte träffade i 
Halmstad var inredningsarkitekten, som befann sig i Århus. Av praktiska skäl valde vi 
att mejla frågorna till honom (se bilaga 3). Detta har medfört att han har fått mer tid för 
att formulera sig och tänka igenom sina svar än våra andra informanter har fått, då vi 
har haft direkta intervjuer med dem. Vi anser dock inte att detta är något problem i vår 
undersökning, eftersom de frågor vi ställt till honom mest handlat om hur 
arbetsprocessen varit med inredningen av barnavdelningen. 
 
Innan intervjuerna ägde rum mejlade vi alla informanter ett brev (se bilaga 1) där vi 
mycket kort formulerade vårt syfte med intervjun. Detta gjorde vi för att vi ville att de 
skulle börja fundera på vårt kommande samtal. Vi tror att detta brev medförde att 
informanterna kände sig mer säkra redan från början av intervjuerna och att de på grund 
av detta också pratade mer under intervjutillfället. Två av våra informanter fick inte ta 
del av detta brev, då de tillkom i vår undersökning vid ett av våra intervjubesök på 
Halmstad stadsbibliotek. Vi kunde vid de här två intervjuerna märka skillnad, då 
informanterna inte hade fått tid att fundera över ämnet vi ville intervjua dem om.  
 
Innan vi påbörjade våra intervjuer fick vi en rundvisning på hela biblioteket av 
bibliotekschefen och en av barnbibliotekarierna. Denna rundvisning blev en bra grund 
för intervjuerna, då vi fick veta hur man resonerat runt biblioteket i sin helhet vid 
planeringen och inredningen. Denna rundvisning spelade vi också in, då den försåg oss 
med bakgrundsinformation som vi har haft nytta av senare i arbetet.  
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Vid alla intervjutillfällen utom ett var vi med båda två. Efter varje intervju har vi lyssnat 
på bandinspelningen, detta har gjort oss uppmärksamma på hur frågorna har ställts och i 
vilken ordning. Efterhand som vi har intervjuat har vi på detta sätt kunnat förbättra våra 
egna intervjufärdigheter. 
 
Vi har gjort tre olika frågeformulär till informanterna, beroende på vilken roll de har 
eller har haft i bibliotekets barnavdelning (se bilagor 2-4). Intervjuerna har varit delvis 
standardiserade. Helt standardiserade intervjuer innebär att den som intervjuar ställer 
samma frågor, i samma ordning till alla informanter (Patel & Davidson 1994, s. 61). 
Att göra en helt standardiserad intervju hade inte varit möjligt, då informanterna inte 
hade samma bakgrund eller samma anknytning till barnavdelningen. Den helt 
ostandardiserade intervjun hade inte heller passat oss, då vi i möjligaste mån ville ställa 
samma frågor till informanterna, oavsett bakgrund eller anknytning till 
barnavdelningen. 
 
I vilken grad frågorna är strukturerade har att göra med i vilken utsträckning frågorna är 
fria för intervjupersonen att tolka fritt (Ibid.). Strukturerade intervjuer kan sägas ha en 
fast struktur, nästan som en enkät och mindre strukturerade intervjuer är mer öppna och 
samtalsliknande (Merriam 1994, s. 87). Våra intervjufrågor är delvis strukturerade, då vi 
har lämnat mycket fritt svarsutrymme till informanterna. De första frågorna i 
intervjumallarna rör informanternas befattning och roll i planeringen och kan därför 
sägas ha en högre grad av strukturering än de som följer efter. Resten av frågorna i 
intervjumallarna har vi mest använt som just en mall, det vill säga inte ställt frågorna i 
den ordningen de står eller formulerat oss exakt som det står i mallen. Vi har tagit upp 
frågorna i mallen där det förefallit naturligt under intervjuns gång. Det har även 
tillkommit följdfrågor. 
 
Vårt arbetssätt vid sammanställning av intervjuerna har varit att först lyssna på 
intervjuerna och nedteckna de delar som vi ansett relevanta för undersökningen. Dock 
har vi valt att inte skriva ut intervjuerna ordagrant, vilket innebär att vi inte har 
nedtecknat pauser eller upprepningar, utan istället skrivit ut mer fullständiga meningar. 
Vi anser att det viktiga i intervjuerna inte är exakt hur de uttrycker sig, utan vad de 
uttrycker. Efter att vi skrivit ut intervjuerna har vi skickat dem till respektive informant, 
som har fått godkänna texterna. Vi ansåg att det var viktigt att gå tillväga på detta sätt, 
då vi ville att informanterna skulle känna sig säkra på att vi inte hade missförstått något 
de sagt. Det var också ett bra tillvägagångssätt för vår egen skull, eftersom det var 
lättare att arbeta med materialet då vi visste att informanten stod bakom det.  

3.3 Dokument 

För att få ytterligare inblick i verksamheten och planeringen av barnavdelningen har vi 
studerat de dokument som har framställts under uppbyggnaden av biblioteket och 
barnavdelningen. Ett av dokumenten är Förslag till lokalprogram för nytt 
huvudbibliotek i Halmstad av Kerstin Håkansson, nämndsekreterare på 
kulturförvaltningen i Halmstad (2000). Vi har också fått ta del av Handlingsplan 2008: 
Arbetslag barn, samt en ritning över entréplan på biblioteket (se bilaga 5) som vi har 
tagit från Halmstads nya bibliotek. En resa från tanke till färdig byggnad (Ahlgren & 
Knutsson 2006). Merriam skriver om användandet av dokument att de är författade 
utifrån andra perspektiv än att de ska gagna forskning och att de kan ses som en 
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stabilare källa än intervjuer och observationer då de inte förändrar karaktär (Merriam 
1994, s. 117ff).  

3.4 Dokumentation av barnavdelningen 

Vi har valt att dokumentera Halmstad stadsbiblioteks barnavdelning genom att beskriva 
den i ord och bild. Vi har valt att lägga vår beskrivning av Halmstads stadsbibliotek och 
barnavdelningen i empiriavsnittet och fotografierna i en bilaga (se bilaga 7). Vi vill med 
vår egen dokumentation av barnavdelningen att läsaren ska få en så klar bild som 
möjligt av det fall vi undersöker. Vi anser att det kan hjälpa läsaren att förstå hur 
informanterna har resonerat i vissa fall och hur vi har valt att analysera och tolka 
informanternas utsagor. Fotografier som forskaren själv tagit är också en typ av 
dokument. De fungerar som ett bra stöd för minnet och forskaren kan med fördel 
studera detaljer i ett foto som kanske skulle ha missats annars (Merriam 1994, s. 126). 
För att göra bilden ännu tydligare av barnavdelningen har vi också lagt in två ritningar 
över barnavdelningen. Den ena ritningen är över entréplan på biblioteket (se bilaga 5) 
och den andra ritningen visar endast barnavdelningen (se bilaga 6). Denna ritning visar 
hur barnavdelningen var möblerad när de flyttade in. Efterhand har möbleringen 
förändrats.  

3.5 Avgränsning och urval 

Vårt första urval bestod i att välja vilket bibliotek vi ville göra en fallstudie på. Vi 
började med att undersöka vilka bibliotek med barnavdelningar som var nybyggda eller 
nyrenoverade. Anledningen till att vi ville undersöka en relativt ny barnavdelning var att 
vi även ville veta hur planeringen av barnavdelningen gick till, varför man gjorde de val 
man gjorde med inredning, färgsättning och ljussättning. När vi läst om och sett bilder 
på Halmstads stadsbibliotek och dess barnavdelning tyckte vi att det skulle vara ett 
intressant fall för vår undersökning. Inte bara för att det var nybyggt, utan också för att 
det verkade som att man verkligen satsade på avdelningen för barn där.  
 
När vi valde ut intervjupersoner vände vi oss först till Halmstad stadsbiblioteks chef 
med en förfrågan och en kort beskrivning av vårt syfte. Efter att vi fått klartecken 
skickade vi mer utförlig information om projektet till både bibliotekschefen och till en 
av barnbibliotekarierna, som bland annat ansvarar för miljön på barnavdelningen. 
Barnbibliotekarien tog upp vår förfrågan på ett arbetslagsmöte på barnavdelningen, där 
de beslöt att de ville delta i vår fallstudie och bli intervjuade av oss. Det har alltså varit 
de ovan nämna personerna som har hjälpt oss med vårt urval. Detta ser vi inte som ett 
problem då det, i en fallstudie som vi gör, har varit viktigt för oss att komma i kontakt 
med så många som möjligt som har eller har haft en anknytning till barnavdelningen, 
dess miljö och inredning. Vi anser att alla som arbetar på barnavdelningen och av den 
anledningen befinner sig i miljön, har något att tillföra vår studie. 
 
De urval vi har gjort vad gäller studieobjekt och intervjupersoner, som beskrivs ovan, 
kan delas in i olika kategorier. Enligt Merriam är den vanligaste formen vid en fallstudie 
ett målinriktat urval. Detta baseras på ett antagande att man önskar upptäcka, förstå och 
få insikt. Urvalet måste göras på ett sätt som bidrar till att man lär sig så mycket som 
möjligt (Merriam 1994, s. 61). Kriterier för ett målinriktat urval kan vara att fallet ska 
vara extremt eller avvikande, typiskt eller lämpligt (Merriam 1994, se Patton, 1980, s. 
62). En annan vanlig urvalsform kan vara ett så kallat ändamålsinriktat urval. Denna 
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form av urval kräver att man har kriterier för att en enhet ska inkluderas i 
undersökningen (Merriam 1994, s. 61f). Vi anser det vara svårt att placera de urval vi 
gjort i en speciell kategori. Å ena sidan är det ett målinriktat urval, då vi valde ett 
bibliotek som vi ansåg vara lämpligt och informanter som vi ansåg vara lämpliga för vår 
studie. Vi valde Halmstad stadsbibliotek för att vi hade en förhoppning om att det skulle 
hjälpa oss att komma närmare en förståelse för hur en barnavdelningsmiljö som 
uppfattas som bra kan se ut och vilken roll miljön och inredningen spelar för att skapa 
en bra barnavdelning. Å andra sidan är det ett ändamålsinriktat urval, då vi hade en del 
kriterier för både biblioteket och informanterna. Ett kriterium vid urval av bibliotek var 
att biblioteket eller barnavdelningen skulle vara nytt eller nyrenoverat.  
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4. Teori 

I det här kapitlet presenterar vi vårt teoretiska ramverk, vilka perspektiv vi har valt att se 
vår undersökning ur och hur vi använder oss av teorin.  

4.1 Teorins roll i fallstudien 

Vårt mål med den här undersökningen är att ge en bild av vilken roll miljön och 
inredningen spelar i arbetet med att skapa en användarvänlig barnavdelning. Vi har valt 
att använda oss av ett interdisciplinärt perspektiv för att få en så bred bild som möjligt. 
En annan anledning till detta är att det inom ämnet B&I än så länge inte existerar någon 
utvecklad teori för biblioteksmiljöns betydelse (Kronström & Toit 2001, s. 23). 
Förutom ett B&I-perspektiv kommer vi att använda oss av ett miljöpsykologiskt 
perspektiv. Den litteratur vi har läst om miljöpsykologi har hjälpt oss att skapa en 
förståelse för hur människan förhåller sig till rummet och hur miljön påverkar 
människor. För att få en sammanhängande bild av miljöns roll i skapandet av en 
användarvänlig biblioteksmiljö för barn, använder vi oss av en modell över fyra olika 
funktioner hos folkbiblioteken som har utarbetats av Marianne Andersson och Dorte 
Skot-Hansen. Modellen används som en analysmodell för att uttyda olika vinklar av 
bibliotekens profilering i samhället (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 18). Vi har 
även använt oss av en tillämpning av Anderssons och Skot-Hansens modell, som är 
utarbetad av Elin Harryson och Evelina Joëlsson (Harryson & Joëlson 2006, s. 72). 
Modellen, så som vi kommer att använda oss av den, står för ett biblioteksperspektiv. 
Modellen kommer dock att fylla en annan funktion än som en analysmodell i vår studie, 
då vi snarare använt den för att få en helhetsbild av miljöns roll i skapandet av en 
användarvänlig barnavdelning. Enligt Andersson och Skot-Hansen ska modellen mer 
ses som en ram för en diskussion än verkligheten, eftersom verkligheten inte kan 
beskrivas precist (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 245). Modellen kommer vi att 
omarbeta så att den passar vårt syfte, detta återkommer vi till längre fram. 
 
Merriam menar att det, speciellt i fallstudier, är lättare att förstå teorins roll i 
forskningen om man vet hur teoribegreppet definieras och vilken sorts teori man 
använder sig av (1994, s. 70). Det är omfattningen av de fenomen som en teori 
beskriver, som avgör vilken typ av teori det rör sig om och detta finns det olika sätt att 
redogöra för (Ibid., s. 69). Merriam beskriver olika sorters teorier och de övergripande 
skillnaderna mellan dem. En teori kallas för allomfattande teori, som innebär att man 
försöker redogöra för breda kategorier av fenomen. Denna typ av teori är vanligast inom 
naturvetenskapen. En annan typ av teori kallas för begränsad teori. Den här typen av 
teori är begränsad till speciella miljöer, grupper, tider eller problem och kan av den 
anledningen sägas vara mer konkret (Ibid.). I vår fallstudie kommer vi att använda oss 
av den sistnämnda kategorin, begränsade teorier. Vi anser att vår typ av undersökning är 
av det konkreta slaget, då vi undersöker en speciell miljö. Av den anledningen passar 
den under begränsade teorier.   
 
Vilken roll teorin spelar i fallstudien beror på vilken typ av undersökning man gör. Då 
man gör en kvalitativ fallstudie innebär det ofta att man konstruerar en teori. Vilken 
plats teorin har i en fallstudie beror på hur mycket och vad man känner till om området 
man ska undersöka och mängden av redan befintliga teorier (Ibid., s. 70). I vårt fall 
finns det, som nämns ovan, inte så många teorier att luta sig mot. I andra vetenskaper 
finns det mycket forskning på området där resultat visar vad som är en bra miljö för 
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barn. Det är denna forskning vi vill använda oss av och koppla ihop med bibliotekets 
miljö. Att det inte finns så mycket forskning inom B&I om användarvänlig miljö för 
barn betyder inte att vi gått in i denna undersökning med ett tomt medvetande. Varje 
forskare har antaganden, begrepp och teorier med sig när de går in i en ny undersökning 
(Ibid., s. 72).  
 
Merriam skriver också att man alltid måste välja kriterier inför en undersökning som till 
viss del kommer från teoretiska antaganden (Merriam 1994, se Hamersley, Scarth & 
Webb, 1985, s. 72). Våra teoretiska antaganden har varit att miljön och inredningen har 
en betydelse för skapandet av en användarvänlig barnavdelning. Våra kriterier för en 
användarvänlig barnavdelning är bland annat att de kan erbjuda användaren något ur de 
fyra funktioner i vår modell som vi presenterar i nästa avsnitt.  

4.2 Ett biblioteksperspektiv 

Ett genomgående begrepp i vår undersökning är användarvänlighet, av den anledningen 
har det varit viktigt för oss att begreppet är tydligt för oss själva och för läsaren. I vår 
undersökning har vi valt att beskriva en användarvänlig barnavdelning som en plats som 
kan erbjuda sina användare något ur alla de fyra funktionerna, att låna och uppleva, att 
lära, att vistas och mötas och att fråga och hitta, som går att se i modellerna nedan. För 
att nå denna klarhet vad gäller användarvänligheten och vad den innebär, har vi använt 
oss av en modell av Andersson och Skot-Hansen som visar fyra funktioner hos 
folkbiblioteken (1994). Modellen har använts som ett analysredskap för att tolka olika 
aspekter av bibliotekens profilering i samhället.  
 
 

 
 
Figur 1 Modell över det lokala bibliotekets profil. Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 
18 
 
Elin Harryson och Evelina Joëlsson (2006) har i sin magisteruppsats Utan biblioteket, 
det är tråkigt. En grupp flerspråkiga barns interaktion med tre bibliotek använt sig av 
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Andersson och Skot-Hansens modell, men då ur ett användarperspektiv (se figur 2). De 
har omarbetat modellen så att den istället belyser bibliotekets funktioner för barn. 
Harryson och Joëlsson har översatt innebörden av bibliotekets fyra funktioner, så att den 
passar till barns användning av bibliotek. De har även lagt till ett fält som de benämner 
delaktighet, då de menar att barnen i deras undersökning uttryckte att de ville vara med 
och påverka i biblioteken (Harryson & Joëlson 2006, s. 71f). 
 
Harrysons och Joëlssons modell passar oss bättre, då den inriktar sig på barn. Skillnaden 
är att vi kommer att använda oss av ett biblioteksperspektiv och inte ett 
användarperspektiv. Harryson och Joëlsson anser att deras modell kan användas på barn 
som användargrupp, både ur ett användar- och biblioteksperspektiv (Harryson & 
Joëlson 2006, s. 72). Båda modellerna ovan har fungerat som en grund till skapandet av 
vår egen modell. 
 
Båda modellerna består av fyra huvudfunktioner, kulturcentrum, kunskapscentrum, 
socialt centrum och informationscentrum. Nedan kommer vi att gå igenom de fyra 
funktionerna, så som de är presenterade av Andersson och Skot Hansen. 
 
Andersson och Skot-Hansen menar att modellen kan användas dels till att beskriva ett 
biblioteks profil i det lokala samhället och dels till att diskutera vilka aspekter av 
bibliotekets verksamhet man vill prioritera i det lokala samhället. De menar att det är 
viktigt att förstå att de olika funktionerna som modellen visar kan överlappa varandra 
och att funktionerna inte kan definieras helt entydigt (Andersson & Skot-Hansen 1994, 
s. 17f).   
 
 

 
 
 
Figur 2. Bibliotekets funktioner för barn, tillämpning av Anderssons och Skot-Hansens 
modell. Harryson & Joëlsson 2006, s. 72 
 
Biblioteket som ett kulturcentrum innebär att man ser på bibliotekets funktion som en 
kulturell upplevelse. Denna funktion innefattar olika kulturella arrangemang som 
exempelvis utställningar. Andersson och Skot-Hansen menar också att biblioteket som 
mötesplats går under denna funktion.  
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Biblioteket som ett kunskapscentrum innebär att bibliotekets funktioner kan erbjuda 
utbildning och upplysning. Här ingår studiefaciliteter och biblioteksorientering. 
 
Biblioteket som ett informationscentrum innebär att bibliotekets funktioner kan erbjuda 
information till både offentligheten och användaren av biblioteket. Här ingår funktioner 
som exempelvis referensservice, samhällsinformation och turistinformation.  
 
Biblioteket som ett socialt centrum innebär att man ser på bibliotekets funktioner som 
att de ska tillhandahålla rådgivning, ett ställe för människor att vistas på och 
uppsökande verksamhet till utsatta grupper. Den här funktionen ska fungera som en ram 
runt det sociala livet (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19).  

4.2.1 Barnavdelningens olika funktioner 

Med hjälp av modellerna av Andersson och Skot-Hansen och Harryson och Joëlsson har 
vi skapat en egen modell, som ett redskap i vår analys. Modellen har hjälpt oss att dela 
in barnavdelningen och dess miljö i mindre kategorier och den fungerar också som ett 
redskap för att visa på rummets olika funktioner.  
 

 
 

 
Figur 3 Barnavdelningens funktioner.  
 
Vi är inte ute efter att undersöka barnavdelningens verksamhet, utan hur rummet och 
dess inredning tillåter eller kan underlätta olika sorters verksamheter. Vi menar att 
verksamheten är en del av den användarvänliga barnavdelningen, precis som modellen 
ovan visar. I vår modell har vi valt att byta ut delaktighet till användarvänlighet på 
barnavdelningen, då det är användarvänligheten på barnavdelningen som är i centrum 
för vårt syfte. Nedan går vi igenom vad de olika funktionerna står för i vår 
undersökning.  
 
Med kulturcentrum menar vi främst den del av barnavdelningen som står för kulturella 
upplevelser såsom barnteater, musik, sagostunder och babyrytmik. Kulturcentrum 
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innefattar att låna, men vi har också lagt till att uppleva, då vi under intervjuerna har 
märkt att det är en viktig del på barnavdelningen.  
 
Med kunskapscentrum menar vi den del av barnavdelningen som står för att erbjuda 
möjligheter för studieplatser till läxläsning och informationssökning för olika syften.  
 
Med socialt centrum menar vi den del av barnavdelningen som skapar möten mellan 
människor, men också den del som gör det möjligt för användaren att vistas på 
barnavdelningen.  
 
Med informationscentrum menar vi den del av barnavdelningen som erbjuder 
användaren möjligheter till att fråga och hitta information.  
 
Vi vill med hjälp av modellen få en sammanhängande bild av vilken roll miljön och 
inredningen har på barnavdelningen, för att uppfylla bibliotekets olika funktioner. Det 
har vi gjort genom att kategorisera inredningen under de olika funktionerna. På detta 
sätt visar vi hur inredningen används för skapandet av en användarvänlig miljö på 
barnavdelningen. Detta återkommer vi till i analysen. 

4.3 Ett miljöpsykologiskt perspektiv 

Vi använder oss också av ett miljöpsykologiskt perspektiv, främst för att skapa 
förståelse för hur färg, ljus och ljud kan påverka hur människan förhåller sig till 
rummet. Vi ser på färg, ljus och ljud som en del av inredningen, då inredningen har 
olika färgsättning och belyses av lampor på olika sätt. Vi har resonerat runt ljudets 
funktion i vår uppsats och har även här kommit fram till att det är av vikt att ta upp. 
Detta för att vi märkt under intervjuerna att ljudnivån på barnavdelningen ständigt 
kommer på tal och vi anser att inredningen till viss del kan påverka detta. I detta avsnitt 
kommer vi främst att redogöra för hur färg, ljus och ljud kan påverka hur människan 
förhåller sig till rummet. Vi inleder avsnittet med en mer allmän beskrivning av 
miljöpsykologin på området barn. I vår undersökning bidrar miljöpsykologin till att vi 
lättare kan diskutera färg- och ljussättning på barnavdelningen och vilken roll denna 
spelar för en användarvänlig barnavdelning. Vi kan också diskutera ljudets påverkan av 
användarna.  
 
Svensk miljöpsykologi (2005) är en antologi där 20 miljöpsykologer beskriver sin 
forskning och sätter den i relation till internationell miljöpsykologi. Miljöpsykologi 
handlar om hur människor påverkas av sin omgivning och hur människor genom sitt sätt 
att leva i sin tur påverkar sin omgivning (Johansson & Küller 2005). 
 
Thorbjörn Laike skriver i Svensk miljöpsykologi om inomhusmiljöns betydelse för barns 
välbefinnande (Laike 2005, s. 125). Det kan vara svårare att hitta studier på barn då det 
är betydligt vanligare att man studerat vuxna i olika miljöer. Om studierna har innefattat 
barn, är det ofta skolmiljön som undersökts, men även daghemsmiljöer. Laike menar 
dock att det är viktigt att vi studerar barns miljöer, då barn idag upplever så många fler 
miljöer än vad tidigare generationers barn har gjort. Dagens barn vistas också mer i 
olika sorters offentliga miljöer. Han menar att väldigt få studier ger konkreta tips på hur 
en barnmiljö kan vara beskaffad för att barn ska trivas och må bra i den. Mycket 
forskning har lagts ned på att studera den sociala relationen mellan föräldrar och barn, 
denna kan tänkas vara extra viktig under den första tiden i barnets liv, men ju äldre 
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barnet blir desto mer tid vistas det i andra miljöer än hemmiljön med föräldrarna (Ibid., 
s. 130).  
 
I kunskapsöversikten Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet 
mellan lärare och fysisk miljö i förskola och skola tar man upp olika aspekter av miljön 
och dess påverkan på lärandeprocessen. Pia Björklid skriver att det framförallt är inom 
det miljöpsykologiska forskningsfältet som den fysiska miljön observeras inom lärande- 
och utvecklingsprocesser. Hon skriver också att den fysiska miljön kan sända tydliga 
budskap om huruvida den som möter miljön är välkommen eller inte. Den fysiska 
miljön har en betydelse för hur barn skapar en identitet i relation till miljön. I miljön 
räknas här in allt från tillgängligt utrymme till belysning och buller (Björklid 2005, s. 
30f).  
 
Handbook of Environmental psychology (Fridell Anter 2006) är en forskningsöversikt 
där författarna till de olika kapitlen är forskare från olika länder och från olika 
discipliner. En av författarna, Kalevi Korpela, skriver om barns favoritplatser och att det 
är vanligt att barn och vuxna söker sig till miljöer där de kan känna sig avslappnade, 
lugna och bekväma (Korpela 2002, se Korpela & Harting, 1996, s. 366). Det är inte 
ovanligt att barn skapar en privat plats i ett stort rum, som en koja, för att skapa 
avskildhet från andra vuxna. Detta visade en studie som Smith och Baker gjorde på barn 
mellan 5 och 12 år, på olika ”out-of-school clubs” i England och Wales (Korpela 2002, 
se Smith & Baker, 2000, s. 369).  
 
Med de kommande tre avsnitten om färg, ljus och ljud ur ett miljöpsykologiskt 
perspektiv, vill vi lägga grunden till vår diskussion om färgsättningens, ljussättningens 
och ljudets påverkan av miljön på barnavdelningen. Vi menar att färg, ljus och ljud kan 
användas för att skapa en användarvänlig miljö på barnavdelningen, på samma sätt som 
inredningen kan.  

4.3.1 Färg 

Lars Sivik skriver att vilken färg som människor tycker bäst om kan anses vara en 
onödig fråga, då vi alla är olika individer med olika smak. Men när det gäller färg, 
skriver Sivik att våra uppfattningar liknar varandra i mycket hög grad. Människor svarar 
relativt lika på frågor om vilka färger de föredrar i olika sammanhang. Inte bara i givna 
sammanhang, utan också när människor har fått ett antal färger att rangordna efter 
personlig preferens. I undersökningar om människors färgpreferenser visar resultaten 
ofta att färgerna kommer i samma ordning. En sammanställning av olika data från olika 
studier gav en rangordning från mest till minst uppskattade färg som följer: blått, rött, 
grönt, violett, orange och gult. Vid samma försök fast på barn under 12 år har enda 
skillnaden varit att rött har kommit först. Resultaten visar att människors uppfattningar 
om färg i stor utsträckning liknar varandras, men för den sakens skull bör man inte 
generalisera, då man ska vara medveten om att allmänhetens färgsmak varierar över tid. 
I både modevärlden, inom arkitekturen och inom inredningsarkitekturen kan man tydligt 
se hur modet växlar (Sivik 2005, s. 62f).  
 
Människor har alltså olika uppfattningar om färg, även om de olika uppfattningarna ofta 
liknar varandra. Likaså reagerar vi olika på olika färger och mönster i vår omgivning. 
Rikard Küller skriver att man genom att göra undersökningar på människor som vistas i 
två olika rum, ett med mycket färg och mönster och ett med endast en färg, har kunnat 
visa att omgivningens färger och mönster stimulerar hjärnan på olika sätt. Det kan också 
vara så att det finns skillnader mellan olika färger. Küller skriver att så kallade varma 



30 

färger, såsom rött, orange och gult länge har betraktats som att de har en aktiverande 
inverkan på människan och kalla färger, som blått, turkos och grönt har ansetts ha en 
lugnande inverkan på människan (Küller 2005, s. 93f). Man kan säga att starka och 
varma färger aktiverar hjärnan, medan färger i grått och blått tycks minska aktiveringen. 
Med denna kunskap menar Küller att man skulle kunna utnyttja design och färgsättning 
för att påverka människors aktiviteter som vistas i en viss miljö (Ibid., s. 94f). 
 
”Forskare och praktiker om färg ljus rum är en antologi där olika aktuella 
forskningsresultat om färg, ljus och rum och erfarenheter från praktiserande arkitekter 
presenteras (2006). Här skriver Monica Billger att den yta som påverkar de andra ytorna 
mest är golvytan. Ofta är detta den yta i rummet som är störst och mest belyst. Golvets 
färg påverkar både väggfärgen och färgen på ljuset. Ett golv i varma färger kan bidra till 
att belysningen känns varmare i hela rummet och ett starkt kulört golv kan återspeglas i 
väggar och tak med hjälp av belysning uppifrån. Billger skriver också att vi spontant 
reagerar på kontraster och att en yta med annan färg än de andra i ett rum alltid får mer 
uppmärksamhet (Billger 2006, s. 159).   

4.3.2 Ljus 

Eftersom vi tillbringar mycket tid inomhus är belysning såväl som färgsättning viktig 
för välbefinnandet. Det finns en del allmänna regler för hur inomhusmiljön bör se ut och 
de reglerna kan gälla vid många olika sammanhang och för olika personer. Küller 
skriver att vårt system har anpassat sig till naturen på det sättet att ljuset oftast kommer 
uppifrån. Av den anledningen bör taket vara ljusare än väggarna och väggarna ljusare 
än golvet. Detta är faktorer som gör att rummet känns naturligt. Golvet ska inte vara för 
mörkt, då detta bidrar till att ljuset som kommer uppifrån absorberas av golvet. Om 
golvet är ljust kan ljuset reflekteras i detta och lysa upp inre delar av rummet (Küller 
2005, se Rea, 2000 Starby, 2003, s. 97).  
 
Igor Knez skriver i Svensk miljöpsykologi att det är svårt att definiera bra 
belysningskvalitet eftersom man bland annat måste ta hänsyn till miljön, vilken aktivitet 
som pågår i miljön och brukaren. Uppfattningen om vad som är hög kvalitet på 
belysning ändras också i takt med ny teknik och nya forskningsrön (Knez 2005, s. 74). 
 
Küller skriver att ljus inte bara är något som hjälper oss att utföra ett synarbete, ljuset 
kan också påverka vår sinnesstämning. Ett mörkt rum påverkar oss annorlunda än ett 
ljust rum (Küller 2005, s. 85). Han skriver också att vi idag tillbringar mycket tid 
inomhus och att det av den anledningen är viktigt att ta hänsyn till ljuset (Ibid., s. 95). 

4.3.3 Ljud 

Staffan Hygge skriver i Svensk miljöpsykologi att människor kan uppfatta ljud på olika 
sätt. Ett ljud som är störande för en person behöver inte vara det för en annan. Man kan 
definiera buller som oönskat ljud och ljud som försämrar hur bra man utför en 
arbetsuppgift (Hygge 2005, s. 37).  

 
I skolmiljön har man gjort många studier för att ta reda på hur eleverna reagerar på 
buller och flera studier visar på försämrade prestationer som resultat av buller. En del 
studier har kunnat visa att ljudkällans karakteristika spelar roll för graden av försämrad 
prestation. Rena toner är mer störande än bruset från datorer, fluktuerande nivåer är mer 
störande än konstanta nivåer, intermittenta, det vill säga på-av-på-av ljud är mer 
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störande än kontinuerliga ljud och plötsliga ljud är värre än förväntade ljud (Ibid., s. 
41f).  
 
I kapitlet som följer kommer vi att presentera vår empiri, både dokument vi har tagit del 
av, vår egen beskrivning av Halmstad stadsbibliotek och intervjuerna.   
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5. Presentation av empiri 

I det här kapitlet redovisas de dokument vi har tagit del av från Halmstad stadsbibliotek 
och barnavdelningen. Vi kommer också att presentera intervjuerna vi har genomfört.  

5.1 Presentation av Halmstad stadsbibliotek 

Vi inleder kapitlet med vår egen beskrivning av biblioteket och barnavdelningen. 
Under våren 2006 invigdes det nya huvudbiblioteket i Halmstad med en yta på 8031m2 

(Ahlgren & Knutsson 2006). Det ligger placerat vid ån Nissan, mitt i de centrala delarna 
av staden. Hela fasaden är klädd i glas och formen på byggnaden är asymmetrisk.  
 
Vid entrén på biblioteket finns en nyhetsavdelning med soffor, bord och stolar. Det 
finns ett café, ett kapprum och toaletter. Det finns också en stor informationsdisk, 
datorer för besökarna, sittplatser, utlåningspunkter och en återlämningsrobot. Det är 
lägre takhöjd i entréavdelningen. I anslutning till entrén finns det nya stadsgalleriet. Vid 
entrén finns också en orienteringstavla och en vägledningslist för synskadade. 
 
Längre in finns ett konferensrum som kallas Elsahallen och längre ner en ord- och 
bildverkstad. Mitt i entréplan finns ett atrium, som det står en ask planterad i.  
 
Resten av entréplan består, förutom avdelningen för barn och unga, av 
vuxenavdelningen med skönlitteratur. Längst ner i bokhallen för vuxna finns en yta som 
kan omvandlas till scen, då de lätt kan flytta runt bokhyllorna som har hjul. Överallt 
finns studieplatser och andra sittplatser. Alla bokhyllor är av grå metall. 
  
På andra våningen finns fackavdelningen, där det finns gott om studieplatser. Det finns 
montrar för utställningsmöjligheter, ett lokalhistorisk centrum med 
Hallandsavdelningen och ett släktforskarrum. På övre plan har också 
bibliotekspersonalen sina arbetsrum och sin matsal.  
 
Två plan ner finns källarplanet där det finns en samlingssal som är delbar och rymmer 
ett par hundra besökare, Klarahallen. Här finns också ett öppet och ett slutet magasin 
samt ytterligare studieplatser och studierum.  

5.1.1 Barnavdelningen vid Halmstad stadsbibliotek 

Barnavdelningen är traditionell med många bokhyllor och medier. Det är inte så att man 
direkt urskiljer barnavdelningen utan att titta lite extra på detaljerna i den, eftersom den 
går i ett med övrig inredning och den stora bokhallen i biblioteket. Barnavdelningen är 
en avdelning i en öppen planlösning, där avdelningarna har mer osynliga övergångar, 
från en del till en annan. Det är lägre i tak på barnavdelningen än i bokhallen för vuxna. 
Den lägre takhöjden är både till för att ljudet ska dämpas och för att en intimare känsla 
ska kunna skapas kring avdelningen.  
 
Det första som möter besökaren vid barnavdelningen är en sandlåda, sandkassen, där 
sanden ersatts av bilderböcker för barn. Precis vid sidan om sandkassen finns ett 
kapprum och toaletter med skötbord. Fortsätter besökaren längs den rundade väggen 
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kommer han/hon till en verkstad, som är tänkt vara en skaparverkstad för barnen. De 
gröna dörrarna står alltid öppna in till verkstaden och sitter en besökare där kan han/hon 
se äppelhyllan och barnavdelningen. Äppelhyllan, där ett stort handgjort äpple hänger i 
taket för att markera vad det är för slags hylla, är en hylla med specialmedier och 
läshjälpmedel för barn (och vuxna) med särskilda behov.  
 
Förbi äppelhyllan och verkstaden finns ingången till ett sagorum. Efter sagorummet vid 
väggens slut finns en dörr in till personalens arbetsrum. Här står också bilderbokstrågen 
och här finns en delvis lite avskärmad sittplats för föräldrar och barn med gröna 
snurrfåtöljer, leksaker och en matta på golvet. Om besökaren går förbi bilderbokstrågen, 
in bland hyllorna i barnavdelningen, som är lägre än hyllorna i övriga biblioteket, står 
också de publika datorerna integrerade mitt i barnavdelningen och intill dem de 
bemannade informationsdiskarna.  
 
Det finns också ett par glasmontrar integrerade i bokhyllorna, där det finns möjlighet att 
ordna små utställningar. De aluminiumfärgade bokhyllorna är belysta så att besökaren 
lätt kan se böckerna och utställningarna i montrarna. Bokhyllsbelysningen skapar också 
en hemtrevlig stämning på barnavdelningen. I övrigt finns takbelysning och under 
dagtid ett naturligt dagsljus från de stora fönsterpartierna i biblioteket. Det finns också 
en cerise sittgrupp som är placerad vid fönstren bredvid småbarnshörnan.  
 
En av bokhyllorna på barnadelningen är rund i formen och böckerna är placerade både 
utom och inom denna hylla. Det känns som att stå i ett eget litet rum mitt i denna 
cirkelformade hylla. Några hyllrader längre in i biblioteket blir övergången in till 
avdelningen unga vuxna nästan omärkbar. För att urskilja avdelningarna från varandra 
måste besökaren titta närmre på skyltning, hyllhöjd och vilken åldersgrupp medierna 
riktar sig till. Det finns också ett beduintält med kuddar, vid övergången mellan 
avdelningarna.  

5.2 Presentation av dokument  

I avsnittet som följer presenterar vi de två dokument vi har tagit del av i 
undersökningen, Förslag till lokalprogram för nytt huvudbibliotek i Halmstad och 
Handlingsplan 2008: Arbetslag Barn. Vi kommer nedan att benämna dokumentet 
Förslag till lokalprogram för nytt huvudbibliotek i Halmstad som endast 
lokalprogrammet. Lokalprogrammet saknar paginering, därför skrivs inte sidhänvisning 
ut i källan. Dokumentet Handlingsplan 2008: Arbetslag Barn kommer att benämnas 
som endast handlingsplanen i följande kapitel.   

5.2.1 Planeringen av det nya stadsbiblioteket 

Den danska arkitektfirman Schmidt, Hammer & Lassens förslag till biblioteksbyggnad 
vann bland de fem alternativen som Halmstad kommun fick in efter upphandlingar med 
fem olika nordiska arkitektfirmor. Vid årsskiftet 2003-2004 startade byggandet av det 
nya stadsbiblioteket (Ahlgren & Knutsson 2006).  
 
I lokalprogrammet står det att barnavdelningen ska finnas i närheten av entrén och vara 
väl avgränsad, men ändå vara en del av hela biblioteket. De äldre barnen ska lätt kunna 
söka sig till andra avdelningar i biblioteket. Barnavdelningen ska ha en välkomnande 
och varm atmosfär och erbjuda barn och föräldrar ett stort utbud av aktiviteter. 
Barnavdelningen ska tillåta mer ljud och rörelse än övriga avdelningar i biblioteket. 
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Möbleringen ska vara anpassad efter barnens storlek och behov. Det ska finnas en 
verkstad med pentry för skapande verksamhet. I dokumentet påpekas också att 
barnavdelningen ska vara lättillgänglig och att den ska ha plats för barnvagnar. 
Barnavdelningen ska ha många datorer och en utlåningspunkt. Det ska finnas forum för 
skyltning av medier och utställningar. Här ska också finnas ett sagorum som kan 
användas för ytterligare ändamål, utöver sagoberättande.  

5.2.2  Mål för verksamheten 

Halmstad bibliotek har formulerat en handlingsplan för verksamheten på barn- och 
ungdomsavdelningen, Handlingsplan 2008: Arbetslag Barn. En ny handlingsplan 
formuleras årligen vid årsskiftet och den ska fungera som ett stöd i verksamheten. 
Handlingsplanen är också ett utvärderingsinstrument som följs upp av arbetslaget för 
barn varje år. Då vi frågade vilken roll handlingsplanen har, berättar personalen att den 
är av stor betydelse för arbetet.  
 
I handlingsplanen står målen för verksamheten och ett av dem är att barnavdelningen 
ska vila på en demokratisk värdegrund och barnen ska mötas av ett öppet klimat, där de 
uppmuntras att framföra sina åsikter i enhet med barnkonventionen. Ett annat mål är att 
biblioteksrummet för barn ska planeras på ett sätt som kan skapa förutsättningar för 
upplevelser och intryck och sagorummet och verkstaden ska involveras mer i 
verksamheten och erbjuda barnen fler aktiviteter.  Ljussättningen är också viktig och ett 
av målen är att undersöka hur de ska kunna skapa en stämningsfull miljö med hjälp av 
olika sorters ljussättningar på avdelningen (Arbetslag Barn 2008, s. 1ff).  
 
Dessutom ska miljön planeras för att öka tillgängligheten för funktionshindrade i form 
av utvecklandet av den så kallade äppelhyllan och vid möblering och skyltning. I 
handlingsplanen poängteras också vikten av att hyllorna hålls i ordning och att tid ska 
avsättas för just bokuppsättning och skyltning, för att bibliotekets medier ska bli så 
tillgängliga för användarna som möjligt. I detta dokument har vikten av att 
marknadsföra barnavdelningen och aktiviteter som är knutna till den också betonats 
(Ibid., s. 6).  
 
I handlingsplanen kan vi alltså finna olika aspekter på vad tillgänglighet kan innebära på 
barnavdelningen vid stadsbiblioteket i Halmstad. Å ena sidan handlar det om att 
tillgängliggöra biblioteket för funktionshindrade i lokalsamhället via möblering, 
skyltning och specialmedier, å andra sidan handlar det om att barnavdelningen ska 
fungera och vara attraktiv för barn (och föräldrar) genom erbjudandet av kulturella 
upplevelser och lättillgängliga medier. Bibliotekets medier skall tydligt exponeras via 
en genomtänkt inredning och skyltning. Barnavdelningens aktiviteter skall 
marknadsföras för att man ska nå ut i lokalsamhället och kunna synliggöra 
verksamheten.  

5.3 Presentation av intervjuer 

Vi har alltså genomfört tio intervjuer med personer som på olika sätt har en anknytning 
till barnavdelningen på Halmstad stadsbibliotek. Att intervjua bibliotekschefen och 
inredningsarkitekten var viktigt i vår undersökning, i syftet att få en övergripande bild 
av tanken bakom barnavdelningens miljö. Barnbibliotekskonsulenten var också viktig i 
sammanhanget, då hon arbetade på barnavdelningen under planeringen av den nya. 
Även intervjun med utvecklingsledaren var relevant, då han arbetar med just rum och 
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medier på bibliotek. De resterande sex intervjuerna är med personer som arbetar i 
barnarbetslaget på Halmstad stadsbibliotek. I hela barnarbetslaget ingår fem 
bibliotekarier, varav tre är på heltid, en på 75 % och en på 50 % och två assistenter, 
båda på 75 %. Vi anser att alla intervjuer har tillfört något till vår undersökning.  
 
Som vi nämner i metodkapitlet använde vi oss av tre olika intervjumallar (se bilaga 2, 3 
och 4). Alla barnbibliotekarier och barnbibliotekskonsulten har fått en intervjumall, 
bibliotekschefen och inredningsarkitekten har fått en intervjumall och 
utvecklingsledaren på regionbiblioteket har fått en intervjumall. 
 
De tre intervjumallarna har ett gemensamt upplägg som utgår från syftet med 
undersökningen och våra frågeställningar. Intervjumallarna har också gemensamt att de 
är indelade i tre delar, där den första delen handlar om informanternas befattning och 
roll i planeringen. Den andra delen handlar om vad som kan ses som en användarvänlig 
barnavdelning. Här har vi bland annat tagit upp faktorer som inredningens betydelse för 
en användarvänlig miljö, hur barnavdelningens placering i biblioteket och den öppna 
planlösningen kan påverka rummet och miljön samt vad man vill ska möta användaren 
när han eller hon kommer in i barnavdelningen. Den tredje delen av intervjuerna 
handlade om hur inredningen, färgsättningen, ljuset och ljudet på barnavdelningen 
används för att skapa en användarvänlig miljö. Här har vi bland annat tagit upp val och 
placering av olika möbler, färgerna på möbler och hur ljuset och ljudet påverkar miljön 
på barnavdelningen.  
 
I avsnittet som följer är det endast bibliotekschefens, barnbibliotekskonsulenten som 
arbetade på barnavdelningen under planeringen och inredningsarkitektens intervjuer vi 
har använt, då de hade mest att säga om den tiden.  I de övriga avsnitten i detta kapitel 
används alla informanters utsagor.  

5.3.1 Barnavdelningen under planeringsskedet 

Visionen med barnavdelningen var samma som för hela biblioteket, att skapa ramar för 
människors liv, att skapa stimulerande och inspirerande fysiska omgivningar, som 
skulle kunna bidra till större och bättre upplevelser. Det skulle bli en plats med mycket 
barn. Till skillnad från barnavdelningen på det gamla biblioteket skulle det finnas 
mycket utrymme för barnen. Det var också viktigt att föräldrar skulle kunna vara med 
sina barn på biblioteket, samt andra anhöriga som mor- och farföräldrar. 
 
En tanke med barnavdelningens placering och den öppna planlösningen var att barnen 
skulle växa med avdelningen. Att de små barnen ska börja i sagorummet och sen 
efterhand som de växer komma in på avdelningen för barn och unga, sedan 
ungdomsavdelningen och till sist vuxenavdelningen.  Barnavdelningen skulle, som 
resten av huset, vara en plats där användaren både skulle kunna känna intimitet och 
småskalighet och känslan av att vara en del av det stora rummet. 
 
Andra saker som var viktiga i planeringsskedet var framkomligheten för rullstolar och 
barnvagnar. Att inredningen skulle vara vacker och tillgänglig var också viktigt. Det 
fanns en önskan om att hyllorna skulle vara mitt på golvet och att sittplatserna skulle 
vara så nära fönstren som möjligt. Detta har de varit tvungna att ändra lite på efterhand. 
 
Det är också viktigt, tycker en informant, att en barnavdelning förändras hela tiden, att 
inte barnavdelningen ser likadan ut när man är tjugo, som den gjorde när man var tre. 
Men samtidigt ska det finnas någon slags bas eller grund i den som ska bestå.  
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Det var viktigt att inredningen på barnavdelningen och även i övriga biblioteket skulle 
möta användarna i ögonhöjd och att omgivningen och dess funktioner skulle svara till 
användarens behov. Det som skulle möta användaren var bland annat spänning, 
intimitet, inspiration och glädje. Barnavdelningen skulle ha fysiska omgivningar och 
funktioner som skulle motsvara barnens behov. Det skulle finnas en visuell och 
personlig kontakt med personalen och andra människor. 
 
Anledningen till att man valt att arbeta med den starka gröna färgen så genomgående i 
hela biblioteket var bland annat att man ville ha få och enkla basfärger, både på 
barnavdelningen och i resten av biblioteket, som skulle ge intryck av en livlighet utan 
att rummet blev visuellt kaotiskt.  
 
Användarna har inte fått vara med i planeringen i så hög grad, säger en informant. De 
hade fokusgrupper med tre klasser från olika delar i Halmstad och som hade olika 
tillgång till och erfarenhet av bibliotek genom skolan. Man frågade eleverna vad som 
gjorde att de tyckte att det var roligt att gå till biblioteket. Vad de ville ha som inte fanns 
på de bibliotek de brukade gå till. Många sa lugn och ro, vackert och tilltalande, lätt att 
hitta, trevlig personal och bra böcker.  Datorer och internet kom upp, men det var inte 
det viktigaste.  

5.3.2 Användarvänlig miljö på barnavdelningen 

För informanterna i vår undersökning representerar en användarvänlig miljö på 
barnavdelningen bland annat att det ska var lätt för barnen att tillägna sig miljön, det vill 
säga att barnen lätt ska kunna använda sig av möblerna, datorerna, informationsdiskarna 
med mera. Det ska vara anpassad storlek på inredningen, så att det är lätt att krypa upp i 
stolar och hyllorna får inte vara för höga. Det ska vara lätt att prova på allting. När 
användaren kommer in på barnavdelningen ska denne mötas av en tillåtande atmosfär 
och trevlig personal. Det ska finnas ställen där man kan sitta i grupp och möblerna ska 
vara bekväma. Det ska vara ljust och mycket fönster. 
 
Att informationsdisken är tillgänglig tycker många informanter är viktigt för en 
användarvänlig miljö. En del informanter tycker att det är bra att det flyter över och att 
det inte finns några tydliga gränser mellan barn och ungdom. De menar att det inte ska 
vara så tydligt vilken avdelning man befinner sig på. Alla informanter tar även upp 
vikten av att man ska komma emellan hyllorna med rullstol och barnvagn. En informant 
tar upp hur viktigt det är för miljön att det är rent och städat och en annan informant tar 
upp vikten av att det finns gott om plats att hänga av sig och ställa barnvagnarna. 
Toaletterna är också viktiga och att det finns skötbord.  
  
En informant önskar att det gick att förmedla mer upplevelse med miljöerna, att det 
fanns lite mer att göra i de olika miljöerna på barnavdelningen. Tyvärr finns det inte 
plats för det och informanten menar att det kan bero på att Halmstad stadsbibliotek är ett 
traditionellt bokbibliotek. Ett traditionellt bibliotek kan ses i motsats till ett bibliotek 
som fokuserat mer på andra funktioner, som till exempel lek och upplevelse. Men 
eftersom programverksamheten är så omfattande, får användarna upplevelser genom 
olika aktiviteter. Till skillnad från det gamla biblioteket, där de ofta upplevde 
byggnaden som ett hinder för vad de ville göra, tycker många informanter att det nya 
biblioteket är ett hus som tillåter den upplevelserika verksamheten 
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Alla informanter vi intervjuat har tagit upp hur stor yta som är avsatt för 
barnavdelningen och nästan alla har på något sätt antytt att de önskat en större 
barnavdelning. Om barnavdelningen hade varit större kunde man skapa fler olika 
miljöer. Men de som var med vid det gamla biblioteket tycker att det nya är mycket 
bättre. Det positiva nu är bland annat att de kan ha all programverksamhet under samma 
tak. På det gamla biblioteket var de tvungna att sprida ut verksamheten, bland annat till 
kyrkan.  
 
En informant tycker inte att det är för litet på barnavdelningen och att det är viktigt att 
fundera på hur man använder den yta som finns. Ett alternativ skulle vara att vara 
tuffare med gallringen och ha färre hyllor.  

5.3.3 Inredningen på barnavdelningen 

Både sagorummet och verkstaden är rum som kommer upp mycket under alla 
intervjuer. De har mycket programverksamhet i rummen och de har planer på mer. Alla 
informanter pratar mycket om det breda utbudet av aktiviteter som användarna, det vill 
säga barnen, erbjuds på barnavdelningen. Här fyller både verkstaden och sagorummet 
en viktig funktion, då rummen används till många olika sorters aktiviteter. 
Informanterna säger att de tycker att det är viktigt att användarna får skapa själv, vilket 
är ett av syftena med verkstaden.  
 
När det gäller utställningsmöjligheter råder det delade meningar bland informanterna. 
Några tycker att det finns alldeles för lite plats för det ändamålet och att det är synd att 
de inte kan använda väggarna och fönstren i större utsträckning till att hänga upp bland 
annat teckningar. De som tycker att det finns mycket plats för skyltning och 
utställningar menar att det går att använda resten av biblioteket också, även om det är en 
utställning för barn. En informant tycker att det handlar om att tänka flexibelt för att se 
möjligheter med den existerande miljön på barnavdelningen. 
 
Datorernas placering har ändrats efterhand. Informanterna är överens om att det är bra 
att de står ganska nära informationsdisken, så att personalen kan se de som sitter vid 
dem. De menar att det är bra om personalen finns i närheten i fall det blir för stökigt vid 
datorerna, men också för att de ska kunna se om det är någon som behöver hjälp. Många 
informanter tycker att det borde funnits fler datorer och större plats för dem.  
 
De flesta informanterna tycker att det kunde funnits fler sittgrupper på barnavdelningen, 
men att det inte finns utrymme för detta. Sedan biblioteket invigdes har det tillkommit 
sittplatser, eftersom många användare hade önskemål om en soffa och kuddar. Några 
informanter har idéer om att man skulle kunna ha saccosäckar eller en mjuk madrass på 
barnavdelningen, sittplatser och lekutrymmen som man kan flytta runt.   
 
Informanterna önskar också att småbarnshörnan var större, eftersom det är en plats där 
de minsta barnen ska kunna röra sig och leka. Det är också en plats där många föräldrar 
samlas med sina barn och då räcker inte småbarnshörnan alltid till. Informanterna tycker 
att man har lyckats skapa en lekfull och ombonad miljö. En informant menar att vi i 
Sverige borde ta efter danskarna mer genom att tillåta mer lek och leksaker på 
barnavdelningen. Det kan vara ett sätt att signalera att det är en plats för barn. Tanken 
var från början att barnavdelningen skulle ha fler lekmiljöer, det vill säga platser utan 
böcker, men det fanns det inte plats till.  
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Informationsdiskarna har flyttats från att ha stått längst ut på barnavdelningen, mot 
entrén, till att nu stå längre in på barnavdelningen. Alla informanter är överens om att 
det är bättre nu. Den förra placeringen gjorde att personalen på barnavdelningen fick 
mycket allmänna receptionsfrågor och av den anledningen var det svårt för barnen att 
komma fram, då det alltid var upptaget av andra. Personalen kände också att de satt 
långt från böckerna och saknade insyn. En informant säger om informationsdiskarna, att 
de ska vara tillgängliga och lätta att komma runt. De är smala och små. Det ska också 
vara möjligt att visa datorn för användaren. 
 
Nästan alla informanter tar upp placeringen av hyllor och de flesta verkar tycka att den 
är bättre nu, än den var från början. Informanterna som arbetar på barnavdelningen 
tänker mycket på tillgängligheten, att det ska vara lätt för användarna att hitta det de 
söker. En informant säger att personalen från början ville göra fler rum i rummet med 
hyllorna, men att arkitekten tyckte att det, på grund av byggnadens brist på räta väggar, 
var viktigt att hyllorna stod rakt. 
 
På barnavdelningen är det samma färgsättning som i resten av huset, enda skillnaden är 
den cerise sittgruppen som bryter av på barnavdelningen.  Alla informanter är nöjda 
med färgsättningen, men en del säger att det tog lite tid att vänja sig vid den starka 
gröna färgen. Att det ska vara enhetligt och att barnavdelningen inte ska skilja sig för 
mycket från det övriga biblioteket tycker informanterna olika om. Eftersom det ska vara 
enhetligt kan de till exempel inte ha olika färg på hyllorna på barnavdelningen, vilket en 
del informanter tycker hade varit bra. Då hade det varit lättare att se var barn-
avdelningen börjar och slutar. Några informanter menar att det hade varit bra med lite 
mer flexibilitet i färger, man kunde till exempel ha målningar på väggarna. Andra tycker 
att det är bra att det är enhetligt och att det hade varit svårt att möblera om på 
barnavdelningen om de var tvungna att ta hänsyn till olika färger på hyllor och väggar.  
 
Redan innan de flyttade in i den nya barnavdelningen var de lite oroliga att det skulle 
vara för lite ljus, då den låga takhöjden på barnavdelningen bidrar till att det blir lite 
mindre ljus där. Från början hade de inte hyllbelysning på barnavdelning, utan bara 
takbelysning. De har också satt spotlights i taket ovanför bilderbokstrågen i efterhand. 
Några informanter hade idéer om hur man skulle kunna avgränsa med ljussättning och 
skapa rum i rummet. 
  
Nästan alla informanter tar upp problemet med ljudnivån på barnavdelningen. Det är en 
del användare som har klagat på ljudnivån, då det ibland hörs ganska mycket upp till 
andra våningen och även till andra delar av biblioteket. Problemet, menar 
informanterna, är att det är så öppet. Samtidigt tycker informanterna att det är viktigt att 
barnen som kommer till barnavdelningen ska känna att det är okej att låta.  
 
I kapitlet som följer kommer vi med hjälp av innehållet i dokumenten vi presenterar 
ovan och med hjälp av informanternas utsagor, presentera vår analys. Analysen utgörs 
av en tematisering av empirin. 
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6. Analys 

För att svara på vår undersöknings syfte och frågeställningar kommer vi i det här 
kapitlet att analysera informanternas utsagor om miljön och inredningen på Halmstads 
stadsbiblioteks barnavdelning utifrån informanternas erfarenheter och de dokument vi 
har tagit del av och presenterat ovan.  
 
Våra frågeställningar är: 
 

• Vad anses på Halmstad stadsbibliotek känneteckna en användarvänlig miljö på 
barnavdelningen? 

 
• Hur kan inredningen användas för att skapa en användarvänlig miljö? 
• Hur kan färg, ljud och ljus användas för att skapa en användarvänlig miljö? 

 
I det första avsnittet (6.1) beskriver vi hur vi gått tillväga i vår analys. I avsnittet som 
följer (6.2) behandlar vi informanternas resonemang om användarvänlighet på 
barnavdelningen. Avsnittet är indelat utifrån de fyra funktionerna, då det är dem vi har 
utgått från när vi har tematiserat och analyserat vår empiri. I dessa fyra delar kommer vi 
att analysera hur inredningen används på barnavdelningen för att skapa en 
användarvänlig miljö. För att göra analysen lätt att följa har vi redogjort för de fysiska 
inslagen i miljön med hjälp av en kort beskrivning av varje del av inredningen eller 
miljön som nämns i avsnitt 6.2. Beskrivningen är skriven av oss och är alltså inte en del 
av empirin. 
 
I nästa avsnitt (6.3) belyser vi informanternas resonemang om hur färg, ljud och ljus 
används på barnavdelningen. Denna del av empirin ingår i alla funktioner ovan. 
Barnavdelningens färg- och ljussättning och ljudets påverkan kommer även att belysas i 
diskussionen, men då i samband med bland annat litteratur från miljöpsykologin.  
 
I avsnitt 6.4 behandlas informanternas resonemang om en flexibel miljö och flexibelt 
tänkande, för att på bästa sätt skapa en användarvänlig miljö på barnavdelningen. Detta 
är en kategori som har vuxit fram under tiden vi arbetat med den här undersökningen 
och som av den anledningen även till viss del kommit att symbolisera en 
användarvänlig barnavdelning, det vill säga det mittersta fältet i vår modell (se figur 3).  
 
I det avslutande avsnittet (6.5) kommer en sammanfattning av analysen i form av en 
tabell (se figur 4). 

6.1 Tillvägagångssätt vid analys 

Under tiden vi har samlat in material genom våra intervjuer och genom att vi läst 
litteratur, har vår analys tagit form. Merriam skriver att insamling av material och 
analys av detta sker parallellt i en kvalitativ undersökning. Hon menar att analysen 
börjar redan vid den första intervjun och att kunskap och idéer styr vad som ska göras 
härnäst. Den analys som görs under tiden insamling av material sker är viktig för 
resultatet, då det annars finns risk för att den information som är insamlad är oklar eller 
är för omfattande för att det ska finnas tid att hinna analysera den. Detta innebär dock 
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inte att analysen är färdig efter insamling av allt material. Istället går analysen in i ett 
mer djupgående skede (Merriam 1994, s. 133ff). 
 
Efter beslut om att avsluta insamling av data, är det viktigt att sammanställa all 
information, det vill säga utskrifter från intervjuer, anteckningar och dokument och att 
allt material organiseras på ett sätt som gör det lätt att hitta den information som behövs 
vid analysen (Ibid., s. 139). Det finns olika sätt att bearbeta insamlat material, ett sätt 
kan vara att organisera materialet i kategorier. För att organisera vårt material har vi, vid 
transkriberingen av intervjuerna, numrerat olika ämnen som berörts. Uppdelningen i 
nummer har vi kunnat göra efterhand vi har intervjuat och kunnat se mönster i vårt 
material. Denna numrering har sedan hjälpt oss att lätt hitta de områden vi velat beröra i 
de olika delarna av analysen.  Vi har exempelvis valt att markera allt material i 
intervjuerna som handlat om ljud, ljus och färgsättning på barnavdelningen med en 
siffra, likaså har allt material som behandlat mobilitet och flexibilitet i rummet 
markerats med en siffra. Den här indelningen av vårt material har vi sedan använt oss av 
vid sammanställningen av materialet och vid analysen. Merriam skriver att analysen är 
en utveckling av begreppsliga kategorier som ska hjälpa läsaren att tolka informationen. 
Att utveckla kategorier betyder att man letar efter återkommande företeelser i materialet 
(Ibid., s. 145). Efter att vi utvecklat olika kategorier i vårt material, har vi kunnat 
fortsätta analysen av informationen. 
 
För att förenkla för läsaren har vi valt att i slutet av detta kapitel sammanfatta analysen i 
en tabell (se figur 4). Förhoppningen är att denna tabell ska ge en övergripande bild av 
materialet nedan. Tabellen är indelad i fem fält, det vill säga de fem fälten i vår modell. 
Det finns även en indelning av fält bestående av våra frågeställningar.  

6.2 Användarvänlighet på barnavdelningen 

Vi har under undersökningens gång kommit fram till att miljön och inredningen på 
barnavdelningen är viktig för att programverksamheten ska vara möjlig. Eftersom 
biblioteket och i vårt fall barnavdelningen ska kunna tillgodose många olika behov är ett 
brett utbud av programverksamhet viktigt och en miljö som tillåter detta. I 
lokalprogrammet inför planeringen av det nya stadsbiblioteket var en av visionerna att 
biblioteket skulle kunna erbjuda besökarna upplevelser både av estetisk art, genom att 
besökaren får möta ett vackert biblioteksrum, med ett utbud av konstverk och av 
kunskapsmässig art, där besökaren ska kunna ta del av aktuella utställningar och 
föreläsningar (Håkansson 2000). Av alla informanterna förstår vi att alla rummen 
används till många olika sorters aktiviteter och att det är viktigt att miljön tillåter att de 
kan använda den yta de har för många olika syften. En informant säger till exempel att: 
”[…] sagorummet har man också till teater och musik. Man använder rummen till 
mycket […]”. 
 
Vår modell (se figur 3) visar de fyra funktionerna på biblioteket och på 
barnavdelningen. Cirkeln i mitten, användarvänlighet på barnavdelningen, representerar 
hela barnavdelningen, dess verksamhet, personal, miljö och inredning. Vi vill med den 
belysa hur man har lyckats samla all verksamhet, alla fyra funktioner, under samma tak 
och på en förhållandevis liten yta och hur detta kräver en flexibel miljö, flexibel 
inredning och flexibelt tänkande hos personalen. Vi belyser också vilken roll miljön och 
inredningen spelar för att detta ska vara möjligt. 
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Då vår analys är indelad efter funktionerna i modellen och därefter i de olika miljöerna 
eller den inredning vi förknippar med funktionen, har vi valt att inleda varje miljö eller 
inredningsdel med en kort beskrivning av denna.  

6.2.1 Att låna och uppleva 

Nedan belyses och analyseras hur miljön och inredningen kan påverka användarnas 
möjlighet att låna och att uppleva på barnavdelningen. Den miljö och inredning på 
barnavdelningen som vi har förknippat med barnavdelningens funktion att låna och att 
uppleva är utlåningspunkter, sagorummet, verkstaden, sandkassen samt 
utställningsmöjligheter.  
 
I handlingsplanen är ett av målen att barnavdelningen ska bli ett rum för intryck. Bland 
annat finns det tankar på att laborera mer med ljussättning på avdelningen. Det finns 
även tankar på att satsa på teknisk utrustning för att kunna skapa fler musik- och 
berättelseupplevelser och kunna möjliggöra stämningsfulla rum för barnavdelningens 
användare (Arbetslag Barn 2008, s. 1). 
 

Utlåningspunkter 
Det finns höj- och sänkbara utlåningspunkter där användaren själv kan 
låna.  

 
Informanterna berättar att det har satsats på självutlåning och att personalen inte ska 
hantera utlåning så mycket. Av den anledningen är alla diskar höj- och sänkbara, så att 
de ska passa alla användare.  
 

Sagorummet 
Sagorummet är ett rum som används till bland annat sagostunder, teater 
och författarkvällar. Rummet är ovalt och har i kortändan bänkrader som 
på en amfiteater. Rummet är färgsatt i många olika varma färger och det 
finns dynor i bänkarna som går i samma färg. I taket har man en 
stjärnhimmel.  

 
Sagorummet tas upp mycket under intervjuerna. Det är mycket verksamhet i rummet 
och de har planer på mer. I sagorummet har de i arbetslaget pratat om att de vill skapa 
ett rum för berättande och lyssnande. Där har de bland annat planer på att sätta upp en 
projektor i taket, så att de ska kunna visa film oftare. De vill också kunna göra det 
möjligt för användaren att lyssna på olika sagor och musik med hörlurar och de har 
planer på olika sorters ljusprojicering.  
 
Andra planer som arbetslaget har i sagorummet är att sätta upp speglar bakom tygerna 
och magnetväggar, så att man kan skapa sina egna bilderböcker, med hjälp av gamla 
bilder från böcker. En informant berättar om planer de har: ”I sagorummet vill man att 
barnen ska kunna vara och uttrycka sig kreativt, när det inte är något program där. Man 
skulle till exempel kunna ställa in en kista med utklädningskläder och kanske en lite 
scen. Olika saker så att barnen själva kan börja fixa och använda sin fantasi”.  
  
En informant tycker inte att man riktigt har lyckats förmedla upplevelse med miljön. 
Hon menar att sagorummet inte används optimalt när det inte är någon verksamhet där 
inne: ”Det skulle behöva hända något mer där inne. Kanske ett tält där man kunde 
lyssna på olika ljud och så vidare”. Samma informant säger också att ”[…] programmet 
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är det verkligen inget fel på, det är mer miljön, att barnen ska få en upplevelse utan att 
någon vägleder”.  
 
En informant beskriver sagorummet som en avslappnad miljö: ”Man kan gå in och vara 
där, ett andningshål, där man kan ta det lugnt och dra ned belysningen” 
 
En annan informant beskriver sagorummet som rymligt och berättar att man har haft 
författarkvällar där, med både barn och föräldrar. Någon uttrycker att det är bra att 
sagorummet är flexibelt, då det underlättar för olika sorters verksamhet i rummet. 
 

Verkstaden  
Verkstaden är ett rum där man har ett litet pentry och mikrovågsugnar. 
Ena väggen är en vit magnetvägg som används till att sätta upp teckningar 
som barnen gjort. Den andra väggen är målad med griffeltavelfärg. I 
mitten av rummet finns ett stort bord med stolar runt.    

 
Några informanter pratar om vad de tycker ska möta användarna när de kommer in på 
barnavdelningen: ”Lust. Man ska inspirera till att skapa själv, att känna sig delaktig”. 
Här tycker många att verkstaden fyller en viktig funktion, men det är också några av 
informanterna som uttrycker att de tycker att verkstaden är lite för liten och att det 
skulle behövts mer yta.  
 
I verkstaden har de också planer, bland annat ska de köpa in barnstolar. Papper och 
kritor plockar personalen fram om någon ber om det. De kan inte låta sådant ligga 
framme, då ”[…] hade man behövt någon som var i verkstaden på dagarna, vilket hade 
varit bra. Av den anledningen använder man inte rummet till 100 %”.  
 
Verkstaden används inte bara i ett kreativt syfte, utan också som ett ställe där 
föräldrarna kan ge sina barn mat. Till detta ändamål finns det en mikrovågsugn.   
 

Sandkassen 
Sandkassen är en sandlåda utan sand, med ett plexiglas som lock. I locket 
finns stora olikformade hål. Sandkassen används bland annat till skyltning, 
då ansvarig bibliotekarie lägger ner både böcker och andra föremål i den. 
Sandkassen är populär bland småbarnen att leka på och i. Sandkassen är 
placerad så att det finns mycket utrymme för lek och rörelse runt omkring. 

 
Många informanter är mycket positiva till sandkassen. Idén fick de från ett bibliotek i 
Fredrikshamn. Där hade de en sandkasse med böcker som de använde till utställningar. 
Sandkassen var inte en del av arkitekternas arbete, utan den tillkom senare.  
 
En informant säger att: ”Sandkassen gör att man blir nyfiken på barnavdelningen, att 
man dras in, för att man blir nyfiken på den och vill gå dit och titta”.  
 
Meningen med sandkassen är att barnen ska fångas in när de kommer till biblioteket, 
barnen kryper både i och på den, ”[…] den är på barnens nivå”. Sandkassen är inte bara 
använd av barn utan även vuxna använder den, ”[…] många sitter här och pratar när de 
tar på sina barn kläderna”.  
 
Informanterna menar att man kan göra mycket med den, ”[…] man skyltar på många 
olika sätt runt och i den. Till påsk med påskägg och böcker om påsk i den”. Sandkassen 
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är flyttbar. Skyltning i barns höjd är viktigt tycker en informant och till detta ändamål är 
sandkassen bra tycker informanten, eftersom det är skyltning för små barn. 
 
En informant tycker att: ”Man skulle kunna göra sandkassen som en koja, med lösa 
väggar på den. Det kan bero på den öppna planlösningen, att man vill skapa rum i 
rummet. Detta problem hade man inte på det gamla biblioteket”.  
 

Utställningsmöjligheter  
Det finns två montrar som är avsedda för utställning och skyltning. Man 
använder även sandkassen för detta ändamål. 

 
Huruvida det finns utrymme för utställningar råder det delade meningar om. En 
informant säger att: ”Hela huset bygger på tanken att det ska finnas möjligheter att ha 
utställningar”. Samma informant menar att: ” Utställningsytor ska kunna uppstå och 
försvinna efter behov”. En annan informant tycker också att det finns mycket plats för 
utställningar på barnavdelningen och nämner ytan mitt i barnavdelningen och 
sandkassen, de två skyltskåpen, som det alltid är utställningar i, samt hela entréområdet. 
En informant, som också är positiv till utställningsmöjligheterna på barnavdelningen 
säger att: ”Utställningsmöjligheter finns det. Det handlar lite om hur man tänker, om 
man tänker flexibelt och om man verkligen vill, då går det mesta att lösa”.  
 
En informant tycker att det är ”[…] för liten yta mitt på barnavdelningen till 
utställningar, det finns ingen naturlig yta för sådant idag. Man kunde haft några hyllor 
på hjul, så att man kan flytta undan dessa och skapa tillfälliga rum. Man skulle även 
kunna rulla undan datorborden för att få en mera flexibel yta”. Även en annan informant 
tar upp det flexibla i rummet och hur detta skulle kunna ge mer utställningsyta. 
 
Några informanter tycker att det är synd att man inte har friare händer till att skylta mer. 
Eftersom allt ska vara enhetligt med färger och inredning, får man inte sätta upp 
teckningar och annat på pelarna på barnavdelningen.  
 
Alla informanterna nämner Alfonsutställningen. Det var en stor utställning som man lät 
utgå från barnavdelningen och sen sprida sig ut i resten av biblioteket.”Det var roligt för 
barnen, och för föräldrarna. Men det var många som blev störda av ljudet”. Även här 
kommer ett visst missnöje med barnavdelningens utställningsmöjligheter upp. En 
informant säger: ”Men ytan räckte inte till, man fick breda ut sig över andra 
avdelningar”.  En annan informant menar att det är bra att man ibland ”[…] kan rucka 
lite på reglerna och göra något annorlunda. En annan gång kanske en annan grupp får 
bre ut sig lite mer”. 

6.2.2 Att lära 

Nedan belyses och analyseras hur miljön och inredningen kan påverka användarnas 
möjlighet att lära på barnavdelningen. Den miljö och inredning på barnavdelningen som 
vi har förknippat med barnavdelningens funktion att lära är studieplatser, datorer och 
äppelhyllan.  
 
Det kan vara svårt att definiera barnavdelningen som en studieplats, tycker en del 
informanter, men det finns gott om studieplatser i övriga biblioteket. Det är viktigt att se 
skillnaden mellan ett folkbibliotek och ett skolbibliotek: ”Folkbiblioteket ska vara ett 
ställe som inte är förknippat med skola, utan med fritid och eget initiativ […] man ska 
kunna se biblioteket som en resurs för alla som bor i Halmstad. Både som en 
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upplevelse, ett ställe som har studiemöjligheter och ett ställe som man bara kan hänga 
på”. 
 

Studieplatser 
Ett runt bord med stolar, mitt i barnavdelningen. 

 
Det finns ett bord med stolar för studier på barnavdelningen. Ibland när det sitter äldre 
studenter uttrycker några informanter att det är viktigt att bordet är ledigt för barnen 
som är på avdelningen, eftersom det finns så många andra studieplatser för äldre, ”[…] 
då ber man dem ibland flytta sig, så att bordet kan vara tillgängligt för barnen som vill 
sitta där”.  
 
I lokalprogrammet påpekas det att det ska finnas gott om bord och stolar i olika 
storlekar på barnavdelningen och att miljön ska vara lättillgänglig för barnvagnar 
(Håkansson 2000). 
 
Just studieplatser kanske inte är så aktuellt för de mindre barnen, menar en informant. 
Ibland kommer barnen till biblioteket direkt efter skolan för att göra läxan ”[…] om de 
till exempel ska på en fiollektion på kulturskolan som ligger bredvid”.  Ibland använder 
de yngre barnen bordet till att göra uppgifter som det fått i skolan.  
 
Bordet med stolar används inte bara till läxläsning, ”[…] ibland sitter barnen där med 
månadstävlingen, eller en förälder läser tidningen när barnen rör sig runt […] och ibland 
sitter barn vid bordet och slår i Guinness rekordbok”. 
 
Lokalprogrammet tar upp att eftersom ljudnivån är högre på barnavdelningen, är denna 
yta inte lämplig för studier (Håkansson 2000). 
 
Många informanter pratar om hur viktigt det är att ”[…] man lyssnar på användaren, om 
de vill ha fler bord att sitta och studera vid, får man fixa det. Likadant om man märker 
att bordet inte används, man kanske märker att barnen hellre sitter och hänger och 
pratar, då är det en annan miljö man får skapa, kanske med saccosäckar och så vidare”.   
 
En informant kommer under intervjun på idén att man skulle kunna ”[…] använda 
verkstaden som ett ställe där man kan göra läxor, göra det lite ombonat på kvällen. Man 
är bra på att använda de rum man har till olika saker. Det är viktigt att man är lite 
flexibel”.   
 

Datorerna  
De är placerade i grupper om tre på två ställen bredvid varandra på 
barnavdelningen. 

 
Lokalprogrammet tar upp att det nya stadsbiblioteket ska satsa på IT och att användarna 
ska kunna möta ett modernt utrustat bibliotek, dels för att överbrygga glappen mellan de 
grupper av människor som har råd att köpa en dator och de som inte har denna 
möjlighet, dels för att biblioteket också ska kunna möta en datorvan ung generation som 
har behov av nya sorters mötesplatser (Håkansson 2000).   
 
Informanterna är överens om att datorerna bör vara nära informationsdisken ”[…] så att 
man ska kunna ha bättre koll på de som sitter där, så att det inte blir så stökigt”. En 
annan anledning är också att de som sitter vid datorerna lätt ska kunna be om hjälp. Nu 
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står datorerna som en grupp mitt i barnavdelningen, innan stod de i två grupper. Men 
detta funderar man på att ändra igen.  
 
Flera informanter tycker att det skulle vara bra ”[…] att göra något runt datorerna, så att 
det blev ett litet rum”. En informant tycker att det hade varit bra om man kunde ha ”[…] 
fler datorer och större plats för dem. Kanske datorgrupper på flera ställen”.  
 
Man har infört en åldersgräns för datorerna på barnavdelningen, barn över 16 år får inte 
sitta vid de datorerna, då det finns gott om datorer på andra ställen i biblioteket. 
 

Äppelhyllan  
Äppelhyllan är en hylla där man samlar material för barn med särskilda 
behov. 

 
Några informanter tycker att man kunde haft större plats för äppelhyllan och även fler 
hyllor. Man har möblerat om många gånger på barnavdelningen och ”[…] även 
äppelhyllan flyttade man på och man gjorde den öppna ytan i mitten, där datorerna står 
nu. Man har hela tiden laborerat med vad som blir mest praktiskt”. En informant säger 
att ”[…] äppelhyllan är jätteviktig, att man ser den, att folk känner till den. Att den inte 
är undangömd”.    

6.2.3 Att vistas och mötas  

Nedan belyses och analyseras hur miljön och inredningen kan påverka användarnas 
möjlighet att vistas och mötas på barnavdelningen. Den miljö och inredning på 
barnavdelningen som vi har förknippat med barnavdelningens funktion att vistas och 
mötas är sittgrupper och småbarnshörnan.  
 
I lokalprogrammet står det i visionen om det nya huvudbiblioteket att det ska vara ett 
offentligt rum som ska fungera som en mötesplats mellan människor. Inredningsmässigt 
ska det finnas olika sorters sittplatser med soffor och fåtöljer som står i grupper eller 
enskilt. På barnavdelningen ska det finnas olika storlekar på stolarna för att passa 
användarna (Håkansson 2000).   
 
I handlingsplanen står det i de prioriterade målen från Kulturnämnden att arbetslaget 
ska formulera en gemensam policy för vilken typ av mötesplats avdelningen ska vara. I 
målen står också att barnavdelningens ska utvecklas till ”ett demokratiskt torg” där 
barnen ska uppmuntras att vara delaktiga och våga uttrycka sina åsikter i enlighet med 
barnkonventionen (Arbetslag Barn 2008). 
 
Nästan alla informanter beskriver vad de vill förmedla med barnavdelningen, ”[…] en 
plats att vara på, inte bara låna en bok. Ett ställe att hänga på, softa […]”. Många barn 
kommer tillsammans med sina föräldrar och många småbarnsföräldrar träffar andra 
föräldrar. En informant säger att: ”Om det är någon gång man har lättare för att mötas 
över gränserna, så är det när man har små barn”. En informant säger om biblioteket att 
det ”[…] ska kunna vara ett ställe som man alltid kan gå till som barn, […] barnen ska 
kunna möta en trygg vuxen som de kan lita på”.  
 
När vi frågar en informant hur det märks i inredningen att man vill förmedla en 
mötesplats säger denne att det är vikigt att bjuda in barnen till att vara kreativa och 
lekfulla och att bejaka deras nyfikenhet, ”[…] att det inte bara är ett ställe som man går 
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till och lånar böcker på och sen går hem igen. Att det händer en massa andra saker 
också”.  
 

Sittgrupper.  
På barnavdelningen finns en stor soffa som är cerise. Den står på en stor 
grå rund matta tillsammans med två cerise ljudfåtöljer, där man kan sitta 
och lyssna på musik. Hela sittgruppen är placerad vid fönsterväggen. I 
småbarnshörnan finns fyra gröna snurrfåtöljer och en matta. 

 
Även när vi kommer till de olika sittgrupperna nämner alla som arbetar på 
barnavdelningen, att det känns lite trångt. Samma informanter nämner också vid något 
tillfälle att de har fått flytta runt mycket på barnavdelningen: ”Man har fått flytta om lite 
[…] det mesta känns bra nu, men det hade behövts mer plats […] det hade också 
behövts mer sittgrupper”.  
 
Användarna har uttryckt att de vill ha fler soffor och kuddar, ”[…] så att användaren 
känner sig lite mer hemma”. Det är sådant som låntagarna har uttryckt och informanten 
menar att ”[…] miljön ska locka till att sitta ner och läsa”.  
 
En informant tar upp det lilla bordet och de små stolarna, som hon säger att man kan se 
på många av filialernas barnavdelningar: ”Som vuxen orkar man inte sitta vid de 
borden. Bättre med ett rejält högt bord, med högre stolar för barn. Inget fel på ett litet 
bord, men det kan inte vara den enda inredningen”.  
 
Många informanter tar upp musikfåtöljerna som något positivt i inredningen,”[…] synd 
att man har haft svårt att få dem att fungera. Men de fungerar bra ändå som 
avskärmning för den som vill vara ifred, njuta av naturen i parken utanför”. 
 

Småbarnshörnan  
Detta är en liten hörna i närheten av bilderbokstrågen. Här finns fyra gröna 
snurrfåtöljer, lite leksaker och en matta där barnen kan sitta.  

 
Ett annat ställe på barnavdelningen där en del informanter tycker att det är lite ont om 
utrymme är småbarnshörnan. En informant säger att det är synd att det inte finns mer 
plats i småbarnshörnan, eftersom det är så många föräldrar som träffas där.  ”[…] på 
alla fik är det trångt och det är inte överallt man är välkommen. Men det ska man känna 
att man är här”. Samma person tycker att ”[…] barnavdelningen ska vara som ett 
vardagsrum, ett ställe där föräldrar och barn kan hänga. Det ska vara tillåtet att låta och 
röra sig, inom vissa ramar naturligtvis. Det är viktigt att vara tillåtande, att man inte går 
runt och hyschar”.   

 
En informant gör en jämförelse med danska bibliotek, där man i regel har något rörigare 
barnavdelningar. Informanten tycker att man i större utsträckning tillåter lekar och 
leksaker på danska bibliotek. Det är också ett sätt att signalera att det är öppet för barn. 
Även ”[…] möbler i viss mån kan förmedla det lekfulla, men leksaker är ett enklare och 
mer direkt sätt att tilltala barnen”. En informant tycker att man skulle kunnat ha en mjuk 
madrass, där barnen kunde leka, ”[…] men ytan begränsar ju en del”.  
 
Från början hade man tänkt att det skulle finnas fler lekmiljöer, tre till fyra miljöer där 
det inte fanns böcker, men det fanns det inte plats till. De ville att det skulle vara en 
miljö där det inte bara fanns hyllor och tråg.  
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6.2.4 Att fråga och hitta 

Nedan belyses och analyseras hur miljön och inredningen kan påverka användarnas 
möjlighet att fråga och hitta på barnavdelningen. Den miljö och inredning på 
barnavdelningen som vi förknippat med barnavdelningens funktion att fråga och att 
hitta är informationsdiskarna, hyllorna och vägvisarna.  
 
I lokalprogrammet står det om informationspunkterna, att de ska inbjuda användaren att 
medverka i informationssökningen, skrivbordet ska inte vara hindrande och stå som en 
barriär mellan bibliotekarien och användaren (Håkansson 2000). 
 
                      Informationsdiskarna  

De är placerade i början av barnavdelningen. De består av två höj- och 
sänkbara diskar där personalen sitter.  

 
Alla informanter som arbetar som barnbibliotekarier tar vid intervjutillfället upp att 
informationsdisken har flyttats sen invigningen av biblioteket. Anledningen var ”[…] att 
det visade sig att placeringen av den gjorde att det blev en slags infodisk för hela huset”. 
En informant uttrycker: ”Där den stod innan fick man mycket allmänna 
receptionsfrågor, man var långt från böckerna och hade ingen insyn i barnavdelningen. 
Man såg inte vad som hände bakom hyllorna. Den nya placeringen är bättre […]”. En 
annan informant säger om den gamla placeringen att: ”Detta gjorde att det var svårt för 
barnen att komma till, då det alltid var upptaget av andra. En informant säger att: ”[…] 
mycket hänger på sladdar och hål i golvet” och menar att det till viss del är sådant som 
kan styra placeringen av bland annat informationsdiskarna.  
 
En informant säger att ”[…] personal ska vara det första som möter användaren”. Detta 
säger informanten var en annan anledning till att man flyttade in informationsdisken 
lite. Innan den flyttades stod den där sandkassen står idag. En informant säger om 
informationsdiskarna att de ”[…] ska vara tillgängliga, lätta att komma runt. De är 
smala och små. Man ska kunna visa datorn för användaren”. 
 
Många informanter tar upp en mobil informationsdisk, som man hade planer på att 
använda på barnavdelningen. Den mobila disken har hjul, så att den ska vara lätt att 
flytta. Tanken med den mobila disken var att ”[…] man skulle kunna ta med sig den 
lilla disken och vara där barnen är. En anledning till att de inte har använt den mobila 
informationsdisken är att internetuppkopplingen inte har fungerat.  
 

Hyllorna 
Alla hyllor är i aluminiumfärgad metall. På barnavdelningen finns det 
både en rund, som man kan gå in i, bilderbokstråg och hyllor som ser ut 
som i resten av biblioteket, fast lägre. 

 
I lokalprogrammet står det att det ska vara lätt för besökaren att hitta i biblioteket. Ytor 
och rum ska vara väldisponerade och tydliga för användarna. Det ska vara lätt att 
orientera sig i hela byggnaden och byggnaden ska ha en överskådlig struktur 
(Håkansson 2000). 
 
Nästan alla informanter tar upp placeringen av hyllor och de flesta verkar tycka att den 
är bättre nu än den var från början. ”Man kunde gjort mer med placeringen, men med 
tanke på utrymmet har man gjort det så bra det går”. Från början hade de ingen 
avdelning för böcker på andra språk, men det har de nu. Fantasy har flyttats flera 
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gånger. En informant berättar att: ”När man märkte att användaren inte hittade den 
avdelningen placerade man en drake ovanför, för att symbolisera fantasy. Man kan ju se 
på vilka böcker som blir utlånade om placeringen fungerar”. En informant säger att 
personalen från början ville göra fler rum i rummet med hyllorna, men att arkitekten 
tyckte att det, på grund av byggnadens brist på räta väggar, var viktigt att hyllorna stod 
rakt.  
 

Vägvisare 
Vägvisarna eller skyltarna är till för att underlätta för användaren att hitta. 
Den består i antingen grå skyltar med vit text som visar i vilken riktning 
användaren kan hitta olika saker, eller i att man har tydliga symboler 
utanför rum och toaletter. 

 
I lokalprogrammet är ett av ledorden lättillgänglighet. Biblioteket ska uttrycka öppenhet 
med stora rum som är överblickbara för användarna och som det är lätt att hitta i 
(Håkansson 2000). I handlingsplanen står det att arbetslaget ska vara uppmärksamt på 
hur miljön fungerar ur en tillgänglighetsaspekt och att man framförallt tänker på hur 
skyltar ser ut och hur möblerna är placerade (Arbetslag Barn 2008, s. 4).   
 
En informant säger att det, för att det ska vara glädjefyllt att komma till 
barnavdelningen, måste vara lätt att hitta. Informanten menar att man inte ska behöva 
några specialkunskaper för att hitta på biblioteket. Nästa alla informanter tar upp hur 
viktig skyltningen är, en informant säger att: ”Skyltningen är viktig, både att man hittar 
till rätt avdelning och att man hittar till toaletterna”. En annan informant berättar att man 
ska sätta upp fler skyltar som syns på håll och att de skyltarna som används idag som 
vägvisarskyltar ”[…] skulle ha varit i en tydligare färg, ljust grått på vitt syns inte så 
bra”.  
 
Viktigt är enligt många av informanterna, ”[…] att saker är på rätt höjd. Det ska vara en 
miljö som barnen behärskar, som de känner sig hemma i”. 

6.3 Hur används färg, ljus och ljud? 

Nedan belyses och analyseras hur färg, ljus och ljud kan användas för att skapa en 
användarvänlig miljö på barnavdelningen.  
 

Färg 
Färgerna på barnavdelningen består i huvudsak av grönt, grått, glas och 
betong, i harmoni med resten av byggnaden. Den cerise miljön bryter av. 

 
På barnavdelningen är det samma färgsättning som i resten av huset, enda skillnaden är 
den cerise miljön som bryter av på barnavdelningen. Detta var helt och hållet deras egen 
idé och alltså inget som inredningsarkitekten var med och beslutade om. Men i det stora 
hela har de följt färgsättning från inredningsarkitekten. Det finns många tankar bakom 
färgsättningen på biblioteket, den gröna färgen är precis samma färg som löven när de 
slår ut, ”[…] det känns som att naturen kommer in i huset”.  Även pelarna ska knyta an 
till naturen utomhus ”[…] träden kommer in i huset”.  
 
Golvet är i ask, som är ett nordiskt träslag. Det är även en ask som är planterad i atriet 
mitt på entréplan. Om detta berättar två informanter att ”[…] det blir extra intressant när 
man har visningar, speciellt för barn, då man kan berätta en saga om de första 
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människorna på jorden, Ask och Embla, eftersom det är ask i golvet. Det blir en 
anknytning till litteraturen och berättandet […] något att knyta upp minnet på”. 
 
En annan tanke bakom färgsättningen är att den röda färgen på möbler signalerar 
personal och den gröna färgen är för användaren. Några av informanterna ”[…] tycker 
att det är bra att man har tänkt på det enhetliga i huset, att låntagaren vet att de gröna 
fåtöljerna är för dem och att informationsdisken alltid är röd. Men det har både för och 
nackdelar”. 
 
Alla informanter är nöjda med färgsättningen, men en del säger att det tog lite tid att 
vänja sig vid den starka gröna färgen. Att det ska vara enhetligt och att barnavdelningen 
inte ska skilja sig för mycket från det övriga biblioteket tycker informanterna olika om. 
Eftersom det ska vara enhetligt kan de inte ha mer färg på hyllorna på barnavdelningen, 
som en informant uttryckte hade varit fint. Även en annan informant säger att ”[…] man 
kunde skiljt på hyllorna på barnavdelningen från det övriga biblioteket. Intrycket känns 
lite väl grått […] det var mycket prat om att det skulle vara enhetligt”. 
 
 En informant berättar att personalen från början ville ha färg på trågen med någon 
pedagogisk tanke bakom. Men informanten säger också att ”[…] där var arkitekten 
stenhård och sa att det ska vara samma färger som på allting annat och att det är 
böckerna som ska tala. ”Nu i efterhand kan jag nog ge honom rätt, att det var bra. Det 
hade kunnat bli plottrigt och mycket, om man skulle haft så många olika färger”. 
Samma informant säger att: ”Om man hade målat hyllorna hade det varit svårare att 
ändra om”.  
 
Något som många informanter uttrycker är att de önskade mer flexibilitet i färger, bland 
annat att man kunde ha målningar på väggar, ”[…] men det är svårt när man måste ta 
hänsyn till arkitekternas grundritningar”.  
 
En informant menar att ”[…] estetiken kan ställa till hinder om den ska vara 
genomgående och sparsmakad, inte minst på en barnavdelning”. Arkitekten har fullföljt 
sin idé, vilket gör att det är lite svårare att ändra i miljön ”[…] om man ska ändra i 
färgsättningen måste man vara väldigt medveten om vad man gör, annars raseras det 
enhetliga intrycket. Arkitekterna kunde ha låtit barnavdelningen avvika lite mer för att 
öka flexibiliteten”.  
 

Ljus 
Belysningen på barnavdelningen består av allmänbelysning, hyllbelysning 
och spotlights över bilderbokstrågen. 

 
Redan innan de flyttade in i den nya barnavdelningen var de lite oroliga att det skulle 
vara för lite ljus, då den låga takhöjden på barnavdelningen bidrar till att det blir lite 
mindre ljus där. Från början hade de inte hyllbelysning på barnavdelning, utan bara 
takbelysning. De har också satt spotlights i taket ovanför bilderbokstrågen i efterhand. 
Däremot har de inte kunnat sätta någon belysning i de runda hyllorna och av den 
anledningen är det lite mörkt där. 
 
Några informanter har idéer om hur man skulle kunna avgränsa med ljussättning, ”[…] 
skapa ett rum runt soffan genom särskild belysning […] man har ingen belysning som 
skiljer ut barnavdelningen från det övriga biblioteket […] ljussättning kan vara ett sätt 
att skapa ett rum i rummet”.  
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Ljud 
Ljudnivån på barnavdelningen är något högre än i det övriga biblioteket. 
Detta har vid vissa tillfällen varit uppe för diskussion. 

 
Nästan alla informanter tar upp problemet med ljudnivån på barnavdelningen. Det är en 
del användare som har klagat på ljudnivån, då det ibland hörs ganska mycket upp till 
andra våningen och även till andra delar av biblioteket. Problemet, menar 
informanterna, är att det är så öppet. En informant säger att: ”Om man tänker på 
ljudnivån hade det kanske varit bättre om barnavdelningen var lite mer avskild […]”. 
En annan informant säger att en lösning hade kunnat vara en mobil glasvägg, som de 
kunde använda vid behov för att avgränsa barnavdelningen från övriga biblioteket.  
 
En informant berättar hur hon säger till föräldrarna på bvc-träffarna ”[…] att det är ok 
att deras barn låter, det ska låta […] men man måste ha vissa regler […] det är saker 
man diskuterar i arbetslaget, alla har olika toleransnivå”. 

6.4 Flexibilitet 

Nedan redogör vi för vad informanterna och dokumenten sagt om användarvänlighet, 
den öppna planlösningen och flexibilitet på barnavdelningen. Under arbetets gång har vi 
märkt att ord som flexibilitet och mobilitet kommit upp ofta. Detta är anledningen till att 
flexibilitet delvis fått symbolisera användarvänligheten på barnavdelningen i vår modell 
(se figur 3). För att det ska vara möjligt att samla all verksamhet, alla fyra funktioner 
från vår modell, på en förhållandevis liten yta krävs flexibilitet. Det är bland annat 
flexibiliteten i miljön, inredningen och hos personalen på Halmstad stadsbiblioteks 
barnavdelning vi vill belysa här.  
 
Av lokalprogrammet framgår att det nya stadsbibliotekets karaktär ska kännetecknas av 
att rummen är flexibla och stora nog att kunna förändras då nya behov uppstår. 
Biblioteket ska vara utvecklingsbart. Det ska även finnas plats för utställningsytor här 
och var i bibliotekets lokaler, ytor som snabbt kan förändras och anpassas efter större 
och mindre utställningar och skyltningar. För barnavdelningen gäller att det även ska 
vara smidigt att nå utställningarna med barnvagnar (Håkansson 2000). 
 
För informanterna i vår undersökning representerar en användarvänlig miljö på 
barnavdelningen bland annat att det ska vara anpassad storlek, så att det är lätt att krypa 
upp i stolar. Det ska vara lätt att prova på allting. När användaren kommer in på 
barnavdelningen ska denne mötas av en tillåtande atmosfär och trevlig personal. Det ska 
finnas ställen där man kan sitta i grupp och möblerna ska vara bekväma. Det ska vara 
ljust och mycket fönster 
 
En informant säger att en användarvänlig miljö på barnavdelningen har högt i tak, det 
vill säga att det är en barnavdelning på barnens villkor. Detta kan innebära att 
avdelningen tillåter lite mera ljud, rörelse och spontanitet än vad man kanske egentligen 
tillåter på ett bibliotek. 
 
En informant säger att användaren får upplevelser genom verksamheten, ”[…] men man 
kan ju säga att huset i sig tillåter den upplevelserika verksamheten […] det är viktigt att 
ett hus gör det […] detta kunde man märka i det gamla biblioteket, eftersom man ofta 
upplevde huset som ett hinder för vad man ville göra”.  
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Alla informanter vi intervjuat har tagit upp hur stor yta som är avsatt för 
barnavdelningen och nästan alla har på något sätt antytt att de önskat en större 
barnavdelning. En informant säger att: ”Barnavdelningen skulle varit större, så att man 
kunnat bygga fler miljöer. Det är mycket media som tar plats”. Men de informanter som 
var med på det gamla biblioteket tycker att den nya barnavdelningen, trots att den kunde 
varit större, är mycket bättre än den gamla. På det gamla bibliotekets barnavdelning var 
de tvungna att sprida ut verksamheten på andra ställen, för att det var för litet. Nu ville 
de ha allt under samma tak. En informant tycker inte att det är för litet på 
barnavdelningen, ”[…] men man får fundera på hur man använder ytan. Informanten 
tror att gallring kanske är absolut nödvändigt, […] man kunde varit tuffare med 
gallringen och haft färre hyllor”. 
 
En av informanterna tycker inte riktigt att det känns som att man kommer in i ett rum 
när man går in på barnavdelningen. Informanten menar att det inte behöver ha med den 
öppna planlösningen att göra, men att det kan vara ett hinder för att olika grupper har 
olika behov av stillhet och högljuddhet. Informanten menar ändå att det är bra att de har 
suddat ut gränserna mellan barn och ungdomsavdelningen. Samma informant tar upp 
taken som en rumsskapande effekt, då det är lägre till tak under barnavdelningen. En 
annan informant säger att ”[…] den öppna planlösningen bidrar till att föra ihop olika 
åldersgrupper” och en informant som också tycker att den öppna planlösningen är bra 
säger också att: ”Ofta tänker man smått när man tänker på barn, men man borde tänka 
precis tvärt om”.  
 
En annan informant säger att det är viktigt att tänka på ”[…] hur man väljer att använda 
ytorna. Man kanske aldrig ska hitta den perfekta barnavdelningen, utan sträva efter att 
kunna förändra den […] men det är ju ett stort jobb, det måste fungera praktiskt […] det 
ska inte bli färdigt, det ska vara förändringsbart och flexibelt. Det tror jag är en av de 
absolut viktigaste grejerna”.  
 
På barnavdelningen används ibland skärmar för att avgränsa eller ha utställningar. 
Möbleringen är gjord så att man kan förändra rummen och vid planeringen funderade 
man på hjul på hyllorna på barnavdelningen, men så blev det inte. En informant tycker 
att detta är synd, då det hade kunnat bidra till en mer flexibel barnavdelning. En 
informant tror att det skulle bli trångt, även om man hade ett mer mobilt rum, med till 
exempel hjul på hyllorna. 

6.5 Sammanfattning av analys 

Då vårt empiriska material har varit omfattande, anser vi att en tabell kan bidra till att ge 
läsaren en överblick över vår undersökning och analysen. Tabellen visar bland annat att 
ständigt återkommande ord är flexibilitet och mer yta. Även programverksamheten tar 
stor plats, speciellt i kulturcentrumet. Att det ska vara tillgängligt på barnavdelningen är 
också något som ofta kommer upp. 
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Figur 4. Miljöns och inredningens betydelse för en användarvänlig barnavdelning. 
 
I nästa kapitel följer diskussion och slutsatser. Här avser vi att anknyta till den litteratur 
vi presenterat i litteraturgenomgången.  
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7. Diskussion och slutsatser 

Enligt vår frågeställning ville vi ta reda på vad som anses vara en användarvänlig miljö 
på barnavdelningen vid Halmstad stadsbibliotek och vilken roll inredningen spelar. I 
diskussionsdelen kommer vi att belysa och diskutera empirin utifrån den litteratur vi 
tagit upp tidigare i uppsatsen. Inledningsvis väljer vi att diskutera vad en 
användarvänlig miljö kan vara för barn. Vi för också en diskussion om flexibilitetens 
roll för användarvänligheten på barnavdelningen.  

7.1 Den användarvänliga barnavdelningen 

Det är många krav en biblioteksinredning för barn ska uppfylla. Informanterna i vår 
undersökning tar upp att en användarvänlig miljö ska vara lätt för barnen att tillägna sig. 
Möblerna ska vara barnsäkra och i barnens storlek. Det ska även finnas möbler som 
passar äldre barn och föräldrar eller andra vuxna som kommer till biblioteket 
tillsammans med barnen. Studieplatserna ska ha ordentliga stolar och bord.  
Sittgrupperna ska vara funktionella och bekväma i olika färger med soffor, fåtöljer och 
mattor som skapar en hemtrevlig känsla. Det ska vara ett ljust rum. Ljussättningen ska 
erbjuda rikligt med överljus så att barnavdelningen inte ska kännas mörk, eftersom det 
är lägre i taket där. Det ska också finnas punktbelysning för att skapa miljöer i rummet. 
Framförallt uttyder vi av informanternas svar, att barnen ska mötas av en tillåtande 
atmosfär. Inredningen är en del i detta tillåtande klimat, som kan signalera att 
barnavdelningen är anpassad efter barnens och barnfamiljens behov. Claudia Quigg 
poängterar att det är viktigt att barnfamiljerna känner sig välkomna så tidigt som möjligt 
till biblioteket, redan med barn under ett år, och att biblioteken måste ha inredning och 
programverksamhet anpassad för småbarnsfamiljens behov. Då kan ett gott förtroende 
för biblioteken grundläggas och resultera i fler återvändande användare (Quigg 2005). 
Debbie Denham tar upp att den välkomnande miljön för barn är en av folkbibliotekets 
starka sidor (Denham 2000, s. 86f). Vi ser det som att denna välkomnande och tillåtande 
miljö för barn som Quigg och Denham tar upp i sina artiklar (Quigg 2005) (Denham 
2000, s. 86f), är något för barnbiblioteken att fortsätta ta vara på och utveckla. En 
informant säger att barnavdelningen just ska vara på barnens villkor.  
 
Att användarna får ett bra intryck av biblioteket är viktigt för att de ska vilja komma 
tillbaka. Halmstad stadsbibliotek i sig är en upplevelse. Ett av intrycken vi får av den 
asymmetriska fasaden och inredningen i biblioteket är att det känns modernt. 
Biblioteket är ett traditionellt bokbibliotek, där inte datorer och teknisk utrustning 
dominerar, utan snarare bokhyllorna, som är av olika form. Att biblioteket känns helt 
tidsenligt beror också på den moderna interiören i form av hyllor i aluminiumfärgad 
metall och inredningsdetaljer i limegrönt och mörkrött. En annan anledning till att det 
känns modernt är att möblerna upplevs som lätta och flyttbara. Albert Albanese skriver 
om möblernas funktion i moderna bibliotek. Han pekar på att möblerna i dagens flexibla 
biblioteksmiljöer ska vara lätta, mobila och kunna användas på olika sätt. På det sättet 
kan mindre och större arbetsytor smidigt skapas av borden och även fler rum i rummet 
med hjälp av mobila hyllor (Albanese 2007).   
 
En informant önskar att det kunde hända något mer på barnavdelningen, för att bryta det 
lugna intrycket och bjuda på mer upplevelser. Några informanter talar om att de önskar 
mer färg på hyllor och väggar och även mer frihet att skylta mer. I lokalprogrammet står 
det att: 
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Barnavdelningen ska vara inbjudande, mysig och rolig för såväl barn som vuxna. 
Den ska locka. Här finns en stor del av bibliotekets besökare och det råder alltid 
en stor aktivitet.  

(Håkansson 2000) 
 
Vi kan inte utifrån en fallstudie bestämma vad som är en bra inredning för barn på ett 
bibliotek, men vi har uppfattat ett par genomgående ledord i litteraturen och i 
informanternas utsagor. Det är bland annat att en bra användarvänlig miljö för barn 
generellt ska kunna erbjuda upplevelse och flexibilitet. 
 
Litteraturen ger en bild av att barnbiblioteksinredningen ska vara ett av verktygen för att 
kunna skapa spännande miljöer för användarna av ett barnbibliotek. Detta skriver Ann 
Skantze när hon talar om att barn upplever rummen med alla sina sinnen och att man 
inte ska skapa för strikta vuxenmiljöer runt barn, utan erbjuda rum som stimulerar barns 
fantasi (Skantze 1998, s. 16f). Birgit Krøijer säger att alla rum har en stämning och att 
biblioteken, likt museerna, mer medvetet skulle arbeta med att försöka locka fram fler 
stämningar i rummen, som fångar barnens uppmärksamhet och är fantasieggande 
(Krøijer 2008, s. 14). Brian Kenney skriver att han ser ett nytt slags bibliotek för barn i 
The Trove i New York, som är skapat för en ny generation användare som är vana vid 
att bli underhållna och aktiverade och där upplevelsen är grundförutsättningen för hur 
biblioteksmiljön och inredningen designats (Kenney 2006). För att kunna möjliggöra 
fler upplevelser i biblioteksmiljön, som Skantze (1998), Krøijer (2008) och Kenney 
(2006) talar om är viktigt för dagens barnbibliotek, underlättar en flexibel inredning. 
  
Barnen ska ha inflytande på verksamheten i enlighet med barnkonventionen 
(Barnombudsmannen 2008). Inför formandet av det nya biblioteket vände sig Halmstad 
folkbibliotek till tre fokusgrupper för att få idéer. De unga önskade sig ett vackert 
bibliotek som förmedlar lugn och ro. De önskade också ett bibliotek som det var lätt att 
hitta i med trevlig personal och bra böcker. Även datorer och Internet kom upp som ett 
viktigt önskemål. Om vi ser på fokusgruppernas önskemål inför byggandet av det nya 
biblioteket, är det önskemål av mer allmän art. Kanske måste användarna därefter få 
vistas i miljön för att sedan kunna ge förslag på vad de önskar mer direkt. Då kan det 
kontinuerliga samtalet med användarna, barnen, vara givande för formandet av miljön 
och vara nog så viktigt för att fortsätta utveckla en användarvänlig miljö för barnen.  
 
Hjort Lorenzen påpekar att alltför många biblioteksmiljöer är färdiga för användarna. 
Det kontinuerliga samtalet med användarna och framförallt barnen är ett viktigt redskap 
i utformandet av bibliotekets miljö. Detta är lite tidskrävande, men fruktbart för att 
kunna forma en miljö på barnens villkor (Hjort-Lorenzen 1989, s. 129).  Detta stämmer 
väl överens med vad en informant säger: ”Man kanske aldrig ska hitta den perfekta 
barnavdelningen, utan sträva efter att kunna förändra den […] men det är ju ett stort 
jobb, det måste fungera praktiskt […] det ska inte bli färdigt, det ska vara 
förändringsbart och flexibelt. Det tror jag är en av de absolut viktigaste grejerna”. Detta 
uppmärksammas också av Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf när de skriver att 
biblioteken skulle kunna bli bättre på att ta vara på barnens idéer och åsikter vid 
utvecklandet av barnavdelningen, i enlighet med barnkonventionen (Rydsjö & Elf 2007, 
s. 135). För att kunna tillmötesgå nya behov för barnavdelningen och hos användarna 
krävs en flexibel miljö.  
 
Det finns också barriärer i miljön på barnavdelningen som vi kunnat utläsa av 
informanternas utsagor. Det handlar om att barnavdelningen uppfattas ha för liten yta 
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för att kunna utvecklas ännu mer. Det handlar om att avtalet med arkitekten måste 
hållas, vilket gör att färgsättningen inte får förändras och att det inte går att skylta och 
dekorera utan att ta hänsyn till avtalet. Det finns inte elektriska uttag överallt, vilket kan 
vara ett hinder om personalen vill iscensätta en idé om en spännande miljö som kräver 
elektricitet. En annan barriär är att ljudnivån kan vara för hög på barnavdelningen för 
andra användare och personal. Barriärerna kan å ena sidan handla om att inredningen 
inte alltid är mobil, vilket hindrar skapandet av nya miljöer och å andra sidan handla om 
att ommöbleringar kan försvåra orienteringen i miljön. Det gäller att vara kreativ för att 
kunna möta hinder i biblioteksmiljön.   
 
Inredningsmässigt har sagorummets interiör, färgsättningen i biblioteket, akustiken och 
ytan på barnavdelningen, för formandet av fler lekmiljöer och fler rum i rummet, berörts 
mycket i intervjuerna. Även bokhyllornas utseende och placering och 
informationspunkternas placering, samt sittgrupperna har diskuterats mycket av 
informanterna, för formandet av en bra och användarvänlig barnavdelning. 
Informanterna och litteraturen presenterar idéer för hur en barnavdelning ska kunna se 
ut för att fungera för 2000-talets behov och det gäller att arbeta vidare för utvecklingen 
av barnavdelningen och även ta del av användarnas åsikter, för att fånga upp ett 
utifrånperspektiv.   

7.1.1 Barnavdelningen som ett kulturcentrum 

Av empirin förstår vi att alla rummen på barnavdelningen används till många olika 
sorters aktiviteter. Nolan Lushington tar upp att det behövs flexibla utrymmen för 
programverksamheten på barnavdelningen, med inredning som tillåter förändringar i 
miljön. Bland annat med mobila möbler, ljussättning som tillåter variationer för att 
kunna skapa olika sorters miljöer, trådlöst bredband, flyttbar multimedia och 
ljuddämpande material. Inredningen på barnavdelningen ska vara flexibel och 
funktionell, men samtidigt ska den tillåta kreativitet (Lushington 2002, s. 136f). 
Sagorummet vid Halmstad stadsbiblioteks barnavdelning är ett exempel på ett sådant 
flexibelt utrymme som Lushington nämner är viktigt för att kunna utveckla en aktiv 
programverksamhet på ett barnbibliotek (Ibid.). 
 
I sagorummet vill de som arbetar på barnavdelningen skapa ett rum för berättande och 
lyssnande. En del informanter tycker att det händer för lite i sagorummet, inte 
programmässigt, utan rent inredningsmässigt och vill utveckla miljön i sagorummet för 
mer spännande upplevelser.  Ann Skantze skriver att om rummet ska utgå från barnet är 
det viktigt att det erbjuder en variationsrik miljö för barnen att kunna upptäcka med sina 
kroppar och sinnen (Skantze 1998, s. 16ff). Kröijer menar att biblioteken skulle kunna 
vara mer aktiva och nyskapande och bygga upp fantasieggande och stämningsfulla 
miljöer för barnen (Krøijer 2008, s. 14). Verkstadens inredning är informanterna nöjda 
med, men den kunde ha varit större då skapande verksamhet kräver en del yta och den 
nuvarande verkstaden inte kan ta emot för stora grupper. En informant säger att 
barnavdelningen ska förmedla en kreativ atmosfär där barnen ska inspireras att skapa 
själva och känna sig delaktiga. Verkstaden har en viktig funktion här för att kunna 
tillmötesgå det behov som finns av en mer aktiv och kreativ biblioteksmiljö.      
 
Sandkassen bjuder in barnen till barnavdelningen, då den är placerad så att besökaren 
måste passera den för att komma till barnavdelningen. När vi har varit i Halmstad på 
besök inför detta arbete har det varit barn i, ovanpå och runtomkring den. Informanterna 
menar att den är användbar för att man kan göra mycket med den. Dessutom är 
sandkassen flyttbar. Sandkassen är ett prov på att man kan kombinera barns behov av 
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lek och rörelse med en upplevelse, som en spännande utställning. I sandkassen är det 
tillåtet att röra runt i utställningen och till och med att läsa och låna hem böckerna som 
ingår i den. Detta tolkar vi som att det är en användarvänlig möbel för barn, i 
överensstämmelse med det som Anne Skantze talar om, att barn upptäcker med sina 
kroppar och sinnen (Skantze 1998, s. 16ff).  Giovanna Jörgensen förespråkar i enlighet 
med montessoripedagogiken också att leken är en väg till läsning för barn och att ett 
barnbibliotek skulle ta vara på detta (Lundgren 2007, s. 6).  Uno Nilsson tar upp hur 
viktigt det är med en inbjudande exponering av böcker och andra medier på ett bibliotek 
och att det ska vara spännande att gå in i biblioteket (Nilsson 1994, s. 71f). Det går 
alltså att se att barnavdelningen med denna möbel utgår från de små barnens behov av 
lek, rörelse och överraskning. En annan aspekt som är viktig för en bra barnmöbel är 
barnsäkerheten. Sandkassen är gedigen och har rundade hörn. Locket går lätt att lyfta av 
om ett barn skulle krypa ner genom en av öppningarna i det. Att en möbel för barn är 
både säker och utmanande skriver Michael Laris är viktigt (Laris 2005, s. 14f). Även 
Ellen Key menar att barnmöbler och leksaker ska vara praktiska och av god kvalitet. 
Leksaker ska dessutom vara utmanande för barns intellekt och fantasi (Lengborn 1998, 
s. 108f). 
  
Uno Nilsson menar att skyltningen är viktig på barnavdelningen då den kan väcka 
barnens nyfikenhet på böckernas innehåll (Nilsson 1994, s. 71f). I barnavdelningens 
montrar är det ofta olika utställningar och de är i ögonhöjd för barnen. Att montrarna är 
i barnens höjd gör att de lättare kan upptäcka utställningarna och väcka barnens 
nyfikenhet precis som Nilsson förespråkar (Ibid.). Biblioteket bygger på tanken att det 
ska finnas möjligheter att ha utställningar som inte ska vara beständiga.  För att det ska 
vara möjligt att ha många olika utställningar på barnavdelningens yta, underlättar det 
med mobila hyllor och datorbord för att yta ska kunna frigöras för utställningarna.  
Några informanter tycker att det är synd att man inte har friare händer till att skylta mer, 
eftersom allt ska vara enhetligt med färger och inredning. 
 
Väggen i verkstaden är prydd med Alfons Åberg-teckningar, skapade av barn i samband 
med den tidigare Alfonsutställningen. I övrigt är inte barnavdelningen särskilt 
dekorerad. Ett av de utmärkande dragen för en barnavdelning, är enligt Rydsjö och Elf, 
att den är mer utsmyckad än övriga avdelningar i biblioteket (Rydsjö & Elf 2007, s. 
24f). Vår erfarenhet från besöken i Halmstad stadsbibliotek är att barnavdelningen inte 
går att direkt urskilja från den övriga bokhallen. En av anledningarna kan vara bristen 
på en kännetecknande utsmyckning. Vi ser det snarare som att biblioteket är djärvare på 
vuxenavdelningen, där olika konstnärers verk avlöser varandra, vilket vi har kunnat 
iaktta vid våra besökstillfällen. Det verkar som att den vuxna estetiken är den 
dominerande på barnavdelningen. Det finns inte mycket som präglas av barnens egna 
alster, vilket det talas om i lokalprogrammet.  
 
Rent estetiskt är det tilltalande att färgsättningen, med få undantag, är enhetlig. 
Samtidigt kunde man önska att barnens avdelning kunde få vara lite mer utmärkande 
och lekfull i färgsättningen. En informant påpekar att arkitekten har fullföljt sin idé. Det 
gör det svårare att förändra miljön och att förändra färgerna i barnavdelningen kan få 
konsekvenser för enhetligheten i rummet.  

7.1.2 Barnavdelningen som ett kunskapscentrum 

Barnavdelningen har en befintlig studieplats, även verkstaden är föreslagen att kunna 
vara en studieplats. Yngre barn har inte behov av studieplatser därför används 
barnavdelningens yta för andra ändamål istället. Om det uttrycks önskemål från 
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användare om fler studieplatser bör man enligt en informant tillgodose detta då. 
Ljudnivån är dessutom högre på barnavdelningen, vilket kan verka störande på 
läxläsande barn och därför anses inte barnavdelningen vara helt lämplig som studieplats 
enligt lokalprogrammet (Håkansson 2000). Även om inte barnavdelningen är en plats 
som direkt förknippas med en studieplats, är det fortfarande en plats där barn lär sig 
saker.   
 
Barn kan fritt bläddra i böcker och förkovra sig i biblioteket på sin fritid, utan skolans 
mer tvingande uppgifter. Det är viktigt att se skillnaden på ett folkbibliotek och ett 
skolbibliotek menar en informant och folkbiblioteket ska inte heller vara förknippat med 
skolan. Ett barnbibliotek har ett kulturellt uppdrag och vänder sig oftare till individen 
istället för grupper. Barnbiblioteket är inte heller tvingande när det gäller bokval och 
vad man gör i biblioteket. Många föräldrar ser därför biblioteket mer som ett 
opdragande frirum för att knyta till Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmussen, där barnen kan förhålla sig friare till medierna, jämfört med skolans mer 
påtvingande läsning. Förhoppningsvis lär de sig något på vägen också (Jochumsen & 
Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 34). Det är viktigt med väl skyltade medier i hyllorna 
för att uppmuntra barnens läsande och lärande på biblioteket i enlighet med det 
Jochumsen & Hvenegaard Rasmussens skriver om bibliotekets funktion som ett 
opdragande frirum för barnen (Ibid.).  
 
En aspekt på lärande är att biblioteket enligt lokalprogrammet ska satsa på IT 
(Håkansson 2000). Barnavdelningen ska kunna erbjuda sina användare ett modernt 
utrustat bibliotek och möjlighet för barnen att lära sig hantera datorer. En informant 
säger att det är bra att datormiljöerna för de yngre barnen ligger i anknytning till 
informationsdiskarna, eftersom det då är lättare för personalen att uppmärksamma 
barnen och kunna hjälpa till om det skulle behövas. I enlighet med informanternas 
resonemang om att informationsdiskarna ska finnas nära de publika datorerna på 
barnavdelningen rekommenderar även Lushington att informationsdisken ska stå nära 
småbarnsavdelningen då de yngre barnen behöver mycket hjälp. Han menar också att 
det är bra att diskarna är placerade så att personalen ska kunna överblicka 
barnavdelningen (Lushington 2002, s. 133).  

7.1.3 Barnavdelningen som ett socialt centrum   

Färger och ljus påverkar de som vistas i en lokal och så även användarna av ett 
bibliotek. Den gröna färgen är en inredningsdetalj i Halmstads stadsbibliotek som 
informanterna gärna diskuterade. Den förekommer framförallt på sittplatser och 
dörrposter och många av dem tyckte att färgen var för stark i början. Enligt Küller 
uppfattar vi ofta färger som blått, turkost och grönt som lugnande (Küller 2005, s. 93f). 
Detta intryck tycker även vi att man får av färgsättningen i sin helhet på biblioteket. 
Den starka limegröna färgen piggar upp, men den förmedlar ändå en harmonisk känsla. 
Billger menar att en kontrastfärg drar till sig uppmärksamhet (Billger 2006, s. 94). En 
informant tycker att hyllornas aluminiumfärg ger ett för grått intryck. Av detta uttyder 
vi att den gröna färgen är en viktig inredningsdetalj, då den övriga färgsättningen består 
av glas, betong, vitt och aluminiumfärg.  
 
Rickard Küller skriver att vi har anpassat oss efter naturen på det sättet att ljuset ofta 
kommer uppifrån. Av den anledningen menar han att taket bör vara ljusare än väggarna 
och att väggarna i sin tur bör vara ljusare än golvet. Askgolvet på Halmstad 
stadsbibliotek är lite mörkare än övrig färgsättning. Küller skriver att detta är faktorer 
som gör att rummet känns naturligt. Küller skriver också att det är viktigt att golvet inte 
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är för mörkt, då det gör att ljuset som kommer uppifrån absorberas av golvet (Küller 
2005, se Rea, 2000, Starby, 2003, s. 97). 
 
På barnavdelningen är det samma färgsättning som i resten av huset, enda skillnaden är 
den cerise miljön som bryter av. Den cerise soffgruppen är något som personalen valt ut 
själva och inte inredningsarkitekten. Monica Billger skriver att vi spontant reagerar på 
kontraster och att en yta med en annan färg än övriga rummet får mer uppmärksamhet 
(Billger 2006, s. 94f). Enligt Billgers resonemang gör alltså den cerise färgen på 
barnavdelningen, att man som besökare direkt uppmärksammar just den sittgruppen, 
eftersom den bryter mot den övriga färgsättningen i biblioteket. Med tanke på att 
barnavdelningen inte skiljer sig så mycket från övriga biblioteket, kan denna cerise 
miljö hjälpa besökaren att lokalisera barnavdelningen. 
 
Enligt några informanter har användarna uttryckt att de vill ha fler soffor och kuddar. 
Att skapa en miljö som lockar användaren att sitta ner och läsa, stämmer väl överens 
med vad Aidan Chambers föreslår om miljöer för läsning. Han menar att läsmiljöer ska 
vara inbjudande och förmedla lugn och ro och hemtrevnad med mattor, soffor, kuddar 
och saccosäckar som visar att det är en läshörna. Att inreda speciella läsplatser 
signalerar att läsning är viktigt och något som satsas på (Chambers 1995, s. 37ff).  
 
Många informanter tar upp musikfåtöljerna som något positivt i inredningen och de 
säger att det är synd att man har haft svårt att få dem att fungera. Men de fungerar bra 
ändå som avskärmning för den som vill vara ifred, njuta av naturen i parken utanför”. 
Enligt Kalevi Korpela är det vanligt att barn skapar en privat plats i ett stort rum, som 
en koja, för att skapa en avskildhet från vuxna (Korpela 2002, s. 369). Utifrån vad 
Korpela säger skulle musikfåtöljerna, trots att de inte fungerar, fylla en funktion. Både 
Chambers och Korpela skriver om att barn behöver avskildhet i stora rum, vilket 
stämmer väl överens med många av de informanter som arbetar på barnavdelningens 
önskemål, om att skapa rum i rummet. Lushington poängterar att det är viktigt att ge 
barnen möjlighet att välja om de vill ha en lugnare eller livligare miljö på 
barnavdelningen och att inredningen ska erbjuda båda alternativen (Lushington 2002, s. 
137).   
 
Verkstaden används inte bara i ett kreativt syfte, utan också som ett ställe där 
föräldrarna kan ge sina barn mat. Att inte enbart satsa på en barnavdelning som är 
användarvänlig för just barnen, utan även för föräldrarna, är i överensstämmelse med 
vad Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen skriver, om att de som integrerar 
biblioteket i vardagslivet mest är barnfamiljer. Biblioteket är en välkomnande, informell 
mötesplats för barnfamiljen, som erbjuder familjen många aktiviteter (Jochumsen & 
Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 33). Utifrån informanternas utsagor ser vi att de på 
barnavdelningen har ansträngt sig mycket för att tillmötesgå barnfamiljernas behov, till 
exempel med verkstaden. Även de flesta sittplatserna fungerar för både stora och små 
på barnavdelningen vid Halmstad stadsbibliotek vilket är viktigt med tanke på det 
Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen tar upp att det just är barnfamiljerna med både 
vuxna och barn som är en av de största användargrupperna av biblioteket och att det då 
måste finnas möbler i olika storlekar på en barnavdelning (Ibid.). 
 
Informanterna berättar att de önskar att småbarnshörnan skulle vara större, eftersom det 
är en mötesplats för många småbarnsfamiljer och att ytan därför känns för liten. En 
informant menar att lösningen skulle kunna vara att de var hårdare med gallringen av 
medier, för att skapa större ytor på barnavdelningen.  
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Lushington talar om att det är problematiskt att avgöra hur stor barnavdelningens yta 
ska vara för att den ska fungera optimalt. Det finns två aspekter att ta i beaktande. Dels 
är det bra om barn får mer rörelseyta eftersom de kan bli stökiga om det är för trångt 
runt dem. Dels kan det få negativa konsekvenser, om det skulle frigöras för mycket yta, 
då risken finns att det uppmuntrar till springande och pratande tvärs över rummet 
(Lushington 2002, s. 132).  Det gäller alltså att ha en genomtänkt planering för vad ytan 
på barnavdelningen ska användas till, annars är det risk att det blir på något av sätten 
ovan, vilket kan förorsaka en mer stökig miljö. Att frigöra plats för lekmiljöer, mer 
utställningsytor och fler rum i rummet är med detta resonemang bättre än att endast 
frigöra ytor för att få en luftigare avdelning, då detta enligt Lushington kan bidra till 
mer spring och en högre ljudnivå (Ibid.).   
 
Att utveckla lekmiljöer för barnen på biblioteket är något Giovanna Jörgensen 
förespråkar och genomför till fullo i barnbiblioteket Rum för Barn. Det är enligt 
Jörgensen viktigt att Rum för Barn inte blir en lekplats. Leken ska istället vara en väg 
till läsning och barnen ska inte endast leka för lekandets skull (Lundgren 2007, s. 6f). 
Att biblioteket tillåter lek och leksaker är ett självklart sätt att få barnen att besöka 
biblioteket, menar en av informanterna. Om leksaker och lekmöbler på något sätt 
förknippas med litteratur och läsning, precis som med sandkassen, kan det vara ett sätt 
att fånga in barnen till biblioteket och på vägen skapa förutsättningar för läsande och 
läslust och en positiv biblioteksupplevelse. Detta är i enlighet med det Giovanna 
Jörgensen förespråkar om att lek kan vara en väg till läsning även i en biblioteksmiljö 
(Lundgren 2007, s. 6f). 

7.1.4 Barnavdelningen som ett informationscentrum 

Barnavdelningens funktion som ett informationscentrum handlar om att skapa 
informationspunkter som är lättillgängliga och som möjliggör för att frågor ska kunna 
ställas och för att litteratur ska kunna hittas. Informationspunkterna ska underlätta 
kommunikationen mellan användaren och bibliotekarien. Det handlar också om att 
möbleringen har en tydlig struktur, för att underlätta orienteringen i rummet och att 
tillgängliggöra medierna. Det är viktigt att hyllornas höjd är anpassade efter barnen, så 
att de ska kunna se skyltningen av medier. Några informanter önskar också att det var 
tillåtet att skylta mer för att barnen lättare ska kunna orientera sig i rummet. Detta 
stämmer väl överens med vad biblioteksarkitekten Jan Wallinder säger om inredningen. 
Han menar att inredningen på en barnavdelning ska vara anpassad efter barnens behov, 
med lägre hyllor och informationsdiskar, där bibliotekspersonalen möter barnen i 
barnens ögonhöjd, sittande vid ett skrivbord (Wallinder & Thomsen 1959, s. 107f). 
Även Uno Nilsson skriver i Barnspåret om hur viktigt det är för barn att den fysiska 
miljön står i samklang med dem själva. Han menar att barn inte har samma förmåga 
som vuxna, att överse med formerna för att nå innehållet. Istället ska miljön direkt 
signalera till barnen att de är välkomna (Nilsson 1994, s. 72).  
 
Ett av sätten att få barn att våga börja prata, fråga och dela med sig av sina åsikter, är att 
möblerna underlättar tillgänglighet och öppenhet. Informationsdiskarna på 
barnavdelningen i Halmstad underlättar denna tillgänglighet, då barnen lätt kan röra sig 
runt dem, lätt kan se över dem och lätt komma fram till dem. Informationsdiskens 
utseende och placering möter det Wallinder rekommenderar för en biblioteksinredning 
för barn, det vill säga att den ska vara lägre för barn och vara placerad så att 
bibliotekspersonalen ska kunna möta barnen i barnens ögonhöjd (Wallinder & Thomsen 
1959, s. 107f). Den möter även Nilssons resonemang om att en fysisk miljö för barn ska 
stå i samklang med dem och vara lättillgänglig (Nilsson 1994, s. 72). 
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Informationsdiskarna står för tillfället integrerade i barnavdelningen, mitt bland 
användarna och den här placeringen är alla informanter som arbetar på barnavdelningen 
överens om är bättre än den förra. Den nya placeringen kan också medföra att det faller 
sig mer naturligt för barnen att komma fram och starta ett spontant samtal vid 
informationsdiskarna. Det är en mer användarvänlig placering än det var tidigare.  
 
Att färgsättningen ska vara enhetlig och att barnavdelningen inte ska skilja sig för 
mycket från det övriga biblioteket tycker informanterna olika om. Eftersom det ska vara 
enhetligt kan de inte ha mer färg på hyllorna på barnavdelningen, som en informant 
uttryckte hade varit fint. Även en annan informant säger att ”[…] man kunde skiljt på 
hyllorna på barnavdelningen från det övriga biblioteket. Intrycket känns lite väl grått”. I 
kontrast till detta menar Jan Janssens att rum med färgstark och komplex färgsättning 
har visat sig öka stressen (Janssens 2006, s. 201). Barnavdelningens nuvarande 
färgsättning med de enhetliga grå hyllorna ökar alltså inte stressen för användarna, 
enligt Janssens resonemang (Ibid.). En informant tycker att det är bra att arkitekten var 
hård med att hyllorna skulle vara grå, som i resten av biblioteket och att det var 
böckerna som skulle tala. Samma informant säger att: ”Om man hade målat hyllorna, 
hade det varit svårare att ändra om”. Detta talar för att det är bra att färgen är enhetlig på 
hyllorna, eftersom i stort sett alla informanter tar upp placeringen av hyllorna och att de 
möblerat om flera gånger. Med tanke på barnavdelningens begränsade yta, verkar 
informanterna vara ganska nöjda med den nuvarande hyllplaceringen. En informant 
berättar att personalen hade tankar på att göra fler rum i rummet med hyllorna, men att 
arkitekten rått dem att hålla sig till ursprungsplanen där hyllorna står raka, eftersom 
byggnaden i sig har brist på räta väggar.  
 
En barriär som Marianne Hjort-Lorenzen tar upp är att många användare blir irriterade 
om medier och hyllor flyttas runt för mycket, eftersom det försvårar orienteringen i 
miljön (Hjort-Lorenzen 1989, s. 51). Det är viktigt med en balansgång mellan det 
beständiga och det föränderliga. Barn vill kunna känna igen sig i en miljö och om vi ska 
återknyta till vad barnen i fokusgrupperna önskade sig ovan, att de lätt ska kunna hitta i 
biblioteket, kan det finnas en risk för att barnavdelningen försvårar för användarna 
istället. Att det inte är helt fritt för personalen att ändra om, i och med arkitektens 
restriktioner, kan vara något positivt enligt Hjort-Lorenzen, då det innebär att grunden 
på barnavdelningen hela tiden är densamma vilket inte försvårar orienteringen för 
användarna (Ibid.). 
 
Marianne Hjort-Lorenzen skriver att för att göra ett rum attraktivt för de yngre 
användarna, måste det erbjuda både igenkännande och överraskningar. Rummet ska 
göra lite motstånd där miljön är föränderlig och inte helt tillrättalagd. Enligt Hjort-
Lorenzen kan en stram biblioteksmiljö på barnavdelningen mjukas upp med exempelvis 
plastbackar och trälådor (Ibid., s. 128). Fördelen med Hjort-Lorenzens tips är att man 
med enkla medel som plastbackar och trälådor kan pigga upp miljön på 
barnavdelningen. Lådor och backar är lätta att förändra, bygga miljöer med och lätta att 
flytta. Det blir inte heller så stora ingrepp i den ursprungliga miljön. Samtidigt kan man 
uppnå effekten att skapa en föränderlig miljö, inne i en redan känd miljö för barnen som 
Hjort-Lorenzen förespråkar.  
 
En bra ljussättning underlättar för användarna att hitta medierna i ett bibliotek. Igor 
Knez skriver att det är svårt att definiera bra kvalitet på belysning, eftersom man måste 
ta hänsyn till bland annat miljön, brukaren och vilken typ av aktivitet som pågår i 
lokalen (Knez 2005, s. 74). Han säger också att man bör gå från 
kontorslandskapsbelysningsmiljöer till en individuellt anpassad belysning (Ibid., s. 80). 
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Detta kan tolkas som att det är en fördel att satsa på olika sorters belysning som kan 
tillgodose specifika behov på barnavdelningen. Några informanter tar upp att de, redan 
innan de flyttade in i den nya barnavdelningen, var lite oroliga över belysningen, att den 
inte skulle räcka till. Det visade sig ganska snart att så var fallet och att de efterhand har 
kompletterat detta med hyllbelysning och spotlights, för att användarna lättare ska 
kunna se medierna i hyllorna. Även Andrew Albanese skriver att det är viktigt att inte 
endast ha överljus i ett bibliotek med en öppen planlösning, då punktbelysning kan 
skapa olika miljöer i rummet (Albanese 2007). En bra hyllbelysning i ett bibliotek 
medför att användarna lättare uppmärksammar medierna menar Lushington. En mer 
dämpad belysning över barnavdelningen bidrar till en tystare barnavdelning, med en 
mer ombonad atmosfär skriver Lushington (2002, s. 132). Sagorummet beskrivs av en 
informant som ett exempel på en miljö i barnavdelningen där det går att dämpa 
belysningen för att skapa en lugnare atmosfär. Hyllbelysningen skapar också en 
hemtrevlig atmosfär på barnavdelningen. Som några informanter tog upp, skulle miljön 
kunna utvecklas för att skapa stämningsfulla miljöer. 
 
En informant hade önskat att det fanns mer plats på hyllorna, så att de kunde göra det 
luftigare och skylta mer på hyllplanen. Aidan Chambers säger att skyltningar underlättar 
bokvalet för barn, då de får möjlighet att välja bland många intressanta titlar och leta 
efter böcker som passar just deras intressen och behov. Om ett barn är ovan läsare kan 
det vara bra med skyltningar av böcker (Chambers 1995, s. 42ff). Lushington ser gärna 
att medier exponeras för användarna på liknande sätt som i bokhandlar. Användarna 
väljer ofta att låna medier från en snyggt exponerad och väl belyst hylla (Lushington 
2002, s. 14). Skyltningar av böcker och andra medier i bokhyllorna kan vara bra då det 
också skapar variation i hyllmiljön. Lushington skriver att det är bra om det finns färre 
böcker i hyllorna, då det är lättare att få syn på de böcker som är åtråvärda och lättare att 
hitta medierna och kunna överblicka hyllan. Han rekommenderar också 
orienteringsskyltar med endast en ordrad, för att detta underlättar för användarna att 
hitta i biblioteket, då det är lätt att läsa skyltarna (Ibid., s. 118). För orienteringens skull 
talar en informant om att de vill ha fler tydliga skyltar som syns på håll, för användarna 
i barnbiblioteket. En annan informant menar att det ska vara glädjefyllt att komma in till 
biblioteket och att barnen inte ska behöva specialkunskaper för att kunna hitta.  

7.2 Användarvänlighet och flexibilitet 

Empirin visar hur användarvänlighet kräver flexibilitet. Med cirkeln i mitten av vår 
modell, användarvänlighet på barnavdelningen, vill vi visa att alla fyra funktionerna 
överlappar varandra och ryms på samma yta, barnavdelningen (se figur 3). Flexibiliteten 
är alltså ett centralt område enligt empirin för skapandet av en användarvänlig miljö på 
barnavdelningen.  Även Albanese tar upp detta i sin artikel ”For a Flexible Future” 
(2007) att arkitektfirman brottas med att omvandla en öppen planlösning i ett befintligt 
högskolebibliotek vid Purdue University i USA, där inte lösningen får vara att bygga 
väggar i rummet eller bygga ut. Användarnas olika behov ska istället rymmas i en 
öppen planlösning med rumsliga variationer. Den största utmaningen är just att 
begränsa ljudnivån i ett öppet rum, där å ena sidan läsplatser kräver lugn och ro och där 
å andra sidan akustiken ska vara tillfredsställande för gruppvisningar (Albanese 2007).   
 
Nästan alla informanter tar upp problemet med akustiken på barnavdelningen. Det är en 
del vuxna användare som har klagat på ljudnivån. Barn ska få låta lite och en lösning 
enligt en informant hade kunnat vara en mobil glasvägg, som de kunde använda vid 
behov för att avgränsa barnavdelningen från övriga biblioteket. Staffan Hygge skriver i 
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Svensk miljöpsykologi att människor kan uppfatta ljud på olika sätt. Ett ljud som är 
störande för en person, behöver inte vara det för en annan (Hygge 2005, s. 37). Detta 
tycks inte bara gälla bibliotekets användare, även personalen har ibland olika åsikter om 
vad som är en accepterad ljudnivå på barnavdelningen för en bra arbetsmiljö.  
 
Enligt Albanese behövs möbler som underlättar flexibiliteten i en öppen planlösning, 
samt en flexibel ljudisolering. För att komma till rätta med akustikproblemen i en öppen 
planlösning kan vinyldraperier avdela rummet och fungera som ljudisolation. Möblerna 
ska underlätta skapandet av olika miljöer i den öppna planlösningen. Flyttbara 
skärmväggar och bokhyllor kan både användas för att öppna upp ytor och skapa rum i 
rummet och dessutom vara ljudisolerande. Det ska vara enkelt att sätta ihop och sära 
bord för olika behov. Tekniken ska även den underlätta en flexibel planlösning och det 
ska finnas få fasta datormiljöer. Det ska vara lätt att koppla upp en bärbar dator överallt 
i biblioteket. En flexibel miljö är i allra högsta grad beroende av fungerande teknik 
(Albanese 2007). Informanterna tar upp problemet med att tekniken inte alltid fungerar 
för alla ändamål på barnavdelningen och att detta kan ställa till det för verksamheten, då 
det inte tillåter lika mycket flexibilitet om det inte finns eluttag där det är tänkt. 
Albanese tar som sagt upp även han upp hur viktigt det är att tekniken ska fungera och 
vara ändamålsenlig i en flexibel biblioteksmiljö (Ibid.). 
 
Miljön och inredningen på barnavdelningen är viktig för att programverksamheten ska 
vara möjlig. Informanterna tar vid många tillfällen upp hur de använder och förändrar 
rummen och miljön, beroende på vad de har för program. De menar att det är viktigt att 
kunna förändra miljön på barnavdelningen. För att miljön ska kunna vara en tillgång 
krävs dock att den är flexibel och för att miljön och inredningen ska vara flexibel krävs 
att personalen kan tänka flexibelt och ta tillvara de möjligheter som miljön och 
inredningen ger. Nilsson skriver att folkbiblioteken håller på med avancerad service till 
alla och att tillgängligheten av den anledningen är viktig, då det inte är alla som kan ta 
för sig. Biblioteket måste alltid ha något att erbjuda var och en och för att det ska vara 
möjligt krävs mångfald, flexibilitet och tillmötesgående (Nilsson 1994, s. 72). Eftersom 
biblioteket och i vårt fall barnavdelningen ska kunna tillgodose så många olika behov, 
är det viktigt med ett brett utbud av programverksamhet och en miljö som tillåter detta.   
 
Ritningen över barnavdelningen (se bilaga 6) indikerar att under de två år som 
Halmstads nya stadsbibliotek funnits, har barnavdelningen förändrats i alla fall två 
gånger från ursprungsritningen. Den ursprungliga placeringen av en del av inredningen 
visade sig inte fungera och då flyttades bland annat informationsdiskarna och 
äppelhyllan. Detta är inritat över ursprungsritningen. Äppelhyllan är därefter flyttad 
åtminstone ytterligare en gång, till den placering hyllan har idag, mittemot verkstaden. 
Denna placering är inte med i den senaste ritningen. Sandkassen har också tillkommit, 
den finns inte heller med på ritningen. En del av bilderbokstrågen har en annan 
placering än den ritningen visar och det har tillkommit en hylla med litteratur på 
främmande språk.  Redan efter två år har barnbibliotekslokalen och inredningen fått 
visa prov på flexibilitet och utvecklingsbarhet.  
 
Det empiriska materialet visar att det finns många planer på hur man i framtiden ännu 
bättre skall kunna tillvarata den miljö och inredning man har, för att den ska passa 
programutbudet och användarna bättre. Det finns många funderingar hos personalen på 
hur man skulle kunna möblera om, arbeta med färg- och ljussättning och använda den 
inredning som redan finns på barnavdelningen bättre. Det är också många informanter 
som har idéer om hur man skulle kunna utveckla miljön runt sandkassen och hur man 
skulle kunna använda sagorummet mer.  
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Nilsson säger att om inte biblioteket förändras i takt med samhället, fjärmar sig 
biblioteket från målet istället för att närma sig det. Han menar också att en inspirerande 
och spännande bibliotekslokal, är en lokal som hela tiden förändras. Enligt Nilsson ska 
miljön föra en dialog med användaren, genom att hela tiden förmedla något nytt 
(Nilsson 1994, s. 73).  

7.3 Slutsatser 

Syftet med vår uppsats har varit att fördjupa kunskapen om miljöns och inredningens 
betydelse för en användarvänlig barnavdelning. Vi har gjort en fallstudie på Halmstad 
stadsbiblioteks barnavdelning. Då vi inte har intervjuat användare av barnavdelningen, 
utan de som arbetar i och med miljön på barnavdelningen, kan man säga att vi har 
använt oss av ett biblioteksperspektiv. Genom intervjuer, dokument från Halmstad 
stadsbibliotek samt litteratur om bland annat biblioteksmiljö, barnbibliotek och 
miljöpsykologi, anser vi att vi har samlat tillräckligt med material för att kunna svara på 
våra frågor.  
 
Att miljön är tillåtande, ljus, bekväm, lekfull, tillgänglig och på barnens villkor är 
exempel på vad informanterna menar visar på en användarvänlig biblioteksmiljö för 
barn. Hyllor och stolar ska inte vara för höga, det ska vara lätt att prova på allting och 
det ska finnas platser både för större grupper att vistas på och för enskilda personer. 
Barnavdelningen ska vara på barns villkor, vilket bland annat kan innebära att 
avdelningen tillåter mer ljud, rörelse och spontanitet än i övriga biblioteket.  
 
Slutsatserna vi kan dra vad gäller vår första och övergripande fråga, vad anses på 
Halmstad stadsbibliotek känneteckna en användarvänlig miljö på barnavdelningen, är 
att flexibiliteten i miljön och inredningen är viktig för att de ska kunna erbjuda den 
programverksamhet de gör på barnavdelningen i Halmstad. Att kunna erbjuda 
användarna på barnavdelningen denna programverksamhet är enligt alla informanter 
som arbetar på biblioteket en viktig faktor i skapandet av en användarvänlig 
barnavdelning. För att programverksamheten ska fungera krävs en miljö och inredning 
som tillåter detta. Många av informanterna berättar om hur de arbetar med den yta de 
har och försöker hitta olika sätt att använda den inredning och miljö som tillhör 
barnavdelningen. En flexibel miljö och inredning på barnavdelningen kan innebära att 
inredningen till viss mån ska gå att förändra för olika sorters aktiviteter. Men en flexibel 
miljö innebär i detta fall också att de rum och de miljöer som finns, kan användas i olika 
syften och för olika sorters program.  
 
En annan slutsats vi kan dra vad gäller vad som anses vara en användarvänlig 
barnavdelning, är att det är viktigt att skapa rum i rummet, då barnavdelningen och 
resten av biblioteket har en öppen planlösning. Detta är något många informanter från 
arbetslaget tar upp, då de berättar om planer på hur de ska kunna skapa rum i rummet 
för att minska känslan av att vara i en stor bokhall. För detta ändamål krävs också en 
flexibel inredning, som tillåter ommöblering. Att barnavdelningen ska vara lekfull, det 
vill säga att den tillåter lek, är också ständigt återkommande, både hos informanterna 
och i den litteratur vi tagit del av. Även ytan nämns ständigt av informanterna och av 
det kan vi dra slutsatsen att det är viktigt att tänka stort när man tänker på små barn, 
precis som många informanter påpekat ”små barn behöver stor yta”.  
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På vår andra fråga, hur inredningen används för att skapa en användarvänlig miljö, har 
vi kommit fram till att miljön och inredningen spelar en stor roll, bland annat för 
programverksamheten på barnavdelningen.  
 
Modellen vi har använt oss av, med de fyra funktionerna, har gjort det lättare för oss att 
få en sammanhängande bild av informanternas utsagor angående miljöns och 
inredningens funktioner och användningsområden. Utsagorna visar att inredningen i 
olika sammanhang fyller olika funktioner. Om programmet på barnavdelningen en dag 
erbjuder sagostund, fungerar småbarnshörnan som en mötesplats för föräldrar och barn, 
verkstaden som en plats där föräldrarna kan ge barnen mat och i sagorummet samlas de 
på golvet och använder kuddarna att sitta på. När det inte är något program i 
sagorummet används det som en plats där både barn och vuxna kan sätta sig med en bok 
eller en plats där barnen kan leka. Som framgår av intervjuerna finns det även planer på 
andra aktiviteter i sagorummet. En annan dag är programmet teater, då används 
sagorummet som en scen, bänkarna med kuddar som sittplatser och stjärnhimlen som en 
effekt. Efter teatern kan de använda verkstaden som ett rum där barnen kan få måla och 
berätta i bild om pjäsen. Sandkassen är ett annat exempel, då den används både som en 
plats att leka på för de minsta, en utställningsyta och som en sittplats. Som 
informanterna berättar finns det även planer på att bygga en koja runt den. Inredning på 
barnavdelningen fyller olika funktioner som är nödvändiga i skapandet av en 
användarvänlig barnavdelning, då det breda utbudet av programverksamhet inte hade 
varit möjligt om de inte kunde använda miljön flexibelt och i många olika syften. Vi 
kan också dra slutsatsen på denna fråga att inredningens funktion för att skapa en 
användarvänlig barnavdelning ska vara att förmedla att lek är tillåtet, att barnen ska 
känna att det är okej att leka och röra sig. För att förmedla detta till användaren skulle 
barnavdelningen kunna erbjuda mer leksaker och inte enbart använda sig av inredningen 
i syftet att sprida en lekfull känsla till användaren.  
 
Färg, ljus och ljud hänger mycket ihop med inredningen och resten av miljön. Vilken 
färg man har valt på inredningen, hur man har valt att ljussätta olika platser och 
slutligen hur man har tänkt med miljön och inredningen för att ljudnivån ska fungera för 
det övriga biblioteket. Då Halmstad stadsbibliotek har en öppen planlösning och 
barnavdelningen snarare är en del av det stora hela än ett eget rum, har de i stora drag 
valt att även i färgsättning och ljussättning anpassa avdelningen till resten av 
biblioteket. Men det märks att personalen har försökt att, bland annat med hjälp av 
färgsättningen i sagorummet och den cerise miljön, skapa en barnavdelning som skiljer 
sig från det övriga biblioteket. Detta är ett exempel på hur de använder sig av färg på 
barnavdelningen för att skapa en användarvänlig miljö. 
 
Ljussättningen används också för att skapa en användarvänlig miljö just för barnen. De 
har gjort en stjärnhimmel i taket i sagorummet. De har satt upp spotlights ovanför 
bilderbokstrågen och hyllbelysning på de små hyllorna. Enligt handlingsplanen har de 
också planer på hur de ska kunna använda ljussättning i framtiden för att till exempel 
skapa rum i rummet på barnavdelningen.    
 
Vad gäller ljudet handlar det snarare om att skapa en användarvänlig miljö för andra 
användare, än de som använder barnavdelningen. Problemet är den öppna planlösningen 
och hur de ska kunna avskärma ljudet från barnavdelningen, så att det inte stör resten av 
biblioteket.  
 
Vi kan dra slutsatserna att de idag på Halmstad stadsbiblioteks barnavdelning använder 
sig av färg, ljus och ljud för att skapa en användarvänlig barnavdelning, men att det 
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fortfarande finns mycket de kan göra för att ännu mer dra nytta av exempelvis färg- och 
ljussättning. Ett exempel skulle kunna vara att arbeta mer med att skapa rum i rummet 
med hjälp av ljussättning eller att låta barnavdelningen avvika lite mer i färg från det 
övriga biblioteket. Ljudnivån spelar också en roll för en användarvänlig barnavdelning. 
Detta kan vara ett område att arbeta mer med i framtiden på barnavdelningen, då 
ljudnivån på barnavdelningen ständigt återkommer som ett problem vid intervjuerna.  
 
Eftersom vi fått svar på alla våra frågor har vi också kunnat uppfylla vårt mål, som 
bestod i att fördjupa kunskapen om vilken betydelse miljön och inredningen har för en 
användarvänlig barnavdelning. 
 
Framför allt kan vi dra slutsatsen att flexibilitet är något som krävs av miljön och 
inredningen, såväl som hos personalen, för skapande av en användarvänlig 
barnavdelning. Att personalen tänker flexibelt och att miljön tillåter detta. Om inte 
miljön och inredningen på barnavdelningen skulle gå att använda till mer än ett ändamål 
skulle den programverksamhet de idag bedriver inte vara möjlig. Det är viktigt att de 
kan använda sagorummet och verkstaden till många olika ändamål. Att utställningar kan 
få ta plats på olika ställen i barnavdelningen, eller övriga biblioteket, så att man inte 
enbart använder en yta för detta ändamål. Att de kan möblera om hyllorna efterhand 
som nya behov uppstår eller andra försvinner och att datormiljöerna av samma 
anledning kan flyttas, föras samman eller ändras. Grundat på vad informanterna sagt om 
barnavdelningens yta och den öppna planlösningen anser vi också att vi kan dra 
slutsatsen att små barn behöver stor yta och att denna yta med fördel kan indelas i 
mindre rum i rummet. 

7.3.1 Vidare forskning 

För vidare forskning föreslår vi forskning om barns delaktighet i utformandet av 
biblioteksmiljöer, eller att göra en liknande studie över biblioteksinredning för 
ungdomar. Att följa utvecklingen av lekmiljöer för barn på bibliotek är ett annat område 
som skulle kunna undersökas. En studie där miljöns och inredningens betydelse för 
skapandet av en användarvänlig miljö, fast ur ett användarperspektiv skulle kunna vara 
ett alternativ till fortsatt forskning. Även jämförelser mellan barns och vuxnas syn på 
inredningen och miljön.  
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8. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att fördjupa kunskapen om miljöns och inredningens 
betydelse för en användarvänlig barnavdelning. Vi valde att undersöka barnavdelningen 
vid Halmstad stadsbibliotek, eftersom det är ett nytt bibliotek och skulle kunna säga 
något om vad som kännetecknar en användarvänlig miljö i ett barnbibliotek som byggts 
under 2000-talet.  
 
Vår övergripande frågeställning har varit:  
 
• Vad anses på Halmstad stadsbibliotek känneteckna en användarvänlig miljö på 
barnavdelningen?  
 
Våra mer specifika frågeställningar har varit: 
 
• Hur används inredning för att skapa en användarvänlig miljö? 
• Hur används färg, ljud och ljus för att skapa en användarvänlig miljö? 
 
För att genomföra undersökningen använde vi oss av fallstudien som metod. Vi utförde 
tio intervjuer, varav en intervju var med en dansk inredningsarkitekt som fick ordnas via 
e-post, eftersom detta var mest praktiskt för oss. Intervjuerna var delvis strukturerade, 
då vi använt oss av en intervjumall med öppna frågor som lämnar större svarsutrymme 
för informanterna. Intervjuerna utfördes i Halmstad stadsbibliotek då vi fann att det vid 
intervjutillfället kunde vara en fördel att vara i den miljö som är föremål för vår 
undersökning. Informanterna har på något sätt en anknytning till barnavdelningen på 
Halmstad stadsbibliotek eller till miljö och inredningsfrågor på bibliotek. Några 
informanter har varit med under hela planeringsprocessen inför formandet av den nya 
barnavdelningen. Vårt mål med intervjuerna var att utforska vad informanterna 
uppfattade var en användarvänlig miljö på barnbiblioteket.  
 
Den teori vi har valt att använda oss av är en modell över fyra olika funktioner hos 
folkbiblioteken av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen. De fyra 
huvudfunktionerna i modellen är kulturcentrum, kunskapscentrum, socialt centrum och 
informationscentrum. Modellen används som en analysmodell för att uttyda olika 
vinklar av bibliotekens profilering i samhället. Vi har valt att omarbeta denna modell så 
att den passar vårt syfte eftersom det inte finns en utvecklad teori för biblioteksmiljöns 
betydelse.  
 
Vi använder oss också av ytterligare en modell som är utvecklad av Harryson och 
Joëlsson och som baseras på Anderssons och Skot-Hansens. Harrysons och Joëlssons 
modell passar oss bättre, då den inriktar sig på barn. Båda de nämnda modellerna har 
dock fungerat som en grund till skapandet av vår egen modell. Vi vill med vår modell 
visa vad en användarvänlig barnavdelning på ett bibliotek kan vara. Vi har valt att 
definiera användarvänlighet med hjälp av Harrysons och Joëlssons tolkning av de fyra 
huvudfunktionerna i nedanstående fyra kategorier:  
 

• att låna och uppleva  
• att lära  
• att vistas och mötas  
• att fråga och hitta   
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För oss betyder begreppet användarvänlighet att en barnavdelning ska kunna erbjuda 
sina användare något ur alla de fyra kategorier. Det ska finnas möjligheter att låna och 
uppleva, att lära, att vistas och mötas och att fråga och hitta. Det vi undersöker är hur 
miljön och inredningen påverkar eller gör det möjligt för barnavdelningen och de som 
arbetar där att erbjuda sina användare detta.  
 
Förutom ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv har vi använt oss av 
ett miljöpsykologiskt perspektiv. Den litteratur vi har läst om miljöpsykologi har hjälpt 
oss att få en mer fördjupad förståelse för hur människan förhåller sig till rummet och 
hur miljön påverkar människor. Vi ser att faktorer som färg, ljus och ljud är en del av 
inredningen och berör de människor som rör sig i rummet.  
 
Vi har kommit fram till att en användarvänlig miljö på barnavdelningen i Halmstad är 
en miljö med hög grad av flexibilitet. Miljön inbegriper inredning, rummet och 
personalen. De fyra biblioteksfunktionerna för barnen, som också representerar 
verksamheten på barnavdelningen, att låna och uppleva, att lära, att vistas och mötas 
och att fråga och hitta, ska få plats på samma begränsade yta. Detta kräver att 
personalen tänker flexibelt, att inredningen är flexibel och att rummet tillåter flexibilitet. 
Om inte rummen och inredningen på barnavdelningen skulle gå att använda till mer än 
ett ändamål, skulle den programverksamhet som finns på barnavdelningen inte kunna 
existera i lika stor omfattning. Ytan på barnavdelningen upplevs som för liten av många 
informanter trots att biblioteket är nytt och är en av anledningarna till att personalen 
försöker använda den befintliga ytan och inredningen på ett kreativt och funktionellt 
sätt.  
 
Informanterna tycker att ett användarvänligt bibliotek för barn ska vara tillåtande. Det 
får vara lite mer liv och rörelse på en barnavdelning. Barn behöver mycket rörelseyta. 
Informanterna talar om att det lekfulla på barnavdelningen är viktigt, att barn får vara 
barn på biblioteket. Det lekfulla biblioteket är något informanterna önskar utveckla med 
fler lekmiljöer för barnen och rum i rummet, men barnavdelningens begränsade yta ses 
som ett hinder.  
 
Vi har också kommit fram till att miljön spelar en stor roll för programverksamheten på 
barnavdelningen. Alla informanter som arbetar på Halmstads stadsbibliotek pratar 
mycket om programverksamheten och hur viktig den är för användarvänligheten på 
barnavdelningen. Det är ett omfattande program som erbjuds användarna av 
barnavdelningen på Halmstad stadsbibliotek. För att de ska kunna erbjuda användarna 
alla upplevelser behövs en flexibel miljö. Sagorummet och verkstaden används flitigt 
till många olika program och dörrarna står alltid öppna för användarna, även när det inte 
pågår någon programverksamhet. Då kan verkstaden användas som matplats för de 
yngsta barnen och sagorummet som en lugn vrå, om en användare vill avskärma sig lite 
från den stora bokhallen eller som ett grupprum där klasser eller grupper kan samlas vid 
studiebesök i biblioteket.  
 
Något som också är viktigt för informanterna är tillgänglighet, när vi talar om vad en 
användarvänlig miljö på barnavdelningen är. Med tillgänglighet menar informanterna 
bland annat att hyllor är i rätt höjd för barnen, att skyltar är tydliga och i barnens höjd, 
att det är lätt att komma åt bibliotekets medier och att personalen är vänlig och 
tillgänglig. Det är också viktigt att inredningen är tillgänglig för barn med sina föräldrar, 
att den inte enbart består av små bord och stolar, utan även möbler som vuxna kan 
använda.   
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Färg, ljus och ljud hänger mycket ihop med inredningen och resten av miljön. Då 
Halmstad stadsbibliotek har en öppen bokhall, där barnavdelningen är en del i denna 
öppna planlösning, har även barnavdelningens färgsättning och ljussättning anpassats 
för att vara enhetligt med resten av biblioteket. Vi anser att färger ändå används för att 
skapa miljöer för just barnen på barnavdelningen. Ett exempel är sagorummet som går i 
andra färger än resten av biblioteket.  
 
Ljussättningen används för att skapa en användarvänlig miljö just för barnen. Det finns 
en stjärnhimmel i taket i sagorummet. Det finns hyllbelysning, vilket ger en 
hemtrevligare känsla på barnavdelningen och underlättar för användaren att hitta 
medier. Det finns också mycket planer på hur man kan använda ljussättning i framtiden. 
Bland annat för att skapa rum i rummet på barnavdelningen. Dessutom kommer det in 
mycket naturligt dagsljus från fönstren i biblioteket som gör barnavdelningen ljus.    
 
Det vi har kommit fram till om ljudet är att det snarare handlar om att skapa en 
användarvänlig miljö för andra användare i biblioteket än de som använder 
barnavdelningen. Barnavdelningen tillåter en högre ljudnivå och problemet är den 
öppna planlösningen och hur ljudet ska kunna avskärmas från barnavdelningen, så att 
det inte stör resten av biblioteket.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Information om intervjuer 

Vårt syfte med intervjuerna är att få en bild av vad som kan känneteckna en 
användarvänlig miljö på bibliotekets barnavdelning. Med miljö menar vi i detta fall 
rummets inredning så som soffgrupper, datorer, informationsdiskar och bokhyllor. Vi är 
intresserade av att veta hur ni resonerat/resonerar runt val och placering av inredningen, 
färgval och miljön som helhet. Med användarvänlig miljö menar vi en miljö som 
tilltalar dess målgrupp och som är tillgänglig för målgruppen.   
 
I Halmstads nya bibliotek, en resa från tanke till färdig byggnad kan man läsa om 
visionen för det nya biblioteket i lokalprogrammet. Här nämns visioner som  
 

• resurscentrum 
• studieplats 
• offentligt rum 
• mötesplats 
• upplevelse 
 

Vi vill även diskutera barnavdelningens inredning/miljö utifrån de här punkterna.  
 
Vi ser fram emot att träffas och få ta del av era erfarenheter! 
 
Sara och Therese 
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Bilaga 2. Intervjumall 1 

Intervjumall barnbibliotekarier och barnbibliotekskonsulent 
 
1.  a. Vilken befattning har du? 

b. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
c. Hur länge har du varit anställd vid Halmstad bibliotek? 
d. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
e. Har du haft någon roll i planeringsarbetet av den nya barnavdelningen?  
f. Är du med i planeringen av den fysiska miljön på barnavdelningen idag? 
Om svaret är ja, vilka uppgifter har du?   

 
2. a. Vad vill du förmedla med inredningen på barnavdelningen?  

b. Vad gör du för att uppnå detta? 
c. Har målgruppen/användarna fått medverka på något sätt? 
d. Vad vill ni ska möta målgruppen/användarna när de kommer till 
barnavdelningen?  
e. Vad anser du om att barnavdelningen är ett rum i rummet (den öppna 
planlösningen)? 
f. Vad anser du kännetecknar en användarvänlig miljö för barn på 
biblioteket? 

 
3. Hur resonerar du runt miljön på barnavdelningen vad gäller  

a. val och placering av möbler på barnavdelningen? 
b. placering av datorerna? 
c. val och placering av sittgrupper? 
d. val och placering av hyllor? 
e. informationsdiskens placering? 
f. färgsättningen på barnavdelningen? 
g. möjligheter till utställningar?  
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Bilaga 3. Intervjumall 2 

Intervjumall bibliotekschef och inredningsarkitekt 
 
1. a. Vad hade du för visioner då ni började planeringen av barnavdelningen? 

b. Vad vill ni förmedla med inredningen på barnavdelningen? 
c. Vad vill ni ska möta målgruppen/användaren när de kommer till 
barnavdelningen? 
d. Har målgruppen/användarna fått medverka i planeringen av 
barnavdelningen på något sätt? 
e. Hur har ni resonerat kring barnavdelningens placering i biblioteket? 
Öppen planlösning, ett rum i rummet. 
f. Vad anser du kännetecknar en användarvänlig miljö för barn på 
biblioteket? 

  
2. Hur har ni resonerat under planeringen av barnavdelningen kring 

a. val och placering av möbler på barnavdelningen? 
b. placering av datorerna? 
c. val och placering av sittgrupper? 
d. val och placering av hyllor? 
e. informationsdiskens placering? 
f. färgsättning? 
g. möjligheter till utställningar?  
 
 

3.  a. Är ni nöjda med resultatet? 
b. Finns det något som kunde gjorts annorlunda? 
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Bilaga 4. Intervjumall 3 

Intervjumall utvecklingsledare bibliotek 
 
1.  a. Vilken befattning har du? 

b. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
c. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
d. Du arbetar med tillgänglighetsfrågor för funktionshindrade, hur ser du 
på tillgängligheten i allmänhet för barn på biblioteket? 
 

2. a. Vad tycker du att man kan förmedla med inredningen på 
barnavdelningen?  
b. Tror du att det kan tillföra något om målgruppen/användarna fått 
medverka på något sätt? 
c. Vad anser du om att barnavdelningen är ett rum i rummet (den öppna 
planlösningen)? 
d. Vad anser du kännetecknar en användarvänlig miljö för barn på 
biblioteket?   
 

3. Hur resonerar du runt miljön på barnavdelningen vad gäller  
a. val och placering av möbler på barnavdelningen? 
b. placering av datorerna? 
c. val och placering av sittgrupper? 
d. val och placering av hyllor? 
e. informationsdiskens placering? 
f. färgsättningen på barnavdelningen? 
g. möjligheter till utställningar?  
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Bilaga 5. Ritning över entréplan 

Bredvid cafédelen ligger nyhetsdelen, följt av den allmänna informationsdelen. Längst 
ut till höger ligger stadsgalleriet. 
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Bilaga 6. Ritning över barnavdelningen 
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Bilaga 7. Halmstad stadsbibliotek, barnavdelningen.  

2008-04-10 
     
  
 
 

                  
 
Småbarnshörnan                  Utställningsmonter 
 
 
 
 
 
 

                      
 
Studieplats. Atriet i bakgrunden                             Cerise sittgrupp. Ljudfåtöljer 
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Barn- och ungdomsavdelningen.     Sandkassen. Röda infopunkter.                 
Skärmvägg med utställning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




