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Sammanfattning 
I denna rapport presenteras ett utvecklingsarbete av en studieplats anpassad för 

biblioteksmiljö. Arbetet ingår i kursen Examensarbete inom Produktdesign i utbildningen 

Högskoleingenjör Teknisk design som ges på Luleå tekniska universitet. Kursen omfattar 15 

högskolepoäng och har genomförts under en period av tio veckor. Projektet har grundats på 

dessa frågeställningar:  

Vilken betydelse har dagens bibliotek för besökarna? 

Vilka behov och krav har besökaren vid enskilda studier i ett bibliotek?  

Hur kan studieplatsen utifrån vetenskapliga teorier utformas för att tillgodose den enskilda 

individens behov gällande studier och ergonomi?  

Hur kan en möbel anpassad för studier bidra till en trivsam och inspirerande biblioteksmiljö? 

 

Projektets genomförande beskrivs som en iterativ process vilken bestod av ett antal 

delmoment som var och en byggde på varandra för att uppnå ett resultat. Det första momentet 

bestod av litteraturstudier där syftet var att hämta teori relevant för projektet för att uppnå en 

vetenskaplig grund. Där hämtades kunskap om bland annat ergonomi, psykosocialmiljö, 

användarupplevelse och aktivitetsbaserade arbetsplatser. Moment nummer två var 

kontextfasen, där observationer, en intervju, enkätundersökning utfördes för att skapa en klar 

bild över situationen samt utformning av en designspecifikation vilken beskriver vad resultatet 

bör uppfylla. Därefter fortskred projektet med idé- och konceptutveckling där alternativ för 

lösningar genererades och sållades, med resultatet att en slutgiltig lösning började ta form. 

Därefter utfördes momentet detaljutveckling som innebar att det slutliga konceptet 

vidareutvecklades och detaljerades.  

Utvecklingsprojektet resulterade i ett koncept för enskilda studier anpassade efter människans 

förutsättningar och behov utformat för offentlig miljö och närmare bestämt biblioteksmiljö. 

Konceptet består av en möbel som är ergonomisk utformad med höj- och sänkbar arbetsyta, 

flexibel belysning, integrerat eluttag och förvaringsmöjligheter. Möbelns formgivning tillåter 

en mängd olika formationer på grund av dess moduluppbyggnad. Vilket gör att olika miljöer 

och känslor kan förmedlas genom möbleringen.  

Nyckelord: studieplats, ergonomi, aktivitetsbaserad arbetsmöbel, biblioteksmiljö, industriell 

design, funktionell design, inspiration.  

  



 

  

Abstract 

The following report contains an outline of a developmental project with the purpose of 

creating furniture specifically designed for the library environment. This project is a thesis in 

Product design, industrial design engineering, at Luleå University of technology. The thesis 

is comprised of fifteen credits and takes place over a period of ten weeks. The central 

questions that this project seeks to answer are:  

What significance do modern libraries hold for their visitors? 

What needs and requirements do visitors have who seek to study in their libraries? 

Using scientific theories, how can study areas be designed to meet the singular needs of 

visitors? 

How can study areas contribute to an inspiring and pleasant environment in libraries? 

 

This project was completed using a multi-stage process, with each stage building off the 

former to come to a solution. The aim of the first stage was to create a solid scientific 

foundation for the project; this was achieved by doing research and gathering relevant 

literature and theories and is known as literature studies. Knowledge was retrieved about 

factors such as ergonomics, psychosocial conditions, user experience and activity based 

workplaces.The second stage was the context stage, where in observations, an interview, and a 

survey were undertaken to obtain a full understanding of the context of this project. 

Additionally, this stage outlined the design specifications which were necessary to fulfill in 

order to come to a satisfying solution. This process was followed by an idea and concept 

development phase, which sought to generate and evaluate possible solutions; in this stage, a 

clearly defined solution began to emerge. The final stage of detail development specified the 

details of the project and solidified the solution.  

 

The result is a design concept intended for individual studying, customized for varying human 

conditions and needs, designed for public spaces, and specific to the library environment. This 

is manifested in an ergonomic product featuring height adjustment, flexible lighting, an 

integrated power source, and storage. The design of the product allows various formations 

with its module system. The addition of this product to libraries will contribute to the creation 

of a unique library environment. 

 

Keywords: study area, ergonomic, activity based furniture, library environment, industrial 

design, functional design, inspiration.  
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1 Introduktion 
Fokus var att under tio veckor utveckla en studieplats anpassad för offentlig miljö och närmare 

bestämt bibliotek. Genom en iterativ designprocess och implementering av teori inom såsom 

ergonomi och psykosocial arbetsmiljö har ett möbelkoncept skapats för människans 

förutsättningar och behov, samt för att skapa en vacker och trivsam biblioteksmiljö. Detta 

projekt ingår i kursen Examensarbete för Högskoleingenjör Teknisk Design HT15/16, 

D0023A. Kursen är den avslutande kursen inom inriktningen Produktdesign på Luleå 

Tekniska Universitet. 

 

1.1 Bakgrund 

Som student har jag spenderat många timmar i skolans bibliotek och ofta funderat kring hur 

studieplatser skulle kunna optimeras för att bemöta de behov som finns samt för att skapa en 

miljö som motiverar och inspirerar till studier. Aktivitetsbaserade arbetsplatser är idag enligt 

Van Meel (2011) ett trendigt område som har utvecklats mycket på kort tid, många nya 

möbler och inredning utformas efter människans behov och förutsättningar. Detta fick mig att 

börja fundera kring hur en studieplats lämpad för offentlig miljö, och närmare bestämt 

bibliotek, skulle kunna vara utformad för aktiviteten enskilda studier och vad det innebär. 

Samt hur en möbel kan bidra till att behålla den trevliga stämning som representerats för ett 

bibliotek där böckerna blir allt färre. För att en produkt ska uppfattas som användbar och 

lättförståelig är det enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2013) viktigt att utveckla efter 

den aktuella målgruppen och sätta sig in i den miljö som produkten är tänkt att användas i.  

 

God ergonomi är enligt Arbetsmiljöverket (2012) av stor betydelse på arbetsplatsen för att 

undvika belastningsskador, detta ställer krav på studieplatsens anpassningsbarhet och 

flexibilitet. Likaså är det mycket viktigt att uppmärksamma att olika studieuppgifter kräver 

olika ljudvolym (Jahncke, 2012) och att alla individer har olika preferenser beroende på vilken 

sinnesstämning hen befinner sig i (Arbetsmiljöverket, 2005). Andra intressanta aspekter är hur 

form och färg kan påverka människan vilket jag ville undersöka vidare för att genom möbeln 

bidra till en inspirerande miljö. Bakgrunden beskriver varför jag valde att utföra detta projekt, 

ett projekt som utfördes på egen hand utan uppdragsgivare.   

1.2 Nulägesbeskrivning 
Enligt Cambridge Dictionary (2015) är ett bibliotek en byggnad, ett rum eller en organisation 

som har en samling, vanligen av böcker, för människor att låna, vanligen utan betalning. Som 

utomstående betraktarare är det tydligt att dagens bibliotek idag inte är vad de varit, vem 

minns till exempel inte filmers beskrivning av hyssjande bibliotekarier bland hyllor fulla av 

böcker. Förändringarna är många jämfört med min egen upplevelse av bibliotek, och 

utvecklingen tycks fortskrida. Bibliotekschef Jenny Samuelsson
1
 beskriver att bokhyllorna 

idag blir färre och att e-biblioteket blir desto större, vilket medför att både inredning och miljö 

förändras.  

 

Besökarna blir trots detta inte färre, istället kan man se en uppgående trend genom att 

biblioteket får en allt viktigare roll som en social mötesplats: En mötesplats där man träffas för 

att umgås, fika och utbyta kunskaper, men också för att i lugn och ro kunna läsa eller studera. 

Biblioteket är en plats där människor vill känna sig trygga och hemmastadda i en avslappnad 

och inspirerande miljö. De olika aktiviteterna bidrar till en mycket varierande ljudmiljö, vilket 

har visat sig vara ett problem för många bibliotek som inte har hunnit anpassa sig till 
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utvecklingen. Vare sig man besöker biblioteket för att läsa, träffa människor, söka 

information, studera enskilt eller i grupp så måste dessa behov bemötas och lösas på ett 

önskvärt sätt (Jenny Samuelsson 
2
). 

 

Vid en egen observation av studieplatser på tre olika bibliotek (Se bilaga 2) noterades att dessa 

nyrenoverade bibliotek arbetar med aktivitets- och ljudzoner för att tillfredsställa besökarnas 

behov. Exempel på dessa är zoner passande för grupparbeten, enskilda studier samt 

avslappnande miljöer som främst består av fåtöljer som passar bra för läsning. Vid närmare 

observation av studieplatser kan man dock se att möblerna inte har förändrats märkvärt. De är 

enkelt utformade och går ej att anpassa för den enskilda användaren. Det finns inte höj- och 

sänkbara funktioner eller hjälpmedel som förbättrar belastningsergonomin. På många 

studieplatser finns inte heller belysning som kan anpassas efter behov.  

 

1.3 Intressenter 
Intressenter för detta projekt och resultat är främst möbeldesigners och tillverkare men också 

inredningsarkitekter. Därefter användarna, besökare till biblioteket, men även 

bibliotekspersonal. Slutligen människorna som arbetar med underhåll och städ, i och med att 

möbeln innehåller integrerad teknik måste denna underhållas och produkten städas för att se 

till att livslängden på produkten blir lång. 

 

1.4 Syfte och mål  
Syftet med det här utvecklingsprojektet är att genom en möbel förbättra förutsättningarna för 

användaren som besöker biblioteket för att studera. 

 

Målet med projektet är att utveckla en konceptuell lösning av en möbel anpassad för studier i 

ett bibliotek inom den planerade tidsramen. Resultatet ska vara anpassat efter människans 

behov och förutsättningar genom att vara anpassningsbar och flexibel för den enskilda 

användaren. Konceptet ska också visualiseras i ett ytmodelleringsprogram.  

 

Frågeställningar som projektet baserades på:  

Vilken betydelse har dagens bibliotek för besökarna? 

Vilka behov och krav har besökaren vid enskilda studier i ett bibliotek?  

Hur kan studieplatsen utifrån vetenskapliga teorier utformas för att tillgodose den enskilda 

individens behov gällande studier och ergonomi?  

Hur kan studieplatser bidra till en trivsam och inspirerande biblioteksmiljö? 

 

1.5 Avgränsningar 
På grund av den tidsram som projektet har kommer ingen färdig produkt att framställas. 

Därför tas ingen produktionsplan fram, arbetets mål fokuseras på att ta fram en konceptlösning 

för en studieplats anpassad för enskilda studier. I och med en begränsad tidsfrist kommer 

ingen tillhörande sittmöbel och belysning att utvecklas, inte heller kommer 

hållfasthetsberäkningar och kostnadskalkyler att göras.  

1.6 Disposition 
Denna rapport innehåller i kapitel 1 en introduktion till arbetet, varför det genomförs och vad 

målet är med projektet. Kapitel 2 innehåller den teori som varit relevant för arbetet och kapitel 

3 beskriver hur arbetet genomförts. Kapitel 4 består av resultat, kapitel 5 av diskussion och i 

kapitel 6 presenteras slutsatser för projektet. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som har varit relevant och använts i projektet. Teorin som 

hämtats har skapat en vetenskaplig grund för projektet samt en djupare förståelse för arbetet. 

2.1 Teknisk design  
Johannesson et al. (2013)  beskriver att skapandet traditionellt kunde delas upp i två olika 

aspekter, där den ena innefattar konstruktion och den andre dess formgivning. Konstruktion 

skulle omfatta utvecklingen av den tekniska funktionen, som exempelvis tekniskt innehåll i en 

produkt, medan formgivning stod för utseende, människans förståelse samt förmåga för 

produktens användbarhet. Idag ser man annorlunda på detta, vilket Johannesson et al. (2013) 

menar har resulterat i att konstruktion och formgivning samarbetar tvärfunktionellt: dvs. 

design. Design som begrepp innefattar därmed mer än estetik och utseende, då det även 

betecknas som konstruktion i det engelska språket, då dess betydelse formas i sin kontext och 

därmed sammanhang. Innevarande utvecklingsprojekt ingår i högskoleingenjörsutbildningen 

Teknisk design vid Luleå tekniska universitet. Teknisk design översätts till engelskans 

Industrial design engineering vilket i sin tur kan definieras som utveckling av produkter, för 

serietillverkning, samt den industriella produktutvecklingsprocessen för utveckling av 

användarvänliga lösningar som tillfredsställer människans behov
3
.  

Fokus i utbildningen Teknisk design beskrivs som att erhålla kunskap gällande arbetsmetoder 

och utvecklingsprocesser, för att kunna skapa hållbara, innovativa och efterfrågade produkter 

samt produktionssystem, baserade på människans förutsättningar och behov (LTU, 7 

november 2013). Johannesson et al. (2013) anser att designområdet varit under utveckling 

sedan 1950-talet och fått allt större betydelse med tidens gång. Det beror enligt detta 

perspektiv på att många människor blivit allt mer medvetna och ställer högre krav på 

genomtänkta samt användarvänliga produkter. Företagen har därför svarat genom att använda 

design som ett konkurrensmedel, för att kunna sticka ut och attrahera kunder, för att på så vis 

slå ut konkurrenter på marknaden. Detta sker samtidigt med ett ökat kompetensbehov för att 

utveckla framtidens produkter och system. Vidare beskriver författarna att design kan ses ur 

fyra olika perspektiv: 1) användarperspektivet, 2) företagsperspektivet, 3) det industriella 

perspektivet samt 4) samhällets perspektiv. Då design tycks spela roll för användaren har 

användarperspektivet blivit en viktig konkurrensaspekt gällande komfort, ergonomi, säkerhet, 

trivsel samt välbefinnande, men användarperspektivet berör även aspekter som 

kommunikation, nöje och status. Företagsperspektivet omfattar att företagen använder design 

som ett konkurrensmedel, för att nå framgång. Industriperspektivet omfattar innovation, 

design och kreativitet. Samhällsperspektivet belyser samhällets intresse av att satsa på att 

utveckla framgångsrika produkter och produktionssystem på en global marknad. 

Detta utvecklingsprojekt som är ett examensarbete i teknisk design, representerar ett typiskt 

exempel för produktutveckling och dess arbetsmetoder. 

2.2 Hållbar utveckling 
I detta projekt var en målsättning att utforma en lösning som bidrar till hållbar utveckling. 

Enligt Johannesson et al. (2013) påverkas hållbar utveckling i dagens samhälle till stor del av 

produktutveckling, tillverkning och konsumtion av produkter. Att utveckla ur ett hållbart 

perspektiv är viktigt för att bidra till en hållbar framtid. Hållbarhetsfrågan anses av dessa 

författare som ett komplext fenomen och omfattar olika aspekter såsom ekologi och ekonomi 

men också frågor som berör sociala synvinklar. Detta kan ses i tidsperspektiv av 

samhällsutveckling och den kontext som designas för, som exempelvis kan skilja sig ur en 

lokal eller global nivå. Hållbarhet utifrån ett ekologiskt perspektiv berör frågor som 
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hushållning av knappa resurser, det vill säga att ta vara på samt värna om jord, vatten och luft 

genom att eftersträva så låga utsläpp som möjligt för att bibehålla en ekologisk balans. Detta 

förutsätter ett långsiktigt perspektiv, för att på sikt kunna minska användningen av fossila 

bränslen. Författarna menar att användning av uthålliga energikällor kan exempelvis bidra till 

att minska den negativa påverkan på miljön. Ur ett produktutvecklingsperspektiv bör 

produktens hela livscykel hållas i åtanke, även innan tillverkning, då det spelar en avgörande 

roll i hänseenden av materialåtervinning, slutna kretslopp, reningsprocesser och 

energieffektivisering. Ekonomisk hållbarhet omfattar resurshållning, vilket främst handlar om 

att företag bör tänka långsiktig för att ta tillvara både materiella och mänskliga resurser. Vilket 

innebär att skapa möjligheter för en hållbar samt långsiktigt stabil affärsverksamhet, då det ur 

ett socialt hållbart samhälle handlar om att anpassa samhället till människan och hennes 

grundläggande behov. Det kan göras genom en långsiktig samhällsplanering, som bör föras 

både utifrån lokala och globala perspektiv, som exempelvis skulle kunna te sig i uttryck i 

samhällsplanering av bostäder samt infrastuktur (Johannesson et al., 2013). 

2.3 Ergonomi 
Innevarande projekt omfattar utformning av en lösning för människan i en offentlig miljö. För 

att säkerställa att lösningen tillfredsställer människans behov och preferenser kan det vara bra 

att ha kunskap om ergonomi. Definitionen av ergonomi är enligt det internationella 

ergonomisällskapet IEA:  

 

” Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding 

of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies 

theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and 

overall system performance. Practitioners of ergonomics and ergonomists contribute to the 

design and evaluation of tasks, jobs, products, environments and systems in order to make 

them compatible with the needs, abilities and limitations of people.” (IEA International 

Ergonomics Association, 2015) 

  

Ergonomi är enligt Malmquist (u.å.) därmed läran om människan i arbete, det vill säga 

samspelet mellan människan och arbetsredskapen. Hon menar att det är en relativt ny term 

som uppkom på 1950-talet, området är en kombination av biologi, teknik och psykologi. 

Ergonomi avser enligt Bohgard, Karlsson, Lovén, Mikaelsson, Mårtensson, Osvalder, Rose 

och Ulfvengren (2010) både den psykosociala och den fysiska miljön som en människa 

befinner sig i.  

 

Ergonomi kan till exempel omfatta en beskrivning av en undersökning av studenters och 

kontorsarbetares tillgång till hjälpmedel och ergonomiska kontorsmöbler (Vesslegårds, 2014). 

Han ställde frågan ”Använder du något ergonomiskt hjälpmedel?” där svaren visade att endast 

7 % av studenterna respektive 70 % av kontorsarbetarna använder hjälpmedel för god 

ergonomi. Det kan tyda på att kunskapen om ergonomi är relativt låg hos gemene man. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2015) är det arbetsgivarens uppgift att se till att arbetstagarna har 

tillräcklig kunskap och tillgång till hjälpmedel för att undvika belastningsbesvär, det är med 

andra ord inte personalens ansvar. Arbetstagaren kan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

även få praktisk utbildning för att försäkra sig om att arbetstekniken och hjälpmedel används 

på ett ergonomiskt korrekt sätt.  

2.4 Belastningsergonomi 
Malmquist (u.å.) beskriver att belastningsergonomi avser arbetsställningar och kroppsliga 

belastningar vilka beror av antropometri samt hur människan använder och påverkas av yttre 

krafter. Vid kontors- och datorarbetsplatser beskriver Hägg, Ericson och Odenrick (2010) att 

människan är i fysisk kontakt med omgivningen i tre olika punkter: golvet, stolsitsen och 
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skrivbordet med tangentbord och mus. En kontorsarbetsplats bör därför erbjuda flera 

justeringsmöjligheter av stol och bord för att passa alla människor men det bör också vara 

möjligt att växla mellan sittande och stående arbete på ett enkelt och snabbt sätt. Bildskärmen 

bör vara placerad så att den befinner sig strax under ögonhöjd, det behöver därför vara möjligt 

att justera arbetsytan i höjdled. Författarna beskriver också att en dataskärm bör vara tiltbar så 

att den kan vinklas i vinkelrät position mot synlinjen och på det sättet undvika bländning och 

reflexion från rummet belysning. Under detta projekt har riktlinjerna för kontorsarbete använts 

då det innebär samma sorts arbetsställningar och typ av arbete. 

2.5 Antropometri 
Antropometri beskrivs genom Antropometri.se (u.å.) av Pheasant, Haslegrave (2006) som en 

vetenskap som behandlar människans kroppsmått gällande storlek, styrka och arbetsförmåga 

och en gren inom ergonomi. Antropometri består av två grekiska ord, anthropos, som betyder 

människa, och metros, som betyder mått och verktyg att mäta med. Syftet är att använda 

antropometri i olika utvecklingsprocesser för att kunna utforma en produkts mått på ett 

systematiskt och kontrollerat sätt så att produkten passar den valda målgruppen. Författarna 

beskriver att man då ackommoderar en viss andel människor som utsätts till den aktuella 

målgruppen produkten är utvecklad för.  

Enligt författarna finns två typer av antropometriska mått, strukturella och funktionella. 

Strukturell eller statisk data behandlar de mått mellan anatomiska kännemärken som är 

definierade på kroppen i standardiserade kroppsställningar. Exempel på detta är kroppslängd 

och sitthöjd. Funktionella mått är mått på rörelseutrymme och räckvidd under aktivitet. 

Exempel på ett funktionellt mått är sittande räckvidd. Vid utformning av en produkt är det 

viktigt att ta hänsyn till den antropometriska variationen av människor och man brukar vid 

antropometri prata om percentiler. Vidare förklaras percentiler genom att om man exempelvis 

designar för en kvinna av den 5:e percentilen gällande kroppslängd innebär det att kvinnan är 

kortare än 95 % av den kvinnliga populationen. Motsatt gäller om designen är för den 95:e 

percentilen, innebär det att kvinnan är längre än 95 % av den kvinnliga populationen.  

För det här projektet är några antropometriska mått av betydelse för att produkten ska vara 

användarvänlig och ergonomisk för så många användare som möjligt. Ett sådant mått är 

armbågshöjd vid sittande arbete som beskrivs enligt Henry Dreyfuss Associates (2002), samt 

stående arbete som beskrivs genom Antropometri.se (u.å.) av Hansson, Sperling, Gard, Ipsen 

och Olivares Vergara (2009): 

Tabell 1: Armbågshöjd sittande position. 

Armbågshöjd sittande position 1:a percentilen 99:e percentilen 

Kvinnor 584mm 737mm 

Män 635mm 787mm 

 

Tabell 2: Armbågshöjd stående position. 

Armbågshöjd stående position 1:a percentilen 99:e percentilen 

Kvinnor 956mm 1164mm 

Män 974mm 1196mm 

 

Mellan kortaste kvinnan och längsta mannen i sittande position är då 584-787mm samt i 

stående position 956-1196mm.  

Gällande räckvidd för sittande position är det mest optimalt att ackommodera 1:a percentilen 

kvinna vars räckvidd för sittande position ör 597mm (Henry Dreyfuss Associates, 2002). 
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Tabell 3: Räckvidd sittande position. 

 99:e percentilen man 1:a percentilen kvinna 

Räckvidd sittande position 798mm 597mm 

2.6 Ljudergonomi 
Offentliga miljöer omfattar i flera fall människor i rörelse, vilket kan innebära ljudproblem i 

form av buller och dålig akustik. Akustik kan därmed ses som en del av ergonomiområdet, i 

de fall det handlar om att utforma för människans behov och preferenser. Ljud i fysikalisk 

mening definieras av Bohgard, Akselsson, Holmér, Johansson, Rassner och Swensson (2010) 

som vågrörelser inom ett visst frekvensområde, det vill säga täthets- och tryckvariationer som 

utbreder sig i gas, vätska eller fast kropp. I fasta kroppar uppfattas vågrörelserna som 

vibrationer, stomljud eller strukturljud. I dessa sker partikelrörelsen vinkelrätt mot 

utbredningsriktningen i form av longitudinella och transversella vågor. I gas och vätska sker 

istället partikelrörelsen längs med utbredningsriktningen av endast longitudinella vågor. 

Människan uppfattar ljud som tryckvariationer i luften, storleken på detta tryck är ett mått på 

ljudets styrka vilket har enheten decibel (dB).   

Om du besöker ett bibliotek så möts du av en miljö där många olika aktiviteter pågår. En del 

besökare läser tidningen, andra träffar vänner eller studerar enskilt. De olika aktiviteterna som 

pågår medför att ljudnivån varierar och kan ibland vara livlig och högljudd vilket i sin tur kan 

påverka många besökare negativt på det sättet att de inte får ro och kan koncentrera sig. Det 

störande ljud som påverkar människan negativt definieras som buller. Vad som uppfattas som 

buller är individuellt. Ljud påverkar oss på olika sätt beroende på vilken sinnesstämning vi 

befinner oss i. Känner du dig glad är det mycket möjligt att du inte påverkas negativt av ett 

ljud som du skulle uppfatta som mycket störande då du är arg eller ledsen. Det beror också av 

den arbetsuppgift som du ska utföra. Om uppgiften kräver hög koncentration är det mycket 

sannolikt att bullerkänsligheten ökar. Buller påverkar prestationen eftersom arbetsuppgiften 

blir mer ansträngande och kan i sin tur frambringa stress. Stressen kan visa sig i form av ökad 

hjärtfrekvens, utsöndring av stresshormoner eller förhöjt blodtryck. I och med att det ljud som 

uppfattas som buller är individuellt behöver det inte vara det ljud med högst ljudfrekvens, det 

kan exempelvis vara bakgrundstal och kontormaskiner (Arbetsmiljöverket, 2005).  

Jahncke (2012) beskriver i en studie hur människans kognitiva prestation påverkas av 

kontorsbuller. Undersökningen utfördes i olika ljudnivåmiljöer men också i öppet 

kontorslandskap med bakgrundstal då just denna ljudkälla visat sig vara den mest störande. 

Resultat visade att de människor som påverkas mest av buller är de som lever med 

hörselnedsättning. I öppna kontorslandskap där bakgrundstal förekommer får människan 

svårare att utföra arbetsuppgifter som innebär informationssökning och memorering av 

exempelvis ord. Vissa arbetsuppgifter visade sig dock vara helt okänsliga för just 

bakgrundstal, ett exempel på en sådan uppgift var matematiska tal. En kortvarig exponering av 

kontorsbuller ger inte några påtagande stresseffekter, utan att arbeta i en miljö med viss 

ljudvolym kan till och med vara positivt för människor med normal hörsel i den bemärkelsen 

att de blev mer effektiva. Dock bör observeras att detta gäller arbete under kortare exponering 

av buller. I en hög ljudmiljö sågs effekter såsom att ordminnet försämras men främst att 

tröttheten ökar och att motivationen för arbete minskar. Författaren beskriver vidare att desto 

bättre vi uppfattar irrelevant tal desto mer påverkade blir vi av det. Fokus sätts på den störande 

ljudkällan och den kognitiva prestationen avtar.  

 

Vid utformning av biblioteksmiljöer är alltså behoven som bör tillgodoses många vilka bör 

beaktas vid utveckling av möbler med syfte att användas som studieplatser. Likaså är 

möblering och avskärmning viktiga aspekter som är beroende av aktivitet och ljudvolym.   
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2.7 Synergonomi 
En välfungerande synergonomi är a och o vid studier för att arbetet ska kunna utföras utan att 

skada synen och ge andra problem som konsekvens för dålig belysning. Det är även viktigt att 

ge användarna de förutsättningar och resurser som krävs för att skapa en god arbetsmiljö. Ljus 

förklaras enligt Nordling (u.å.) som elektromagnetisk strålning, vilket inom 

våglängdsområdet, 390nm-770nm (nanometer) och närliggande våglängder, uppfattas av ögat. 

Författaren berättar vidare att då exciterade atomer gör sig av med sin överskottsenergi 

uppträder ljus vilket sker i många olika kemiska, biologiska och fysikaliska processer. Längst 

ner i människans synliga färgspektrum befinner sig UV-ljus och violett ljus (Bohgard et al., 

2010). Det röda ljuset befinner sig istället högst upp i det synliga färgspektrumet och därefter 

infrarött ljus vilket inte är synligt för ögat. Enheten för ljusstyrka beskriver Nordling (u.å.) 

som candela (cd), för ljusflöde lumen (lm) och för belysning lux (lx). God synergonomi 

beskrivs av Arbetsmiljöverket (2015) som mycket viktigt för alla typer av arbete och 

arbetsställningar. För att skapa detta bör belysningen vara anpassningsbar för varje individs 

behov och preferenser annars kan besvär uppkomma. Belysning som inte anpassas efter 

människans behov kommer innebära att människan får anpassa sig efter belysningen. Detta 

menar Arbetsmiljöverket medföra icke ergonomiska arbetsställningar då människan 

kompenserar dålig belysning med att ändra huvudets och kroppens läge för att se bättre. 

Konsekvenserna kan under tid leda till huvudvärk och spänningar i nacke, skuldror och rygg. 

 

För att skapa en bra ljusmiljö är det enligt Arbetsmiljöverket (2015) viktigt med så mycket 

dagsljus som möjligt. Det naturliga ljuset är viktigt för kroppens biologiska funktioner och för 

att vi ska må bra och kunna prestera. Dagsljuset ger oss information, det gör oss medvetna om 

tiden på dygnet och vilket väder det är. Befinner vi oss i ett rum utan fönster får vi inte den 

informationen och vi kan därför känna oss isolerade och instängda. Ur ett hållbart perspektiv 

är det även viktigt att ta vara på dagsljuset så mycket som möjligt för att spara på energi, men 

det kan dock innebära vissa nackdelar i och med att det inte går att kontrollera på samma sätt 

som belysning. Vissa timmar på dygnet kan ljuset vara mycket starkt och orsaka bländning det 

är därför viktigt att ha detta i åtanke. En bra utformad belysning ska vara behaglig och jämt 

fördelad samt följa de krav på syn som finns för det aktuella arbetet. För arbete på ett kontor är 

några av de grundläggande kraven att ljuset ska vara tillräckligt, undvika bländning samt vara 

jämn i den bemärkelsen att det inte skapar för stora kontraster mellan arbetsyta och 

omgivning. Man bör också tänka på hur det naturliga ljuset ändras under de olika årstiderna. 

En annan viktig faktor gällande god synergonomi är att trasig belysning måste bytas ut i tid 

annars kan de ge upphov till flimmer och på sikt orsaka stressreaktioner. Detta kan tänkas 

sätta krav på kommunikation, det måste vara enkelt att anmäla trasig belysning. Bohgard et al. 

(2010)  anser att vid utformning av synergonomiska förhållanden på en arbetsplats bestämmer 

den minsta dimensionerande syndetaljen kraven på belysningsstyrka och luminans. Vid 

kontorarbete och förläsningssalar rekommenderar författarna en belysningsstyrka på 500 lux. 

Man bör också undvika för stora luminansskillnader i en lokal för att inte försvåra för ögats 

adaptionsförmåga. Vid stationärt arbete, exempelvis kontorsarbete, rekommenderas störst 

luminans centralt i synfältet. Därefter bör luminansen avta mot perifera synfältet, detta kan 

beskrivas med förhållandet 5:3:1, infält: omfält: yttre synfält.  

2.8 Psykosocial arbetsmiljö 
I det här projektet är det av stor vikt att ha den psykosociala miljön i åtanke vid utformning av 

studieplatser på grund av att den påverkar människors förmåga att prestera. Studieplatser och 

studiemiljön i ett bibliotek bör därför utformas så att besökarna känner sig trygga och kan 

välja en trivsam arbetsmiljö för det aktuella arbetet.  

 

1978 infördes begreppet psykosocial i arbetsmiljölagen, i den beskrivs människan som en 

biopsykosocial varelse som både är aktiv och reaktiv i den miljö som den befinner sig i. Detta 
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betyder att människan påverkas av arbetsmiljön samtidigt som den är en del av den 

arbetsmiljön och kan därför påverka och förändra den (Thylefors, 2010). Vidare beskrivs 

begreppet psykosocial arbetsmiljö hur människan utvecklas och formas av den omgivna 

miljön den befinner sig i och att begreppet innefattar det totala behov som finns i ett 

arbetsmiljösammanhang. 

 

Amabile (2011) beskriver vikten av den psykologiska arbetsmiljön som oerhört viktig för att 

människan ska kunna prestera, vara kreativ och produktiv på arbetsplatsen. ”The progress 

principle” är ett uttryck som beskriver nyckeln till detta. Budskapet med uttrycket är att 

motivation och att få känna sig betydelsefull leder till prestation. För människan är det oerhört 

viktigt att känna sig betydelsefull för att kunna prestera i sitt arbete. Amabile beskriver detta 

genom ”The progress loop” som visar att motivation är nyckeln till framsteg och att framsteg 

är nödvändigt för att känna motivation till arbetet (Se bild 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En trygg, uppmuntrade och stöttande arbetsmiljö är viktigt för produktivitet, där man tar 

lärdom från misstag och ser dem som nyvunnen kunskap istället för det motsatta. Likaså bör 

kunskap tillvaratas och tillräckliga resurser finnas tillgängliga för att människan ska kunna 

åstadkomma ett bra arbete (Amabile, 2011). För att återkoppla denna information till en 

biblioteksmiljö påvisar detta vikten av att miljön uppfattas som motiverande och inspirerande. 

Besökarna behöver känna sig trygga och trivas likaså måste studieplatserna vara tillräckligt 

många och hjälpmedel finnas tillgängligt. Ett bibliotek är en mötesplats för mångfald, kultur 

och kunskap och detta bör framgå genom en för alla trivsam biblioteksmiljö.  

 

Thylefors (2010)  menar att stress betraktas som en individs reaktion på påfrestningar, både de 

yttre och inre. Stress påverkar därför alla människor på olika sätt beroende på individens 

egenskaper och yttre belastningsfaktorer. Stress kan vara farligt för människan om hon utsätts 

för påfrestningar som kräver mer än vad hon som individ klarar av. Effekterna av detta visar 

sig på olika sätt fysiskt, psykiskt eller socialt. I en arbetsmiljö där personalen påverkas av 

negativ stress uppkommer en obalans mellan arbetsmiljö och den enskilda individen. Detta 

måste regleras med att minska på de krav och påfrestningar som individen utsätts för. All 

stress är inte negativ, utan det även finns positiv stress som istället kan öka effektiviteten hos 

människan. Förutsättningen för att stress ska uppfattas som positiv är att individen själv 

känner att den har kapaciteten att uppfylla de krav som ställs och på det sättet ser kraven som 

en positiv utmaning.  

 

Thylefors (2010) beskriver att det som händer när människan utsätts för stress är att kroppen 

ökar utsöndring av stresshormonet adrenalin. Det är kroppens sätt att sätta sig i 

alarmberedskap. Detta är inte skadligt i mindre förekomster men kan under en lång tidsperiod 

påverka kroppen negativt och eventuellt medföra sjukdomar. Vanliga resultat av detta är högt 

blodtryck, kronisk trötthetsyndrom, utmattningssyndrom, depression och kroniska smärtor. 

Bild 1: Förklaring av ”The progress loop”. 
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Vilket förmodligen leder till att kroppens immunförsvar försämras och medför en generell 

hälsorisk. En bristande anpassning mellan individ och omgivning leder alltså till stress vilket 

därför är mycket individuellt. För att klara utmaningar på ett önskvärt sätt måste alltså 

individen känna kontroll över situationen och en känsla av sammanhang, vilket i sin tur får 

individen att känna tillvaron som meningsfull och hanterbar. Vid utformning av en offentlig 

miljö som ska vara till för alla är det därför mycket viktigt med anpassningsbarhet och 

flexibilitet samt en miljö som uppfyller olika behov.  

2.9 Användarupplevelse (User experience UX) 
Användbarhet kan enligt sid. 267, Johannesson et al. (2013) definieras som  

   

”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 

specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredställande sätt.” 

 

För att skapa en användbar produkt bör man undersöka vilka användarna är, i vilken situation 

produkten ska användas i samt vad den ska utföra. User experience är en utveckling av 

definitionen för användbarhet, som handlar om att skapa användarcentrerade 

utvecklingsprocesser för interaktiva system. Det handlar om att sätta sig in i användarens 

perspektiv, vilket kan göras genom att involvera användarna i utvecklingsarbetet. Designern 

måste förstå deras uppgifter samt hur användningen av teknik kan hjälp användarna att nå sitt 

mål (Johannesson et al., 2013). 

 

I detta projekt är det av stor vikt att utforma en möbel som är enkel att använda samt att den är 

tillfredställande för användaren. I och med att möbeln ska befinna sig i offentlig miljö kräver 

detta att användarna förstår hur produkten används när de använder den för första gången.  

 

Osvalder och Ulfvengren (2010) menar att hur vi människor uppfattar vår omvärld är 

individuellt och beror av erfarenheter och tidigare kunskaper. Våra känslor, behov och 

förväntningar är inre faktorer som påverkar uppfattningen vilket betyder att varje individ 

upplever och tolkar omvärlden ur sitt eget perspektiv. Den information och medvetenhet om 

omvärlden som människan har beskrivs som perception eller varseblivning. Tillsammans med 

de inre faktorerna och de yttre, som är storlek på stimuli, kontrast, itensitet och frekvens, 

organiseras de stimuli som uppmärksammats och tolkar dessa till en mening. Beroende på 

kontext byggs perceptionen upp på olika sätt av människan som funderar, förstår och minns 

sin omvärld. Inom produktutveckling är det därför viktigt att styra informationen på ett sätt så 

att man skapar användarvänliga och lättförståeliga produkter.  

 

Runesson (u.å.) beskriver att gestaltpsykologi är ett begrepp inom psykologi som grundades i 

början av 1900-talet av Max Wertheimer, Wolfgang Köhler och Kurt Koffka, vilka menade att 

upplevelser och handlingar består av organiserade helheter eller så kallade gestalter och inte 

som en summa av många olika element. För att förstå detta och hur vi varseblir vår omgivning 

formulerade de enligt Johannesson et al. (2013) ett antal gestaltningslagar. För att kunna skapa 

och utveckla produkter som är användarvänliga gäller det att ha god kännedom om hur 

människan uppfattar former och gestalter. Symmetrilagen beskriver människans förmåga att 

uppfatta och tolka symmetri former, bilder eller mönster. Geometrilagen menar författarna 

vara kopplad till symmetrilagen vilken innebär att människan har lättare för att upptäcka 

enklare geometrier än mer komplicerade.  Former som befinner sig nära varandra och ser ut att 

bilda ett gemensamt mönster beskrivs av närhetslagen och förenklar vår tolkning av vad vi ser. 

Denna lag är bland annat viktig för design av exempelvis mappning av en instrumentbräda av 

något slag. Likhetslagen beskriver författarna som de gestalter som bildas av figurer med 

liknande egenskaper. Linjer som omsluter en yta och bildar en form eller en gestalt beskrivs 

av slutenhetslagen. Ytlagen beskriver att människan enklare uppfattar gestalter mer tydligt ju 

mindre ett omslutet område är, samt att den goda kurvans lag istället handlar om att 
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människan enklare urskiljer ett arrangemang eller en gestalt som medför minsta förändring 

eller avbrott i linjers orientering. Ser vi istället ett antal element som tillsammans bildar en 

gemensam rörelse talar man om den gemensamma rörelsens lag. Hur vi uppfattar en gestalt 

beror av våra tidigare erfarenheter och representeras av erfarenhetslagen.  

2.10 Färgens påverkan 
Rydberg (1991) beskriver att hur människan påverkas av färger beror av mer än estetik och 

själslighet, färger har även biologiska och medicinska egenskaper. Detta har enligt författaren 

bevisats i studier som visar att en del färger påverkar våra muskler, lungverksamhet och vårt 

hormonsystem. Det är vibrationsenergin som ljusfärgerna består av som påverkar vår kropp 

till olika beredskapslägen, vilket även gäller däggdjur, fåglar, fiskar och insekter. God 

kännedom om färgers påverkan ger oss möjligheten att skapa en önskad sinnesstämning samt 

påverka människans mående genom arkitektur, inredning och design. Färgsättning kan alltså 

gynna vissa aktiviter, likaså kan dålig färgsättning distrahera, ge upphov till emotionellt 

stötande effekter och i vissa fall sjukdomsympton. Exempel på detta är irritation och 

kraftlöshet men också ögonsveda och huvudvärk. Rydberg förklarar att hjärnan uppfattar 

färger i form av par i ett sexpolärt schema, dessa par är röd-grön, gul-blå och svart-vit. 

Eftersom svart-vit inte är kulörer kan dessa räknas bort, återstår gör då de fyra grundfärgerna 

röd, grön, gul och blå (Se bild 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2: De fyra grundfärgerna. 

 

Den röda färgen anses av Rydberg (1991) som de mest dramatiska och ger starka effekter. Det 

är en kulör som representeras av hetta, sexualitet, kraft men också av mod och impulsivitet. 

Tittar man på kroppsliga effekter kan man se att pulsen stiger och adrenalinutsöndringen ökar, 

färgen försätter kroppen i den försvarsberedskap som kallas för ”Flight and fight”. Kroppen 

förbereder sig då för att fly eller kämpa, vilket också syns på blodsockhalt och blodtryck. 

Reflexerna blir snabbare, muskelreaktionerna accelererar och människans energi bli mer 

aggressiv. På grund av detta har människan sedan en mycket lång tid tillbaka lärt sig att rött 

betyder blod och därmed livsfara. Vid färgsättning bör den röda färgen användas med 

försiktighet.  

 

Tittar man på de fysiologiska reaktioner som rött framkallar hittar man dess motsats i den blåa 

kulören. Blått anses som lugnets färg vilken representerar intuition, sanning, koncentration 

och stabilitet. Färgen påverkar människan genom att blodtrycket och pulsen sjunker och 

adrenalinutsöndringen minskas. Detta medför att kroppens reflexer och muskler inte reagerar 

lika snabbt som tidigare. Den tredje grundfärgen, gult, gör människan pigg vilken också 

symboliserar solen. Färgen anses öka vakenhetsnivån och verka mentalt stimulerande och 

representerar precision, snabbhet, logik och kommunikation. Denna färg rekommenderas vid 

färgsättning av bibliotek och klassrum, men också i lokaler utan tillgång till fönster för att 

göra människan mer alert. Färgen främjar idéer, accelererar tankeverksamheten och 

nyfikenheten (Rydberg, 1991). 
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Den fjärde och sista grundfärgen är grönt, den anses neutral på grund av att den inte påverkar 

kroppen avsevärt. Färgen beskrivs som balanserad, konstnärlig och harmonisk men också 

barnslig och lekfull. Färger påverkar inte människan enbart genom biologiska effekter utan har 

också en stor kulturell betydelse vilket också bör beaktas vid färgsättning, speciellt i offentliga 

miljöer. Exempelvis har den gula färgen i Europa länge förknippats med svekfullhet och 

sjuklig smitta då pestfanan en gång i tiden var gul och representerade otäckt lidande. I Kina 

representerade istället gult den heliga solen, vilken den kejserliga familjen ansågs vara 

direktättlingar till och fick därför det stora privilegiet att bära färgen gult (Rydberg, 1991).   

2.11 Aktivitetsbaserade arbetsplatser  
Min upplevelse är att bibliotek idag är allt mer anpassade efter olika aktiviteter jämfört med 

tidigare, vilket kan refereras till nulägesbeskrivningen (Se sida 2). Jag har noterat att man 

tycks utforma lokalerna efter ljudvolym vilket bemöter användarnas behov på ett bättre sätt än 

tidigare. Även när det kommer till inredning och möblering har jag noterat detta. Vissa delar 

av biblioteken inreds med läsfåtöljer, andra med gruppbord/rum som passar för exempelvis 

diskussioner. Av den anledningen kan bibliotek ses som en aktivitetsbaserad arbetsplats.  

 

Van Meel (2012) beskriver att det första mobila kontoret presenterades 1969 genom en idé där 

man istället för att gå till kontoret för att arbeta kunde ta med sig det till vart man än befann 

sig. Sedan dess har arbetsmiljöer utvecklats och förändrats en hel del. Visst sker en hel del av 

arbetet numera hemifrån men människan ser fortfarande en stor trygghet i att kunna gå till 

kontoret. Det är mer än en arbetsplats, det är också en mötesplats där människan kan 

socialisera och känna delaktighet och betydelse. Detta beaktas vid utformning av dagens 

arbetsplatser och de enskilda kontoren blir allt färre. De senaste åren har kontorslandskapen 

blivit många vilket har visat sig enligt Jahncke (2012) ge både positiva och negativa effekter. 

Det är kanske inte mest optimalt att placera all personal på samma yta oberoende den aktivitet 

som ska utföras, istället kan det vara mer fördelaktigt att utforma arbetsplatsen efter vilka 

aktiviteter som ska utföras och slopa idén om att personalen är låst till en plats. 

 

Van Meel (2012) beskriver aktivitetsbaserade arbetsplatser som en stor trend vilket ses på 

många företag runt om i världen. Detta innebär ett helt nytt sätt att arbeta, den formella miljön 

försvinner och byts ut mot en avslappnad miljö där personalen ska känna sig trygg och 

hemmastadd. Människan står i centrum enligt Vasakronan (2015), behov uppmärksammas, 

arbetsuppgifter samt optimal miljö för dessa. En flexibel arbetsplats där personalen dagligen 

byter sittplats ställer höga krav på tekniken och den papperslösa arbetsplatsen för en 

fungerande arbetsplats.  Det viktigaste enligt Van Meel (2012) är att undersöka vad som 

passar företagets arbetssätt. Aktivitetsbaserade arbetssätt behöver inte vara det optimala för 

alla, det gäller att noga utvärdera vad som passar varje enskild arbetsplats.  
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3 Metod och genomförande 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts under projektets gång och vad de tillfört i 

arbetet.  

3.1 Process 
Ett projekt avser en verksamhet som enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) utförs av en tillfällig 

organisation, som benämns ett projektteam. Detta projektteam har enligt dem ett bestämt och 

avgränsat mål, utförs under en bestämd tid, med en viss tillgång av resurser, och med hjälp av 

särskilda arbetsformer. Själva processen beskrivs av författarna som ett visst förlopp, en serie 

steg med aktiviteter för att uppnå det mål som eftersträvas. Detta projekt har följt en iterativ 

designprocess, vilket innebär att man utgå från ett visst antal steg av aktiviteter i form av faser 

(Se bild 3), som utförs och upprepas tills att ett önskvärt resultat är uppnått: först planera, 

utforska, därefter skapa en lösning, prototypa och iterera. På det sättet säkerhetställs att 

användarbehoven uppfylls i och med att man hela tiden går tillbaka till orsaken av uppdraget.  

 

 

Målet med detta projekt är att förbättra studieplatser i ett bibliotek, en uppgift som kan lösas 

på många olika sätt. Av den anledningen har en iterativ process varit viktig för att 

kontinuerligt jämföra och analysera de olika idéerna och lösningarna för de behov som 

identifierats, med utgångspunkt i projektets syfte och mål. 

 

 

 

  

 

 

 

3.2 Planering 
För att strukturera upp projektet skapades en projektplan, vilken enligt Johannesson et al. 

(2013) omfattar en kartläggning av projektet och dess struktur. I projektplanen specificeras 

enligt Wikberg Nilsson et. al (2015) syfte och mål med projektet. Där klarläggs varför 

projektet utförs och önskvärd effekt av att resultatet implementeras. Därefter diskuteras hur 

arbetet planeras att utföras, vilka faser som kan vara relevanta för just detta projekt och under 

vilken tidsrymd arbetet ska ske. Projektplanen omfattar även en reflektion av nuläget, samt 

frågeställningar som behöver lösas för att genomföra projektet och vilka som är intressenter 

till projektet.  

3.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes med syfte att erhålla relevant kunskap för projektet för att 

kunna utforma en studieplats som passar in i en biblioteksmiljö samt främjar användarens 

studier. 

 

Vid litteraturstudien samlades en mängd information relevant för projektet och för att erhålla 

en vetenskaplig grund för projektet. Här användes kurslitteratur som använts samt kunskap 

som erhölls under utbildningen av Högskoleingenjör Teknisk design på Luleå tekniska 

universitet för att kunna inhämta fakta. Även avhandlingar som rekommenderats av 

handledare för arbetet, lexikon, artiklar och andra studier som ansågs tillbringa kunskap. 

Bild 3: Projektets arbetsfaser. 
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Likaså har PRIMO använts för att söka information, vilken är en söktjänst på 

universitetsbiblioteket på Luleå tekniska universitet. Sökorden har varit aktivitetsbaserade 

arbetsplatser, buller, kontorslandskap, ergonomi samt framtidens bibliotek. 

3.4 Kontextundersökning 
För att kunna utveckla ett koncept som möter användarens krav och behov har en 

kontextundersökning genomförts.  En kontextundersökning innebär enligt Wikberg Nilsson et. 

al (2015) att utforska sammanhang, situation och miljö för slutprodukten och därmed erhålla 

förståelse för användarbehov. I detta projekt utfördes kontextundersökning med fokus på att 

förstå bibliotekets betydelse och dess besökare/användare. Det gjordes genom observationer 

av olika bibliotek och dess studiemiljöer, samt genom intervju av expert
4
, och genom 

enkätundersökning. Kontextundersökningen utgjordes också av en benchmarking av 

konkurrerande lösningar på offentlig miljö, för att öka medvetenheten gällande vilka 

produkter som finns på marknaden idag.  

3.4.1 Intervju 

En intervju används enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) för att få information från experter 

och användare. Det kan enligt dem omfatta att få bättre förståelse för hur användare ser på en 

viss tjänst eller produkt, vilka attityder de har, samt vilka personliga preferenser användarna 

har för att skapa djupare förståelse för målgruppen och det aktuella problem som identifieras.  

 

En intervju kan vara strukturerad, där man tidigare har skapat väl utforskade frågor på det man 

söker svar på, den kan också vara semi-strukturerad där det finns utrymme för nya frågor som 

kan bli aktuella under intervjuens gång, eller så kan intervjun vara ostrukturerad (Wikberg 

Nilsson et al., 2015). En ostrukturerad intervju utfördes under kontextundersökningen för att 

få en djupare förståelse över dagens och framtidens bibliotek och dess betydelse. Den 

genomfördes som ett öppet samtal med en expert för att få en inblick av dennes visioner om 

bibliotek, hur experten önskar att besökarna upplever biblioteket, och vilka aktiviteteter som 

ska kunna utföras där. Det omfattade även de behov som finns i biblioteksmiljön, både ur 

personalens synsätt som besökarnas/användarnas. 

3.4.2 Observation 

För att skapa förståelse, identifiera mönster och erhålla ny kunskap kan enligt Wikberg 

Nilsson et al. (2015) observation vara en metod att använda. Observationer kräver tid och 

träning för att resultatet ska bli rättvisande, det är enligt dem enkelt att dra förhastade 

slutsatser om den inte utförs på ett medvetet sätt. Det finns två typer av observationer som 

man kan använda sig av, förutsättningslös observation samt deltagande observation. Den 

förutsättningslösa observationen handlar om att känna in atmosfären, upptäcka människors 

beteenden samt att förstå. Metoden kan enligt Wikberg Nilsson et al. användas för att få 

information om specifik situation eller för att få inspiration och idéer. Det viktiga här är enligt 

dem att fokusera på vad som sker och att dra ner sin egen tankeverksamhet så mycket som 

möjligt. Den andra typen av observation, deltagande observation, beskrivs av författarna som 

exempelvis att man observerar en användare i en viss situation och samtidigt ställer frågor till 

personen. Det görs för att förstå varför en människa väljer att göra som den gör och hur den 

gör det. Vid denna metod är det enligt dem viktigt att påverka personen så lite som möjligt, för 

att undvika att personen blir obekväm och nervös och därmed agerar annorlunda än vanligt.  

 

Förutsättningslösa observationer gjordes för att se hur studieplatser och miljöer ser ut på olika 

bibliotek, det var sammanlagt 3 olika bibliotek: Luleå tekniska universitets bibliotek, 

Göteborgs stadsbibliotek och det Samhällsvetenskapliga biblioteket på Göteborgs universitet. 

Observationerna genomfördes i form av att jag satte mig på olika ställen där det fanns studie- 

                                                      
4
 Intervju med LTUs bibliotekschef Jenny Samulesson (2015-11-03) 
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och läsplatser för att känna av ljudmiljö och hur atmosfären i biblioteken kändes. Syftet var då 

att upptäcka hur människor rörde sig, arbetade och om studierna var enskilda eller i grupp. På 

det Samhällsvetenskapliga biblioteket på Göteborgs universitet användes även en studieplats i 

tyst miljö för enskilda studier för att på så sätt själv få en klar uppfattning över hur det var att 

använda sig av studieplatserna och miljön de befann sig i. Det var mycket givande att 

observera olika bibliotek för att kunna se lösningar på ljudmiljöer, studie- och läsplatser.  

 

Observation var en metod som gav en god inblick i situationen av studieplatser och hur 

utformningen av bibliotek kan se ut då det är en plats för många olika aktiviteter. 

Observationerna presenteras vidare i bilaga 2.  

3.4.3 Enkätundersökning 

En kvantitativ informationsinsamling i form av enkäter genomfördes för att erhålla mer 

kunskap gällande människors biblioteksvanor. En enkät kräver enligt Wikberg Nilsson et al. 

(2015) väl valda och utformade frågor för att erhålla det svar som eftersöks. Här bör man 

tänka på hur frågan ska utformas för att ge ett så givande svar som möjligt och vilken lärdom 

som kan tänkas fås av det. Det är viktigt att under ett projekt inte göra en enkätundersökning i 

ett för tidigt skede av arbetet för att undvika att man låser sig för mycket vid en viss lösning 

mycket tidigt i processen. Detta innebär att man då inte ser andra möjliga lösningsalternativ 

och därför inte löser det egentliga problemet.  

 

Enkätundersökningen gjordes i detta projekt med studenter som respondenter och handlade 

om deras biblioteksvanor. Frågorna som personerna fick besvara var öppna, dvs. handlade 

främst om att skapa förståelse för hur personerna använder sig av biblioteket i studiesyfte. De 

omfattade även frågor om vilka behov av hjälpmedel och miljöer som finns för att skapa en 

optimal studiemiljö i ett bibliotek. Exempel av fråga är ”Vilken är den vanligaste anledningen 

till att du besöker biblioteket?”, enkätundersökningen presenteras i bilaga 3:  

3.4.4 Benchmarking 

För att ta reda på var i utvecklingen marknaden befinner sig idag gjordes benchmarking. 

Benchmarking beskrivs av Johannesson et. al (2013) som att man undersöker hur 

konkurrenterna möter kundens krav och önskemål med sina lösningar. I detta fall genomfördes 

benchmarkingen i form av att undersöka de ledande företagen inom möbeltillverkning för 

offentlig miljö samt genom observation med syfte att förstå hur de har valt att lösa kundernas 

behov, vilka produkterna är samt vilka material som används till dem.  

3.4.5 Persona 

Wikberg Nilsson et. al (2015) beskriver att en persona är en fiktiv beskrivning av en person 

som representerar målgruppen. Personan bygger på det material som inhämtats från 

kontextundersökningen, dvs. data i form av intervjuer, observation, enkäter samt 

kontextanalys. På så sätt personifieras kontextundersökningen vilket är tänkt att ge djupare 

förståelse och empati för den aktuella målgruppen. Det gäller att vid skapandet av en persona 

identifiera drivkrafter och mål för den fiktiva personen samt hur hennes attityd och eventuell 

känsla är inför en viss aktivitet i aktuell miljö. Syftet med en persona är att få ökad förståelse 

för användaren samt vad lösningen behöver uppfylla. 

 

För att öka förståelsen för den karaktär som skapats utifrån kontextundersökningen bör man 

enligt Wikberg Nilsson et. al (2015) sätta in personan i ett scenario, en berättelse eller 

storyboard. Det ger enligt dem en bättre förståelse för hur personan agerar i en specifik 

situation och bidrar därmed till bättre empati för användargruppen. Ett scenario skapades i 

detta projekt där personan kallad Olga befinner sig i ett bibliotek för att studera. Berättelsen 

omfattar hur besökarna i ett bibliotek rör sig och vilka behov de har när de ska studera i ett 

bibliotek samt vanliga problem som de ofta utsätts för. Persona beskrivs närmare i bilaga 4. 
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3.4.6 Behovsanalys  

För att identifiera de behov som finns gällande studieplatser i bibliotek gjordes en 

behovsanalys. En behovsanalys beskrivs av Wikberg Nilsson et al. (2015) som en metod som 

används för att erhålla kvalitativ information om användare. Detta är mycket viktigt ur en 

designaspekt för att kunna skapa en användarvänlig produkt som uppfyller de behov som 

finns. Wikberg Nilsson et. al (2015) beskriver att enligt psykologen Maslow (1943) är behov 

begrepp som beskriver människors målinriktade beteende, vilka kan presenteras i fem 

hierarkiska kategorier: 1) kroppsliga behov, 2) trygghetsbehov, 3) gemenskap- och 

trygghetsbehov, 4) behov av uppskattning samt 5) självförverkligande. Maslow (1943) menar 

att när de grundläggande behoven har tillfredsställts går människan vidare till nästa nivå, det 

vill säga blir tillfredsställd endast av de högre nivåerna. För att hitta behov behöver man alltså 

förstå varför människor väljer att göra på det sätt som de gör. Det görs enklast genom att 

befinna sig i användarens kontext (Wikberg Nilsson et al., 2015).  

 

I detta projekt utfördes observationer, enkätundersökning och intervju för att kunna göra en 

behovsanalys. Allt material samlades ihop och uttrycktes i form av de behov som användarna 

uttalat eller som observerats.  

3.4.7 Designspecifikation  

För att på ett tydligt sätt strukturera upp den information som hämtas under förstudien kan 

enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) en designspecifikation utformas. I denna beskrivs de 

behov som hittats, vilka regler och lagar som måste följas, preferenser och förväntningar på 

vad en lösning bör uppfylla. På så sätt erhålls en klar och tydlig bild av vad som eftersöks i en 

lösning. En designspecifikation kan även användas vid utvärdering av koncept, då man på ett 

tydligt och enkelt sätt kan se hur väl den potentiella lösningen uppfyller de krav och behov 

som beskrivs i specifikationen. Ett sätt är att använda sig av olika kategorier, exempelvis 

funktion kognition och emotion, alltså att beskriva vad lösningen ska användas till och hur den 

ska användas och förstås samt hur den ska upplevas. På så sätt skapas en tydlig vision att följa 

under arbetets gång. I detta projekt gjordes en designspecifikation för att få struktur på allt 

material som samlats in under förstudien samt att använda vid val av slutgiltigt koncept.  

3.5 Idé- och konceptutveckling  
Nedan presenteras och beskrivs de kreativa metoder som användes för att generera idéer samt 

hur utvecklingen och arbetet av koncept gick till. Också vilka utvärderingsmetoder som 

används och vad de resulterat i.  

3.5.1 Analogitänkande 

Denna metod handlar enligt Johannesson et al. (2013) om att se problemet på ett nytt sätt och 

hitta okonventionella lösningar med hjälp av begrepp som är långt ifrån det konkreta 

problemområdet. Metodens förlopp beskrivs först med en förklaring av problemet, därefter 

försöker man åstadkomma analogier och jämförelser med hjälp av någon analogityp. De 

vanligaste analogierna man använder sig av är fantasianalogier, direkt analogi, symbolanalogi 

och personlig analogi. Slutligen jämförs och analyseras de nyligen framtagna analogierna med 

det aktuella problemet och på så sätt utveckla en ny idé. Nedan beskrivs några olika former av  

analogier med utgångspunkt i Johannesson et al. (2013) beskrivning: 

 

Fantasianalogier - här bortser man från restriktioner, naturlagar, ekonomi osv och föreställer 

sig den mest önskvärda lösningen av problemet.  

 

Direkt analogi - Här handlar det om att ta hjälp från skilda världar och föreställa sig att ett 

föremål kan användas till ett annat ändamål en vad det är avsett för. Man kan exempelvis ta 

hjälp av djurvärlden och astronomi.  

 



 

16 

 

Symbolanalogi - Här används en bild eller en metafor för att karaktärisera problemet och 

försöka fånga kärnan i det.  

 

Personlig analogi - Här blir man ett med problemet och låtsas vara det föremål som man 

arbetar med. Hur “tänka” och “känna” föremålet.  

 

Dessa olika analogimetoder användes under idegenereringen för att få igång 

tankeverksamheten samt för att försöka tänka utanför ramarna. Metoden användes även vid 

den workshop som utfördes, beskriven i kommande avsnitt. Detta var en givande metod att 

använda för att försöka ta sig ur och bortse från alla de möbler och lösningar som redan finns 

på marknaden. Samt för att gå till grunden med syftet av en studieplats genom att spekulera 

kring en optimal lösning och vad den skulle kunna vara om inga gränser för teknik, fysiska 

lagar osv. fanns att ta hänsyn till. Metoden gjorde det även enklare att vara mer kreativ i och 

med att en viss analogi valdes och kunde bestämma fokus för idégenereringen.  

3.5.2 Brainstorming 

Brainstorming är enligt Johannesson et al. (2013) en kreativ metod som används för att 

generera idéer för ett specifikt problem. Brainstorming utförs främst i grupp av 5-15 personer 

och går ut på att hitta så många idéer som möjligt utan och handlar om kvantitet och inte 

kvalitet. Kritik är inte tillåten vilket välkomnar tokiga och ovanliga idéer. En person utgör 

ledare för brainstormingen och ska tillsammans med de andra generera idéer, kombinera 

varandras och uppmuntra varandra till att hitta så många lösningar som möjligt. Alla idéer ska 

noteras och detta görs oftast av en person i gruppen.  

 

Denna metod användes under idégenereringen samt under konceptutvecklingen, främst på 

egen hand, men också under den workshop som utfördes. Eftersom studieplatsen ska vara 

utrustad och byggas upp av många mindre dellösningar användes brainstorming till att hitta så 

många olika lösningar som möjligt för just dessa delfunktioner. Ett exempel för metodens 

upplägg var att brainstorma kring förvaring och hur olika typer av förvaring skulle kunna 

integreras i en möbel. På sätt genererades många olika lösningsalternativ som sedan kunde 

testas i de koncept som arbetades fram.  

3.5.3 Braindrawing 

Braindrawing kan enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) förklaras som en metod där man hittar 

idéer och ritar ner dem på ett papper. Detta brukar göras med 4-15 deltagare där alla har ett 

varsitt block och under en viss tid ritar ner idéer tyst för sig själva. Därefter byter deltagarna 

block med varandra och vidareutvecklar idéerna genom att skissa vidare. Vid användning av 

denna metod får ingen kritik ges och man bör sikta på kvantitet före kvalitet.  

 

Denna metod användes flitigt både under idé- och konceptutvecklingen eftersom att den 

förenklade genereringen av former och förmågan att kunna förmedla dem. I och med att 

former och idéer skissades fram istället för att förklaras genom text var det mycket enklare att 

i huvudet visualisera idén, hur den skulle kunna fungera och se ut om den fanns i verkligheten. 

Det gjorde även idégenereringen mer effektiv i och med att vidareutveckling enkelt skedde 

genom att skissa vidare och enkelt kunde kombineras med andra idéer.  

3.5.4 Workshop 

En workshop beskrivs enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) som ett kreativt arbetsmöte där 

man samlar människor med eller utan koppling till projektet där man med hjälp av kreativa 

metoder utforskar ett specifikt område. Detta för att erhålla nya infallsvinklar på problem och 

lösningar för det aktuella området.  
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 För att erhålla fler idéer och andra infallsvinklar utfördes en workshop med fyra personer 

under cirka en timme. Workshopen inleddes med en beskrivning om projektet och de behov 

som tidigare tagits fram i kontextfasen. Därefter hölls en kortare diskussion om bibliotek och 

studieplatser i allmänhet för att få fler åsikter från användare samt för att få igång 

tankeverksamheten. Diskussionen efterföljdes av analogimetoden där deltagarna först 

tillsammans fick diskutera och reflektera över om de själva var en studieplats. Syftet var då att 

försöka hitta vissa nyckelord gällande vad som eftersöks hos en studieplats. Därefter startade 

själva idégenereringen och en fortsättning av analogimetoden. Denna gång fick deltagarna 

försöka hitta olika former för olika formationer och möblering av studieplatser med syftet att 

få plats med så många personer som möjlig men samtidigt behålla en viss avskildhet. Här 

skulle idéerna utgå från olika växter och därefter frukter. När deltagarna blivit mer varma i 

kläderna fortsatte workshopen med brainstorming med syftet att hitta lösningar för ergonomi, 

förvaring av ytterkläder, väskor och värdesaker samt att komma på olika hjälpmedel som kan 

underlätta och skapa mervärde för användaren och dess studier. Resultatet av workshopen var 

att många lösningar togs fram, dock inte så många som inte hade tänkts på tidigare. Främst var 

det nyttigt att få diskutera kring problemen och de behov som finns gällande studieplatser i 

bibliotek.  

3.5.5 Vidareutveckling av idéer  

När idéer för varje typ av funktion som visat sig vara behov skapats och kategoriserats började 

olika former för möbeln tas fram. Dessa former fick sedan ligga till grund för varje koncept 

som sedan applicerades med idéer från de olika kategorierna. På så sätt kombinerades de olika 

idéerna på den grundform som skapats och senare utvecklades till tre koncept. De idéer som 

tidigare tagits fram användes som en idébank när koncepten utvecklades.  

3.5.6 Prototyping 

Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) kan man testa en potentiell lösning och hur väl den 

uppfyller målen genom att skapa en fysisk modell av ett visst koncept. Genom att skapa en 

fysisk modell är det enklare att se vilka eventuella brister som finns samt hur man kan 

optimera konceptet. Det är vid prototyping möjligt att testa olika material, former och olika 

variationer av konceptet för att öka medvetenheten gällande den potentiella lösningen. 

Prototyping behöver inte vara kostsam utan kan göras på många enkla sätt tidigt i projektet 

och förfinas under arbetets gång. Prototyper gör att man kan känna större säkerhet att 

produkten har god design när den börjar tillverkas enligt dem. Ett sätt att prototypa är enligt 

Wikberg Nilsson et al. (2015) att skapa en enkel skiss. Det är ett enkelt sätt att överföra sina 

tankar till något mer konkret, för att visa användarna så att konceptet kan diskuteras och 

förbättras. Det är också ett effektivt verktyg då penna och papper ofta finns till hands och idén 

kan skissas ner relativt snabbt på papper vilket medför att man undviker att idén glöms bort.   

 

Många skisser kom att göras under detta arbetes gång vilket har varit ett mycket bra sätt att 

enkelt sätt visualisera former och idéer för projektet. Även mindre prototyper av de två 

slutgiltiga koncepten skapades med hjälp av trägrillspett och limpistol. På så sätt kunde en 

ökad förståelse av koncepten erhållas vilket var till hjälp i urvalsprocessen.  

3.5.7 Val av koncept 

Designspecifikationen beskrivs av Wikberg Nilsson et al. (2015) som metod för val och beslut 

i och med att den innehåller de krav, faktorer, behov, funktioner, prioriteringar och 

avgränsningar som den slutgiltiga lösningen ska uppfylla. Den innehåller även både 

designerns och användarens röster vilket är en förutsättning för ett gott slutgiltigt resultat.  

 

En utvärdering för var och en av de tre koncept som tagits fram gjordes i detta projekt i form 

av att dokumentera för- och nackdelar. Detta genomfördes med hjälp av designspecifikationen 

och det scenario som skapats baserat på den persona som presenterade resultatet av förstudien. 
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Det gick till på så sätt att designspecifikationen och scenariot användes som kravlistor för att 

kunna avgöra för- och nackdelar. På så sätt kunde man tydligt se om lösningarna uppfyllde de 

krav som ställts upp för att sedan välja ut slutgiltigt koncept.  

3.6 Detaljutveckling 
Under detaljutvecklingen specificerades konceptets delar och detaljer vilka togs fram med 

hjälp av metoderna nedan. 

3.6.1 Moodboard 

Moodboard är en metod som bör användas som en inspiration för att bilda en känsla av en 

plats eller design. Då sätts collage samman av bilder, skisser, materialprov och liknande. På 

det sättet samlas olika typer av känslor som kan medför skaparanda i designarbetet. 

Tillverkandet av en moodboard kan göras antingen i form av klippande och klistrande, med 

urklipp från exempelvis tidningar, katalog och materialprover, eller så kan en digital 

moodboard skapas (Johannesson et al., 2013). En digital moodboard gjordes för att få 

inspiration i konceptutvecklingen av ”Pusslet”. Vilken användes mycket för att skapa ett 

önskat formspråk och för att hitta den känsla som ville åstadkommas med möbeln och 

möbleringen (Se bild 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Visualisering 

För visualisering av konceptet användes Alias Autostudio som är ett ytmodelleringsprogram 

för att skapa 3 dimensionella geometrier. Ytmodellering möjliggör enligt Johannesson et al. 

(2013) komplexa och organiska former, samtidigt som det ger en visuell representation av 

fysiska objekt. Dessa geometrier byggs upp av så kallade NURBSkurvor, non-uniform, 

rational b-splines, vilka består av punkter som binds ihop till kurvor som används för att skapa 

en yta. I detta projekt användes Alias Autostudio för att bygga upp det slutliga konceptet 

tredimensionellt som underlag för utvärdering, utveckling och visualisering.   

3.6.3 Dimensionering 

Som riktlinjer för dimensionering av arbetsyta och arbetshöjd på möbeln användes relevanta 

antropometriska mått samt mått på liknande produkter. På så sätt kunde lämpliga arbetshöjder 

bestämmas samt storlek av bordsyta. För dimensionering av den låda som tagits fram för 

förvaring av värdesaker så som laptop undersöktes storlekar på olika sorters laptop, samma 

metod användes för att bestämma storleken av den hållare som utformats för surfplatta.   

Bild 4: Inspiration för "Pusslet". 
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3.6.4 Material  

För att välja lämpligt material för möbeln undersöktes liknande produkter, vilka former och 

material som dessa bestod av. I och med att möbeln är tänkt för att placeras i offentlig miljö 

bör också materialet vara slitstarkt och ekologiskt hållbart. 

3.7 Metoddiskussion  
I och med att behov har visat sig och ändrats allt eftersom mer kunskap om problemen 

erhållits har det varit mycket bra att processen har varit iterativ. Många idéer som först verkat 

vara bra lösningar har senare visat sig inte uppfylla de krav som ställts upp. Därför har det 

varit viktigt att kunna gå tillbaka och tänka om och arbeta vidare med nya lösningar. 

Planeringen som gjordes vid uppstart av projektet har varit en bra riktlinje för hur lång tid 

varje fas skulle ta och innehålla. Tidsplaneringen har hållits till största del och varit ett bra 

hjälpmedel under projektets gång. Litteraturstudiefasen har varit den svåraste fasen under 

projektet. I och med att detta var den första fasen var det svårt att veta vilken litteratur som var 

relevant för projektet. Detta innebar att litteraturstudier och kontextundersökningen utfördes 

parallellt. I och med att kontextundersökningen fortskred blev det mer och mer tydligt över 

behov som fanns och därmed vilken litteratur som var behövlig och relevant för arbetet. 

Denna fas har också varit mer krävande i och med att projektet utförts på egen hand. Vid 

grupparbete är det enklare att erhålla flyt i texten och detta med ett större ordförråd.  

 

Kontextundersökningen som gjordes har till stor del varit utgångspunkten för hela projektet 

och därmed mycket betydelsefull. Här hittades de behov som sedan låg till grund för hur 

lösningen av projektet skulle utformas. De observationer som gjordes var mycket användbara 

då de gav en tydlig bild av hur dagens och framtidens bibliotek kan tänkas se ut och användas 

till. Likaså var det samtal med Jenny Samuelsson
5
 som är bibliotekschef på Luleå tekniska 

universitetsbibliotek mycket givande i den bemärkelsen att hon gav en tydlig vision över hur 

hon ser på framtidens bibliotek och dess betydelse. Den enkät som gjordes var allmän kring 

vad besökarna använder bibliotek till och de personer som tillfrågades bestod endast av 

studenter. Dock var studieplatser syftet med projektet vilket då oftast utförs av studenter och 

därför ansågs enkätundersökningen lämplig att utgöras av studenter. Andra besökare av 

biblioteket kan förmodligen använda dessa studieplatser till andra aktiviteter än studier. 

Enkäten hade kunnat specificeras ytterligare angående de behov som finns på själva 

utformningen av möbel och arbetsyta. Den kunde även ha utförts av fler personer för att 

erhålla ett mer representativt urval men eftersom enkätundersökningen endast varit en del av 

grunden för att hitta behov gjordes inte detta.  

 

Idé- och konceptutvecklingen har varit utmanande på det sättet att det projektet endast utförts 

av en person. Därför har det varit tuffare att ta beslut om idéer och koncpetval. Vid 

grupparbete kan deltagarna användas som bollplank och diskussioner kan föras. Det har därför 

varit mycket viktigt att fråga personer utanför projektet för att få in andra infallsvinklar. 

Handledarmöten har varit ett stort hjälpmedel under arbetets gång. Tekniska lösningar för den 

låsbara lådan, höj- och sänkbarhet och materialval är preliminära på grund av 

tidsbegränsningen. 

 

  

                                                      
5 Intervju med LTUs bibliotekschef Jenny Samulesson (2015-11-03) 
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4 Resultat 
 

I detta avsnitt beskrivs resultat från projektets olika faser.  

4.1 Kontextundersökning 
Resultatet för kontextundersökningen presenteras nedan.  

4.1.1 Behovsanalys 

Observationer visade att det finns en hel del brister gällande studieplatser i dagens bibliotek 

även om man kan konstatera att biblioteken blir mer och mer igenomtänkta. Fler 

anpassningsmöjligheter för användarna behövs, då främst gällande ergonomi, belysning samt 

höjdreglerbara stolar och bord, för att kunna anpassa studieplatsen till individen behov.  

 

Från enkätundersökningen som gjordes kunde man se att det största behovet och anledningen 

till varför man besöker biblioteket var för att få lugn och ro i sina studier. Dock var åsikterna 

olika angående ljudvolymer. De flesta personerna studerar ofta tillsammans med vänner vilken 

gör att de vill ha låg volym men ändå så att en lägre samtalston är tillåten. Andra svarade att 

man ville ha helt tyst och avskilt för att inte distraheras i sina studier. Detta påvisar att alla 

besökare har olika behov vilka inte kan lösas på ett rätt sätt utan det måste finnas olika miljöer 

för att tillfredsställa allas behov. Andra behov som enkätundersökningen visade att det krävs 

fler eluttag och bättre anslutningsmöjligheter, samt möjlighet att kunna skriva ut dokument 

från egen dator och bättre WiFi. Det finns även ett visst behov av att på något sätt kunna låsa 

in och förvara värdesaker under kortare stunder då man behöver lämna sin plats för 

exempelvis toalettbesök och lunchraster. Jenny Samuelsson
6
 menade även hon att mer 

förvaring och möjligheten till att kunna låsa in värdesaker är ett behov som finns. 

 Förutom detta efterfrågades större bord, mer förvaring och fler studieplatser.  

 

Biblioteksmiljön bör enligt Jenny Samuelsson
7
 bli mer informell och hemtrevlig. En 

avslappnad atmosfär är mycket viktig för att locka till sig fler besökare. Inredningen måste bli 

mer genomtänkt och man bör titta på andra lösningar gällande studieplatser än de traditionella 

som står uppradade på led i biblioteket. Detta skulle medföra en mer ledig och inspirerande 

miljö samt skapa trygghet hos besökarna.  

4.1.2 Benchmarking 

Resultatet av den benchmarking som gjordes visade att utvecklingen av möbler och 

hjälpmedel har ökat den senaste tiden och att utvecklingen fortskrider samt att det är ett 

välutforskat område. Det finns otroligt många lösningar och produkter. Vad man kan se är 

moduler ofta i form av ett enkelt utformat bord med oerhört många tillbehör som går att köpa 

till för exempelvis förvaring, avskärmning och möjligheten att skapa arbetsytor passade för 

större grupper osv. (Se bild 5 & 6). Tydligt är att marknaden fokuserar på människan och 

hennes behov samt att möblerna är anpassade efter en specifik aktivitet och/eller miljö. 

Komfort är ett nyckelord, det finns många möbler som tillåter användaren i en offentlig miljö 

att känna sig avkopplad och hemmastadd. Exempel på detta är att det finns många olika 

variationer av fåtöljer och fotpallar som gör det möjligt för användaren att inta en avslappnad 

och bekväm position, http://steelcase.com. Dessa möbler tar dock upp en hel del plats. 

Marknaden visar även många typer av skärmar som är till för att skapa avskildhet mellan bord, 

gjorda i ljudabsorberande tygmaterial, http://kinnarps.se. En annan typ av lösning för att skapa 

                                                      
6
 Intervju med LTUs bibliotekschef Jenny Samuelsson (2015-11-03) 

7 Intervju med LTUs bibliotekschef Jenny Samuelsson (2015-11-03) 
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avskildhet i en lokal med öppen planlösning är mindre mobila hytter som liknar telefonhytter 

anpassade för en person.  

 

 

 

 

För klassrumsinredning finns bänkar som innehåller en mindre whiteboard för att enkelt kunna 

användas av elever och personal, http://steelcase.com. 

 

Qi är ett laddningsbart område som möjliggör trådlös laddning av elektronik. Teknologin 

utvecklas av företaget Wireless Power Consortium, http://wirelesspowerconsortium.com. Idag 

kan mindre elektronik såsom smartphones, hemelektronik och systemkamera laddas med hjälp 

av Qi. Man lägger exempelvis sin smartphone på ett laddningsbart område helt trådlöst och så 

laddas produkten.  

4.1.3 Persona 

Olga är 22 år och student på Luleå tekniska universitetet. Som person är hon social och 

ambitiös. Hon gillar att engagera sig i studentlivet och har ett pressat tidsschema. Hennes krav 

på att prestera i skolan är mycket höga och hon måste därför planera och vara mycket effektiv 

för att hinna med sitt hektiska liv. Hon tycker också mycket om att umgås med sina vänner 

och det händer ofta att det blir alldeles för mycket prat i skolan istället för plugg. Hon känner 

sig själv och vet därför att när hon studerar måste hon sitta avskilt för att kunna koncentrera 

sig, se bilaga 4 för mer information. För att sätta in Olga i en kontext skapades ett scenario 

vilket beskrivs nedan.  

 

Olga kliver in i biblioteket, och möts av en högljudd volym med många människor. Det är 

tentaperiod och i princip fullsatt i lokalen. Hon möts av några vänner och stannar för att prata. 

Efter cirka tio minuter känner hon sig tvungen att avbryta sig själv och bestämmer sig för att 

leta upp en studieplats. Nästan alla bord är upptagna och volymen är hög på många ställen, till 

sist hittar hon en plats längst in biblioteket vid ett fönster, här är volymen okej, lite för hög 

men det fungerar tänker hon. Hon sätter sig till rätta så gott hon kan då bordet är för högt för 

henne. Därefter kommer på att hon måste skriva ut ett dokument. Hon lämnar sina 

tillhörigheter och går för att skriva ut från en av bibliotekets datorer. När hon kommer tillbaka 

till studieplatsen känner hon ett stort kaffesug. Hon gömmer sin surfplatta under några block 

på bordet och går för att köpa kaffe. Därefter känner hon sig redo för att börja studera. 

Ytterkläderna har hon hängt på stolen och väskan ligger på golvet. Personerna som sitter 

framför Olga sitter och pratar om vad de ska göra i helgen, Olga känner att hennes fokus dras 

Bild 5 & 6: Alternativ för avskärmning, observation på Göteborgs universitet. 
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åt deras samtal alldeles för ofta. Hon sätter därför hörlurarna i öronen och sätter på musik för 

att avskärma sig från samtalet. Olga har många böcker, papper och en surfplatta på bordet och 

måste göra lite mer plats för att kunna skriva, hon flyttar på boken och då händer det som inte 

fick hända. Olgas kaffemugg välte och nu ligger en pöl av kaffe över hennes nyss utskriva 

dokument. Hon springer iväg till toaletten och hämtar papper för att torka upp. Därefter går 

hon och skriver ut dokumentet på nytt och fortsätter sina studier. Efter en stund börjar 

surfplattan visa att batteriet börjar bli dålig och måste laddas, typiskt tänker Olga, det finns 

inget eluttag vid den här studieplatsen. Hon bestämmer sig för att leta upp en ny studieplats, 

med eluttag denna gång.  

4.1.4 Designspecifikation 

Nedan presenteras den designspecifikation som utformats som resultat av 

kontextundersökningen.  

 

Funktion: Utveckla ett koncept för en möbel anpassad för enskilda studier i ett bibliotek som 

förenklar och tillgodoser de behov användaren har vid studier. Möbeln bör i största möjliga 

mån uppfylla de funktioner som är presenterade i figuren nedan (se bild 7).  

 

 Eluttag och USB-port för teknik bör finnas integrerat i möbeln för att säkerhetskälla 

att detta finns tillgängligt för användaren. På så sätt behöver inte användaren välja 

studieplats utefter vart eluttag finns utan istället välja plats utefter den miljö som 

passar bäst för just den aktuella aktivitet som ska utföras. 

 

 Förvaring av ytterkläder och väska bör medges för användaren av studieplatsen och 

detta på ett sätt så att användaren kan ha uppsikt över sina tillhörigheter. Det bör även 

vara tillgängligt för användaren att under kortare stunder kunna låsa in teknikprylar 

och andra värdesaker vid exempelvis toalettbesök och kortare raster. 

 

 Möbeln bör medge flexibel belysning på det sätt att användaren själv kan reglera 

belysningen efter behov samt för att undvika bländning. För kontorsarbete 

rekommenderas en belysning på 500 lux, därefter bör luminansen avta mot det 

perifera synfältet vilket kan beskrivas med förhållandet 5:3:1, infält: omfält: yttre 

synfält.  

 

 Användarens ergonomi bör vara i fokus på det sättet att det ska vara möjligt att 

variera sittande och stående arbete. Arbetsytan bör vara utformad för att skapa god 

åtkomlighet för användaren. 
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Nedan presenteras de mått som möbeln bör utformas efter för att ackommodera 1:a percentilen 

kvinna.  

 

Tabell 4: Antropometriska mått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studieplatsen bör möbleras i volymzoner för att skapa en god ljudergonomi, beroende 

på vilken aktivitet som ska utföras. Tyst enskilt arbete, eller arbete tillsammans i 

grupper med en lite högre volym. 

 

 Avskärmning bör medges i sidled och mittemot användaren för att skapa avskildhet. 

Denna avskärmning ska i största möjliga mån skapas naturligt med hjälp av inredning 

istället för skärmar för att undvika att användaren känner sig instängd. 

 

 Möbeln bör passa in i en offentlig biblioteksmiljö och den bör också kunna möbleras 

på ett sådant sätt att många studieplatser kan skapas på ett utrymmeseffektivt sätt. 

Materialen bör väljas för att vara slittåliga, estetiskt tilltalande samt bidra till ett 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.  

 

Kognition: Möbeln ska vara enkel att använda och förstå, funktionerna ska vara få och av god 

design för att skapa en användarvänlig produkt.  

 

Emotion: Möbeln ska med sin design upplevas som inspirerande samt vara en vacker 

inredningsdetalj med sitt material- och färgval i biblioteket.  Den ska bidra till en trevlig och 

avslappnad miljö samt skapa en känsla av kvalitet. 

Mått för möbel mm 

Räckvidd 600 

Sittande arbete fast position 584 

Stående arbete fast position 956 

Sittande arbete höj- och sänkbar 584-787 

Stående arbete höj- och sänkbar 956-1196 
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Bild 7: Behov för studieplats. 
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4.2 Idé och konceptutveckling 
I detta avsnitt presenteras resultatet av idé- och konceptutvecklingsfasen, några av de idéer 

och koncept som togs fram, samt hur en slutgiltig lösning valdes.  

4.2.1 Idéer 

Idéerna som togs fram i idéfasen var många och innehöll många olika kategorier. För att 

strukturera upp dem delades de in i delproblem. Kategorierna för idégenereringen var 

belastningsergonomi, ljudergonomi, ljusergonomi, förvaring av ytterkläder, väska och 

värdesaker, anslutningsmöjligheter, hjälpmedel för studier och olika sorters former på 

formationer av möbleringen i ett bibliotek.  

 

För att kunna göra möbeln höj- och sänkbar kan en teleskopfunktion användas på bordsbenen, 

denna funktion kan vara mekanisk eller elektrisk. Andra ergonomiska lösningar är fotstöd, 

bord utformat för att ge stöd åt underarmar eller möjlighet att luta bordet likt en gammal 

skolbänk. För att skapa en bra synergonomi bör platsbelysning finnas, belysningen ska vara 

möjlig att reglera i styrka och vinkel.  

 

Exempel på lösningar för förvaring av ytterkläder är krokar, galgar, lådor men också en ränna 

eller ett rör där det är möjligt lägga in sin jacka så att den förvaras på låg höjd utan att släpa i 

golvet. Andra alternativ är gummiband, nät eller förvaring likt hållare för tidningar eller 

brevlådor (Se bild 8.). Andra typer av förvaringsmöjligheter för böcker, block eller andra 

tillhörigheter är hyllor, skåp eller likt gamla skolbänkar där man lyfter på bordsskivan.  

 

 
Bild 8: Idéer för förvaring av ytterkläder. 

 

För att skapa lösningar för avskärmning togs bland annat hjälp av naturens former exempelvis 

från svampar, där avskärmning kan fungera likt hatten på en svamp. Avskärmningen kan 

också fungera likt en ostkupa, ett dragspel, solfjäder eller som på en barnvagn. En möjlighet är 

att studieplatserna hissas upp och på sätt befinner sig i olika höjder.  

 

Gällande anslutningsmöjligheter handlar det främst om att skapa fler eluttag, dessa kan 

integreras i möbeln och hissas upp eller finns under en lucka i bordskivan. En annan lösning är 

att använda sig av laddningsbara områden integrerade i möbeln för att undvika användningen 

av kablar.   

 

Exempel på olika hjälpmedel för studier är elektroniska eller mekaniska skärmar för att 

exempelvis skapa mindmaps. Det kan också vara ritplattor, iPadhållare eller större 

elektroniska skärmar som går att ansluta via egen dator. En annan lösning är en applikation 

som kan laddas ner till exempelvis Smartphone som fungerar som en studieassistent. Där man 

kan planera sin dag gällande vad som ska göras, därefter kan dagen följas upp och utvärderas. 

Applikationen kan också fungera som ett forum för bibliotekets besökare att dela med sig av 

kunskaper eller planera workshops eller samtal.  
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För att hitta former till konceptutvecklingen togs hjälp av naturen i form av frukter och växter 

men också från olika grafiska mönster. 

 

Gällande de idéer som valdes att gå vidare till konceptutvecklingen tittades främst på olika 

lösningar som hittats och dess implementerbarhet på en möbel anpassad för studier. Vilka ska 

förenkla för användaren och fungera smidigt, de bör därför vara användarvänliga. Lösningarna 

bör också vara anpassningsbara och flexibla för att skapa så bra upplevelse som möjligt för 

den enskilda individen. Lösningarna kommer också variera till utseende för de olika 

koncepten, därför sållades inte idéerna avsevärt utan fungerade mer som en idébank vid 

konceptutvecklingen. Vid konceptutvecklingen fokuserades främst på olika former och 

formspråk för att hitta olika uttryck för möbeln. 

 

4.2.2 Koncept 

Nedan beskrivs de tre koncept för studieplatsmöbel som tagits fram under konceptfasen.  

 

 

 

Konceptet ”Skrivbordet” (Se bild 9) har designen av ett bord optimerat för studier. Det består 

av två bordsskivor på fyra bordsben som är vinklade och höj- och sänkbara genom 

teleskopfunktion. Bordskivorna befinner sig på ett avstånd av cirka 10cm och däremellan finns 

i mitten en låda med låsfunktion för möjlighet att låsa in värdesaker under kortare stunder. 

Låsfunktionen sker exempelvis genom kodlås eller på en applikation på smartphone. På den 

undre bordsskivan är en krok utsågad för att ge användare möjlighet att hänga upp sin väska. 

Den övre bordsskivan har både plats för kaffemugg, hållare för surfplatta och under en lucka 

eluttag och USB. Här finns också en trådlös laddare integrerad i bordskivorna för att förenkla 

laddning av smartphone. Anpassningsbar platsbelysning och skärm för avskärmning kan 

integreras i möbeln.  

 

Detta koncept löser användarens behov av förvaring, ergonomi och arbetsyta på ett enkelt och 

estetiskt tilltalande sätt. Ett frågetecken är hur möbeln möbleras på ett snyggt sätt utan att anta 

formationen av skrivbord på led och rader. Även konceptets höj- och sänkbarhet påverkar 

möbleringen estetiskt.  

 

 

 
 

Bild 10: Skiss av konceptet ”Pusslet”. 

Figur …: Skrivbordet Bild 9: Skiss av konceptet ”Skrivbordet”. 
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”Pusslet” (Se bild 10) bygger på “pusselbitar” som kan byggas ihop på många olika sätt för att 

skapa naturlig avskärmning och estetiskt tilltalande möblering. Här kan höj- och sänkbara 

bord möbleras tillsammans till fördel för att skapa levande former. Konceptet består av enkla 

lösningar och ger användaren möjlighet att förvara väska och jacka men också böcker och 

värdesaker. Mellan varje bord finns hyllplan samt en låda där värdesaker och tillhörigheter 

kan låsas in under kortare stunder. När lådan inte är låst kan det även användas som ett 

hyllplan. Bordskivan har integrerad hållare för surfplatta, plats för kaffemugg, trådlös 

laddning för smartphone, eluttag och USB-port. Här kan också flexibel platsbelysning och 

avskärmning installeras. Dock är att föredra att skapa naturlig avskärmning genom möblering 

och exempelvis med hjälp av växter för att skapa en mer trevlig biblioteksmiljö.  

 

Ett frågetecken gällande detta koncept är hur lösningen av höj- och sänkbarhet ska fungera. En 

ekonomisk lösning är att göra borden i fasta varierande höjder. Detta gör dock så att 

användarna blir begränsade till ett visst antal bord då inte alla bord passar alla. Ett annat 

alternativ är att göra borden höj- och sänkbara genom teleskopfunktion.  

 

 

 
 

Bild 11: Skiss av konceptet ”Trädet”. 

”Trädet” bygger på att vara utrymmeseffektiv genom att bygga på höjden (Se bild 11). 

Konceptet består av en stam med hyllplan ovanpå varandra som kan vridas i horisontellt led 

och på så sätt skapa förvaring. Konceptet är höj- och sänkbart genom teleskopfunktion och har 

ett större hyllplan som fungerar som arbetsyta. De mindre hyllplanen innehåller hållare för 

surfplatta och kaffemugghållare, här finns också integrerad flexibel platsbelysning.  

 

En nackdel med konceptet är att det krävs en viss radie runt omkring möbeln för att hyllplanen 

ska kunna vridas fritt runt stammen och tar på det sättet större plats. En annan nackdel är att 

det antagligen kommer krävas minst ett bordsben till för att undvika en tung bottenbit längst 

ner på stammen för att inte möbeln ska välta. Vart sedan eluttag, USB-port samt avskärmning 

ska integreras i möbeln är också ett frågetecken. Detta koncept anses dock som det mest 

innovativa i sin formgivning och öppnar upp möjligheten att skapa andra möbler passande för 

grupparbete i samma formgivning.  

4.2.3 Val av koncept 

Vikten av att “kill your darlings” upplevdes tydligt gällande valet av slutgiltigt koncept. Enligt 

Wikberg Nilsson et al. (2015) handlar begreppet om att man ska vara beredd att ta bort eller 

ändra lösningar som egentligen inte tillför något till lösningen men som designern själv tycker 

väldigt mycket om. Detta fenomen blev väldigt tydligt då “Trädet” var ett sådant koncept som 

var mycket omtyckt. Dock visade det sig vid vidareutveckling att konceptet inte uppfyllde 

designspecifikationen. Eluttag och platsbelysning var svåra att placera på ett smidigt sätt men 

framför allt var svårigheten att kombinera funktionalitet och formgivning på ett sätt som 

ansågs vara estetiskt tilltalande. Därför valdes konceptet ”Trädet” bort. 



 

28 

 

 

De två resterande koncepten uppfyllde baserat på designspecifikationen användarnas krav på 

funktioner. Här kom det mer att handla om hur väl de passade in i en biblioteksmiljö och vad 

de tillför till inredningen och den atmosfär som efterstävas. Därför gjordes två prototyper (se 

bild 12, 13, 14) i liten skala för att få en tydligare bild koncepten, prototyperna möjliggjorde 

att testa hur möblerna kan möbleras. Konceptet “Pusslet” anses med sin lekfulla design kunna 

möbleras på ett sätt så att naturlig avskärmning skapas och på det sättet gör miljön i sin helhet 

mer trevlig och informell. Möbeln med sina förvaringsmöjligheter på sidan i anslutning till 

nästa studieplats gör också att användarna får eget “private space” till skillnad från om 

arbetsytorna skulle ha sammanfallits som de gör vid möblering av “Skrivbordet”. “Pusslet” 

ansågs även ha en mer innovativ design än “Skrivbordet” vilket slutligen var det som avgjorde 

att konceptet blev valt som vinnare. 

 

 

Bild 12: Prototyp av ”Skrivbordet” som visar integrerad låda. 

 

 

4.3 Detaljutveckling 
Konceptet ”Pusslet” vidareutvecklades till en möbel bestående av ett visst antal delar som kan 

sättas ihop på många olika sätt beroende på preferenser för möblering. Möbelns bas utgörs av 

en bordsskiva samt två ben som med hjälp av länkar innehållande kurvatur, kan kopplas 

samman med nästa studieplats. Konceptet skapar vid montering och möblering ett följsamt 

och mjukt mönster som med hjälp av en ”hörnbit” kan skapa valfria formationer beroende på 

hur lokalen är utformad.  

För att kunna exemplifiera en konstruktion för att göra bordet höj- och sänkbar utformas 

bordsbenen lämpligen med en teleskopfunktion. Vilket medför att bordet kan justeras till en 

högre eller lägre höjd. Många olika konstruktioner för själva höjdjusteringen undersöktes. 

Exempelvis om bordet skulle konstrueras med en axel under bordskivan som sammankopplar 

benen innehållande kuggar som gör att bordet kan röra sig i höjdled. Eftersom bordet omsluts 

av en radie på båda sidor av bordskivan valdes slutligen att integrera två cylindrar i vardera av 

de två bordsbenen som rör sig med hjälp av en pump som drivs av en motor. Då kraft 

levereras från motorn pressas olja från pumpen ner i cylindrarna eller tvärtom beroende på om 

bordet ska höjas eller sänkas. Denna konstruktion används på höj – och sänkbara bord från 

Movotec AB, som finns beskriven på http://suspa.com  

Bild 13: Prototyp av ”Pusslet”. Bild 14: Prototyp av ”Pusslet”. 

http://suspa.com/
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För att skapa en hållare för medtagen surfplatta kan ett hålrum i bordsskivan fräsas ur i mått 

efter en vanligt förkommande surfplatta med tillräckligt djup för att surfplattan ska kunna 

ställas i hålrummet. Även en urfräsning för plats av kaffemugg/vattenflaska kan göras i 

bordsskivan. Eluttag integreras i bordsskivan med ett infällt eluttag, likaså kan flexibel 

belysning integreras som innehåller trådlös laddning för smartphone och USB-port, ett 

exempel på en sådan belysning är lampan RIGGAD från IKEA, http://ikea.se.  

Vid vidare utveckling av konceptet skapades ett förslag på hur en låda kan integreras för att 

kunna låsa in tillhörigheter under kortare perioder. Varför en låda och inte ett skåp berodde på 

att eftersom denna befinner sig på en låg höjd vid sidan av bordet så är det mer ergonomiskt 

om en låda kan dras ut än om användaren måste sätta sig på huk för att se tillhörigheterna i 

skåpet. Ett förslag på hur denna låda ska konstrueras var genom lås med nyckel som finns 

integrerat i lådan, och att denna under en viss tid tillåter kostnadsfri användning. Att 

användaren efter en viss tid kan debiteras är då endast för att undvika missbruk av den låsbara 

lådan. Att besökare ser detta som ett sätt att boka upp studieplatser under långa perioder. 

Alternativet är att denna låda integreras utan låsmöjligheter och endast kan användas som en 

förvaringsmöjlighet för tillhörigheter som användaren inte använder eller vill ska ligga öppet 

på bordet vid exempelvis toalettbesök. Lådan kan då göras till en korg som inte sitter fast i 

själva möbeln. 

 

Vid detaljutvecklingen valdes att göra möbeln i en vitmålad färg för att möbeln ska vara enkel 

att möblera i olika miljöer. Skärmen och lådan som kan integreras i möbeln skapas i en varm 

mossgrön kulör, detta för att enligt Rydberg (1991) undvika att möbeln upplevs som mörk och 

kall, vilket kan bidra till att användaren blir sömning. Fler färger för valmöjligheter kan 

vidareutvecklas till en sammanhängande palett.  

4.3.1 Dimensionering 

Gällande dimensioneringen av möbeln valdes att fokusera på en möbel för en sittande 

position. Detta för att det krävs mer research gällande stabilitet och hållfasthetsberäkningar för 

en möbel anpassad för både sittande och stående arbete. För att skapa en design som är till för 

alla ackommoderades 1:a percentilen kvinna för sittande arbetsposition. Därför konstruerades 

möbeln med en justerbar höjd på 584-787 mm (Se tabell 5). Genom att ackommoderada 1:a 

percentilen kvinna gällande räckvidd vilket enligt Henry Dreyfuss Associates (2002) kunde 

arbetsytan dimensioneras. Räckvidden var 597mm, vilket avrundades till 600mm. Genom att 

titta på vilka dimensioner Kinnarps har konstruerat liknande produkter i, http://kinnarps.se, 

samt genom att själv testa hur olika mått upplevdes, genom att sitta upprätt vid ett bord, med 

måttband, valdes bredden av bordet till 800mm. Tjocklek för bänkskiva och kurvatur sattes 

prelimärt till 30mm. Detta måste undersökas vidare för att säkerhetsställa hållfasthet och att 

den höj- och sänkbara konstruktionen fungerar vid denna tjocklek beroende på hur tjocka 

cylindrarna som integreras i benen bör vara.  

 

Tabell 5: Mått för möbel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mått för möbel Mm 

Arbetsyta 600x800 

Sittande arbete höj- och sänkbar 584-787 

Bänkskiva 30 

http://ikea.se/
http://kinnarps.se/
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4.3.2 Material 

Möbelns kurvatur tillverkas lämpligen i plywood som enligt Schmidt (1992) består av flera 

lager limmad träfanér, vilket är ett material som ofta används i möbler av Kinnarps, 

http://kinnarps.se. Plywood kan enligt Lefteri (2013) formas och böjas efter önskemål och 

metoden är lämpad för massproduktion. Enligt Svanen (2008) som är det officiella nordiska 

miljömärket, instiftat av Nordiska Ministerrådet, har en Svanenmärkt plywoodskiva ingen stor 

påverkan på miljön. Träet som används kommer från skogsbruk där man tar hänsyn till miljön 

och limmet som fogar samman träskikten är under hård kontroll. Gällande återvinning av en 

plywoodskiva så måste den om den är Svanenmärkt uppfylla vissa krav vid tillverkning när 

det kommer till låg energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten. Monteras skivan därefter 

inomhus har den mycket lång livslängd. Skivan kan sedan återanvändas i antingen en ny 

produkt eller som energiråvara.  

 

Resterande delar kan tillverkas av spånskivor med yta i laminat som är vitmålade. Laminat är 

enligt Jansson (u.å.) en produkt som bestående av olika många skikt som har fogats samman 

genom antingen ett adhesivt ämne såsom lim, sammanpressning eller uppvärmning. Denna 

produkt kan genom olika behandlingar få olika egenskaper för att exempelvis vara slitstarkt. 

Detta material valdes då det används av möbelföretag så som Kinnarps, http://kinnarps.se. 

 

Möbelns skärm som även ska fungera som ljudabsorbent lämpligen av ull som enligt företaget 

ACQWOOL, http://acqwool.se är ett naturmaterial som har ljudabsorberande funktioner. 

Likaså ska den låsbara lådan vara klädd i detta material, detta för att skapa en behaglig 

ljudvolym och en sammanhängande design av möbeln. Om lådan integreras i möbeln utan 

låsmöjligheter skulle denna kunna tillverkas i endast ull. 

4.4 Slutgiltigt resultat 

Möbelkonceptet ”Pusslet” är en studieplats utformad för enskilda studier anpassad för 

människan, i offentlig miljö med fokus på biblioteksmiljö. ”Pusslet” består av olika 

pusselbitar som kan kombineras på olika sätt för att anta olika formationer och på det sättet 

skapa naturlig avskärmning. I bordsskivan finns ett infällt eluttag integrerat, även hållare för 

surfplatta och plats för kaffemugg/vattenflaska (Se bild 15). Lämpligen integreras flexibel 

platsbelysning innehållande trådlös laddning för smartphone, exempel på en sådan är 

bordslampan RIGGAD från Ikea, http://www.ikea.se, som även innehåller USB-port. 

 

Bild 15: Rendering av arbetsyta med hållare för surfplatta, kaffemugg/vattenflaska och eluttag. 

http://acqwool.se/
http://www.ikea.se/
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Skrivbordet har till vänster en låsbar låda där exempelvis väska och laptop kan låsas in. Detta 

för att användarna ska kunna lämna sina saker under kortare stunder, exempelvis för 

toalettbesök, kaffepaus eller lunchpaus. Andra besökare ser då att studieplatsen är upptagen 

eftersom nyckeln saknas. Lådan kan lämpligen utrustas även med en timer som startar då 

lådan låses, timern är lämpligen inställd på en kostadsfri timme, därefter kostnad per timme. 

Detta för att undvika att besökare låser in sina värdesaker under lång tid och upptar en plats 

som skulle kunna användas av en annan person. Genom en applikation på telefonen kan man 

genom att identifiera studieplatsen men hjälp av exempelvis kod hålla koll på tiden och 

eventuell kostnad. Det krävs alltså då en inloggning på applikationen med relevanta 

personuppgifter för att möjliggöra betalning. Lådan består lämpligen av laminat med en 

framsida som är beklädd i ull för att verka som ljudabsorbent. En löstagbar ljudabsorberande 

ullskärm i en mossgrön färg är utvecklad för studieplatsen. Skärmen skruvas lämpligen fast på 

skrivbordet. I och med att studieplatsen kopplas ihop med nästa möbel kan olika formationer 

antas. Detta utgör naturlig avskärmning vilket bör tillämpas till största möjliga mån för att 

erhålla en trivsam miljö. 

 

För att skapa en god ergonomi för användaren är möbeln höj- och sänkbar i sittande position. 

Höj- och sänkbarheten löses genom teleskopfunktion vilken möjliggör att skrivbordet kan 

höjdregleras. Detta fungerar med hjälp av fyra cylindrar som placeras inne i möbelns ben, 

vilka rör sig genom en pump som drivs av en elektrisk motor. Kraften som levereras från 

motorn pressar olja från pumpen ner i cylindrarna eller från cylindrarna till motorn, vilket 

medför att cylindrarna antingen förlängs eller trycks ihop beroende på höjdjusteringen. Detta 

är en teknologi av Movotec AB som finns beskriven på http://suspa.com. Möbeln är därmed 

elektrisk höj- och sänkbar och regleras med två knappar på bordskivan. Renderingar av 

möbeln med utsatta mått, delar samt alternativ för möblering visas på bild 16,17, 18,19 och 20 

nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 16: Rendering med utsatta mått för möbeln.  
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Bild 18: Rendering som visar konceptets formgivning. 

Bild17: Konceptets delar. 
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4.5 Rekommendationer och vidareutveckling 

Rekommendationer för vidare utveckling av möbeln är att skapa en fysisk prototyp av 

produkten. Det för att få en upplevelse av produkten och för att testa de funktioner som 

möbeln ska innehålla. Hur teknik ska integreras i möbeln kräver vidare undersökning likaså 

hållfasthetsberäkningar gällande höj- och sänkbarhet för vidare undersökning av stående 

arbetsposition. Material behöver testas och produktens olika moduler fastställas.  

”Pusslet” är ett koncept med goda utvecklingsmöjligheter, exempelvis kan möbeln anpassas 

efter hur många sittplatser som ska finnas vid varje bordsskiva då det är möjligt att sitta på 

båda sidor av möbeln då den ser likadan ut från båda håll. Ytterligare hyllplan, bokhållare och 

andra förvaringsmöjligheter är andra exempel på möjligheter till vidareutveckling av möbeln. 

I dagsläget innehåller inte hörnbiten på ”Pusslet” någon funktion förutom att den 

sammankopplar nästa studieplats. Denna skulle kunna användas till exempelvis ståbord, 

klädhängare, låsbara skåp eller integreras med sopsortering.  

  

Bild 19: Rendering av ”Pusslet”. 

Bild 20: Rendering av möbleringsförslag. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån de frågeställningar som har setts som projektet 

genomgående röda tråd.  

 

Vilken betydelse har dagens bibliotek för besökarna? 

Enligt Jenny Samuelsson
8
 får biblioteket en allt större roll som en social mötesplats för 

besökarna. Vart besökarna går för att studera ihop, utbyta kunskaper eller för att socialisera 

över en kopp kaffe. Biblioteket erbjuder idag mer än lektyr och en mysig miljö, nu ordnas 

föreläsningar, workshops och diskussioner. En plats där alla människor ska känna sig 

välkomna då det är en plats för kultur och mångfald.  

 

Bokhyllorna i biblioteken blir enligt Jenny Samuelsson allt färre och ersätts med ett 

elektroniskt bibliotek, vilket även gör att miljön i lokalen förändras. För att skapa den känsla 

besökarna vill uppleva när de besöker ett bibliotek måste därmed biblioteket utformas med 

fokus att vara trivsamt och avslappnad.  Enligt Jenny Samuelsson är det viktigt för besökarna 

att känna sig trygga och hemmastadda. Av den enkätundersökning som gjordes kunde man se 

att biblioteks roll som en rofylld plats är mycket betydelsefull för besökarna när de vill undgå 

den stressiga vardagen. Vilket ställer krav på möblering och inredning som beroende på hur 

biblioteket är utformat kan vara en utmaning. Många är behoven som ska bemötas och 

resurserna som besökarna förväntar sig kunna använda sig av.  

 

Vilka behov och krav har besökaren gällande enskilda studier i ett bibliotek?  

Besökarna har alla många olika behov och besöker biblioteket av olika anledningar. 

Aktiviteterna som utförs på biblioteket är många vilket kräver att biblioteket måste utformas i 

olika miljöer. Ljud- och aktivitetszoner är ett sätt att bemöta besökarens behov eftersom 

besökaren får möjlighet att själv välja vilken miljö som är den mest optimala för den aktuella 

aktiviteten (Van Meel 2012).  Arbetsmiljöverket (2005) beskriver att alla människor påverkas 

av ljud på olika sätt, bland annat på grund av den sinnesstämning personen befinner sig i eller 

beroende på den aktuella uppgiften som ska utföras. Vad som upplevs som buller för en 

person i rummet kanske inte påverkar en annan. Thylefors (2010) påpekar att en miljö som 

människan upplever som stressande kan förorsaka många stressrelaterade problem samt att 

stress uppkommer då personen i fråga inte känner att den har kontroll över situationen.  

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2012) är det mycket viktigt att skapa en god ergonomi för 

människan för att undvika att belastningsproblem uppkommer vid kontorsarbete. Detta kan 

undvikas genom att ge människan möjligheten att kunna variera sittande och stående arbete. 

Det bör också finnas reglerbar platsbelysning för att kunna anpassa belysningen till människan 

och den aktivitet som ska utföras istället för att undvika att människan anpassar sig till 

belysningen då detta enligt Arbetsmiljöverket (2015) kan leda till dåliga arbetsställningar.  

 

Den psykosociala miljön är minst lika viktig som den fysiska miljön. Jenny Samuelsson 

påtalar att besökarna måste känna sig trygga och hemmastadda för att må bra i ett bibliotek. 

Amabile (2011) beskriver att det ä mycket viktigt att människan känner sig motiverad för att 

kunna arbeta och att hon har tillgång till de resurser som krävs för sitt arbete. Hjälpmedel som 

människan använder sig av i arbetet bör enligt Johannesson et al. (2013) vara lättanvända och 

utformade efter den aktuella målgruppen och för den aktivitet som ska utföras.  

 

Andra behov som besökaren har vid studier i ett bibliotek är praktiska lösningar såsom eluttag 

och goda anslutningsmöjligheter för medhavd teknik. Enligt den enkätundersökning (Bilaga 3) 
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som genomfördes visade det sig att många besökare till biblioteket har med sig egen dator 

eller annan teknik. Eluttag är därför en nödvändighet för att besökaren ska kunna använda sig 

av studieplatsen. Förutom detta har besökarna enligt enkätundersökningen (Bilaga 3) behov av 

att kunna förvara sina tillhörigheter under besöket på ett smidigt sätt. Detta hänger även ihop 

med att erbjuda en arbetsyta som är tillräckligt stor för att ge besökaren den plats som den 

behöver.  

 

Hur kan studieplatsen utifrån vetenskapliga teorier utformas för att tillgodose den enskilda 

individens behov gällande studier och ergonomi?  

För att studieplatsen ska vara användbar för så många användare som möjligt utformas möbeln 

till att börja med utefter den aktivitet som den är tänkt att användas för. De funktioner som 

möbeln erbjuder bör vara lättförståeliga för att användaren ska uppfatta produkten som 

användbar (Johannesson et al. (2013). I och med att denna produkt ska vara anpassad för 

enskilda studier är det viktigt att ge användaren det utrymme som krävs för att användaren ska 

känna sig avslappnad och koncentrerad. Detta görs genom avskärmning och möblering. 

Möbeln har utformats med hyllplan på sidorna av möbeln för att även skapa avstånd till nästa 

studieplats vilket bidrar till att naturlig avskärmning skapas i sidled för användaren. För 

avskärmning till grannen mittemot har en skärm utformats vilken är gjord i ull som har 

ljudabsorberande egenskaper och bidrar därför till god ljudergonomi. Likaså har den låda som 

utformats klätts med ull.  

 

Studieplatsen bör också utvecklas efter människans antropometriska mått och preferenser. För 

att erhålla god ergonomi bör möbeln ge användaren möjlighet att variera mellan sittande och 

stående arbete (Arbetsmiljöverket 2012). Detta tillämpas genom att göra studieplatsen höj- 

och sänkbar.  

 

För att uppnå god ljusergonomi enligt Arbetsmiljöverket (2015) integreras lämpligen flexibel 

platsbelysning i möbeln, belysningen som valdes som exempel har även trådlös laddning för 

smartphone och USB-port tillgänglig. Viktigt då efterfrågan av anslutningsmöjligheter för 

medhavd teknik är stor enligt enkätundersökningen (Se bilaga 3). Eluttag finns därför 

integrerad i möbeln för att tillgodose detta behov.  

 

För att skapa förvaringsmöjligheter för användaren finns hyllplan på sidan av möbeln, där man 

exempelvis kan lägga sin jacka, väska eller böcker. För att användaren av studieplatsen ska 

känna sig trygg bör det även vara möjligt att under kortare stunder lämna sina tillhörigheter 

vid möbeln. Detta görs exempelvis genom en låsbar låda integrerad i möbeln. Vad som var det 

bästa alternativet för just denna låda när det kommer till låsning var en svår fråga att lösa. Hur 

låsningen av lådan skulle fungera för att användare inte ska uppta en studieplats under en hel 

dag utan att använda studieplatsen, att den ”bokas” endast för att försäkra sig om en 

studieplats vid behov. Förslaget kom då att bli så att om tillhörigheter låses in under en längre 

tid sker mot betalning. Ett annat alternativ för denna låsbara låda är att skapa ytterligare en 

modul som exempelvis kan appliceras på hörnbiten av ”Pusslet”. Denna bit har idag ingen 

specifik funktion förutom att den sammankopplar studieplatserna.  

 

I detta projekt var en målsättning även att utforma en lösning som bidrar till hållbar 

utveckling. Enligt Johannesson et al. (2013) påverkas hållbar utveckling i dagens samhälle till 

stor del av produktutveckling, tillverkning och konsumtion av produkter. Att utveckla ur ett 

hållbart perspektiv är viktigt för att bidra till en hållbar framtid. För att göra detta kan möbeln 

tillerkas material som kan återvinnas och som är slitstarka för att skapa lång hållbarhet på 

möbeln. En slitstark och hållbar möbel är även viktigt ur en ekonomisk aspekt. Materialen 

som valdes var plywood för kurvatur, laminat för resterande delar samt ull för att klä in 

skärmen och framsidan av lådan med. Tittar man på hållbarhet utifrån en social aspekt har 
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detta beaktats genom att noggrant undersöka vilka behov som finns gällande studieplatser 

samt hur framtiden kan se ut för bibliotek.   

 

Hur kan en möbel anpassad för studier bidra till en trivsam och inspirerande biblioteksmiljö? 

Alla människor uppfattar olika miljöer på olika sätt beroende på deras behov och preferenser, 

några faktorer kan bidra till en trevlig miljö. Färg kan enligt Rydberg (1991) påverka 

människan på olika sätt, enligt honom ger varma, harmoniska och ljusa färger en uppiggande 

effekt. Dock bör inga för uppseendeväckande kulörter användas för att ta fokus från studierna. 

Därför har möbeln utformats i en vit färg samt med en skärm och låda i en mossgrönt, vilket 

kan bidra till en pigg känsla. För att skapa en gemenskap mellan besökarna har möbeln 

utformats som ett pussel där alla studieplatser är sammanlänkande i mjuka former. Tanken är 

att formgivningen ska uppfattas som inbjudande och mjuk. Vid möblering av flera skrivbord 

tillsammans kan många olika formationer och uttryck antas. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att en rad olika faktorer har en avgörande roll för att besökaren ska uppfatta en 

miljö som inspirerande och motiverande men genom tillämpning av den teori som genomgår 

projektet kan möbeln vara med och bidra till en trivsam miljö.  
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6 Slutsats  
Man kan konstatera att biblioteket har en viktig roll för sina besökare framför allt gällande den 

sociala aspekten. Besökare kommer till biblioteket för att umgås och utbyta kunskaper och 

detta vill man göra i en trygg och trivsam miljö som är till för alla.  

Resultatet visar att det är möjligt att designa en aktivitetsbaserad möbel anpassad för 

människans behov och förutsättningar i en biblioteksmiljö. Detta görs genom att tillämpa teori 

inom ergonomi, genom att utforma en möbel som är justerbar i höjdled. För att bidra till god 

ljudergonomi skapas en skärm gjord i ett ljudabsorberande material. Belysning som kan 

anpassas av användaren bidrar till bra ljusergonomi. För att skapa en användbar produkt 

utformas möbelns funktioner med syftet att vara lättillgängliga och tydliga för användaren. 

Eluttag för att kunna ladda medhavd teknik är en förutsättning för att besökaren ska välja att 

använda möbeln, därför finns laddningsmöjligheter integrerade i möbelns bordsskiva.  

Design för alla bidrar till ökade kostnader, då produkten behöver vara anpassningsbar och 

flexibel för sina användare, men också en nödvändighet för att skapa god ergonomi.  

Om möbeln genom sin formgivning upplevs som en bidragande faktor för att skapa en 

inspirerande och motiverande biblioteksmiljö är upp till användaren att avgöra. Detta koncept 

kan genom följsam formgivning och mjuka former ses som ett försök till detta.   
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Bilaga 1. Intervju 

S. 1(1) 

Bibliotekschef Jenny Samuelsson  

Jenny Samuelsson är chef för universitetsbiblioteket på Luleå tekniska universitet och berättar 

i den öppna intervjun som gjordes på biblioteket om hennes syn på biblioteket och om 

framtidvisioner. Jenny Samuelsson beskriver biblioteket som en mötesplats för besökarna som 

främst utgörs av studenter. Där man umgås och studerar tillsammans. Hon menar att det därför 

är mycket viktigt att biblioteksmiljön känns trygg och hemmastadd för besökarna där de 

resurser som besökarna behöver finns tillgängliga. Många studenter väljer att gå till biblioteket 

för att studera och Jenny beskriver att den sociala aspekten är en stor anledning till detta.  

Angående studieplatser i tyst miljö berättar Jenny Samuelsson att det finns en stor efterfrågan 

på fler platser i tyst miljö, trots detta att bibliotekets tysta avdelning nästan aldrig är fullsatt. 

Hon är osäker på vad detta beror på men att det antagligen är på grund av att inredningen 

känns tråkig och kall. Hon menar alltså att inredningen måste bli mer mysig och avslappnad 

för att besökarna.  En annan anledning som hon nämner är att det inte finns tillräckligt med 

eluttag tillgängliga.  

Jenny Samuelsson berättar att många av besökarna går till biblioteket tillsammans med vänner 

för att studera. Även om studierna är enskilda i en tyst miljö så vill besökarna även sitta 

tillsammans med sina vänner. Där man istället tar kaffepauser och lunchar tillsammans för att 

sedan återgå till sina egna studier. Därför bör inte tillgången av mindre förtäring underskattas. 

Gällande studieplatserna menar hon att det finns behov av flexibel belysning, höj- och 

sänkbara skrivbord, förvaringsmöjligheter och fler miljöer med olika ljudvolym.  

Hon berättar även att bokhyllorna blir färre och färre och att böckerna idag ersätts med ett 

elektroniskt bibliotek. Detta är fortfarande relativt nytt vilket gör att inte så många besökare 

har lärt sig att använda e-biblioteket eller vet hur det fungerar. Mer information om detta bör 

ges till besökarna för att de ska upptäcka det och börja använda sig av elektroniska böcker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. Observationer 

Sid. 1(4) 

Göteborgsuniversitetet 

Det samhällsvetenskapliga biblioteket på Göteborgs universitet är en gammal byggnad med en 

traditionell sinnesstämning av ett universitetsbibliotek och avser ungefär 300 enligt Göteborgs 

universitetsbibliotek (2015-08-14) studieplatser i olika miljöer. Här finns många mindre rum 

vilket medför att olika volymzoner skapas naturligt. Man har valt att använda två av de mindre 

salarna till tysta läsesalar där laptops inte är tillåtna detta har dock inte framgått för 

studenterna som använder sig av salarna. Här finns en laptop på varje bord. Fasta datorer finns 

i biblioteket och är avsedda för informationssökning, dessa är 25 stycken.  

Första våningen är gammal och ser inte ut att ha moderniserats, här har man valt att bevara 

inredning och känsla av det traditionella biblioteket. Läsesalen består av många studieplatser 

som är enkelt uppställda i rader. Här finns även en läslampa placerad på varje bord.  

En annan del av byggnaden är nyrenoverad och har moderniserats. Här har man olika rum för 

olika aktiviteter och ljudvolymer. Den tysta läsesalen var här den sal som främst observerades 

och användes även vid egna studier. Rummet är vitmålat med en brun heltäckningsmatta, här 

finns även stora fönster vid varje vägg. Borden är placerade i fyra grupper bestående av sex 

bord vid varje och är placerade i olika vinklar med cirka tre meters avstånd till varje grupp. 

Borden är vita och går ej att anpassa efter önskad höjd. Inte heller stolarna. Vid varje bord 

finns en avskärmande ljudabsorbent i mjukt material. Eluttag finns placerade i taket cirka 

1,5m ovanför borden, för nästan varje bord finns två eluttag att tillgå, i och med höjden är de 

svåra att nå. 

Belysning i rummet består av lampor i taket, dessa är nästintill placerade så att det finns en 

lampa per skrivbord. Ljuset är behagligt i rummet men något mörkt för bokläsning. Några av 

lamporna trasiga och det finns ingen information om felanmälning. Temperaturen är behaglig 

och ventilationen är okej men skulle kunna vara ännu bättre. Toaletter finns placerade i ett 

annat intilliggande rum, detta innebär en hel del spring i dörrar och att man tvingas lämna sina 

saker.  

På en hylla vid ingången finns bokningslappar att hämta för att lägga på skrivbord när man 

lämnar sin studieplats en längre stund. Här fyller man i namn, datum, leaving och returning. 

Detta gäller mestadels när man lämnar för lunch.  

En klädhängare finns också vid ingången, denna ger plats åt cirka fem stycken jackor.  

Runt om i biblioteket finns även några fåtöljer som är riktade ut mot fönster placerade, vilka är 

passande för läsning. Det finns också olika bord med avskärmning och ljudabsorbent passande 

för grupparbete. Borden är många men trots detta är ljudvolymen relativt låg tack vare 

ljudabsorbenterna. Även ett antal grupprum finns tillgängliga för bokning vid grupparbete.   

Bokhyllorna i biblioteket är få och fungerar inte som av avskärmning utan är placerade i ett 

eget rum. Bokhyllorna i sig är mycket enkla i trä och har ingen egen belysning.  



 

 

Bilaga 2. Observationer 

Sid. 2(4) 

 

 

 

  

Bild 21: Studieplatser i tyst zon. 

Bild 24: Bokningslapp för studieplats. Bild 23: Eluttag för studieplats. Bild 22: Studieplatser med avskärmning. 



 

 

Bilaga 2. Observationer 

Sid. 3(4) 

Luleå tekniska universitetet  

Luleå universitetsbibliotek finns placerat i en av universitetets byggnader och består främst av 

en huvudvåning men med en mindre nedervåning som är en tyst zon, men man kan också ta en 

trappa upp och sitta på en “balkong” och blicka ut över biblioteket. Det här biblioteket är inrett 

i en öppen planlösning med grupprum och bokhyllor som fungerar som avskärmning. Första 

intryck av miljön är att volymen är hög, många ljudkällor från alla håll. Främst i form av prat 

men också ljud från kopiatorer. Biblioteket uppfattas som en samlingsplats för studenterna, ett 

“vattenhål” där man träffas, studerar och utbyter kunskap. Här finns fåtöljer riktade mot 

fönster för läsning, bord för grupparbete samt bord längs fönster för enskilda studier. Vid 

dessa formationer varierar ljudvolymen beroende på om de flesta studenterna är där själva 

eller med vänner för att studera. Borden är enkelt utformade i trä med en liten hylla och en 

lampa. Dessa är tillsynes gamla och är inte höj- och sänkbara. Inte heller tillhörande stolar. 

Många av lamporna fungerar inte.  

De flesta studenter som här inne studerar på egen hand med enskilda studier använder hörlurar 

vilket är förståeligt då ljudvolymen är hög. Intressant är dock att i den tysta zonen på 

nedervåningen är studenterna färre och upptar inte de studieplatser som finns tillgängliga. På 

nedervåningen finns också en mindre tyst läsesal, här är många av platserna lediga. Detta rum 

är dock ganska tråkigt inrett och borden känns mest “inkastade” och salen verkar ogenomtänkt 

inredningsmässigt. Temperaturen är också väldigt låg och fler eluttag behövs. Eluttagsbrist är 

något som förekommer i hela biblioteket och man kan se att studenterna väljer sina platser 

efter detta. Många av borden är inte placerade längs väggar vilket påverkar tillgången på 

eluttag. Att ha med sig egen dator är något som de flesta har men det finns även många fasta 

datorer att använda i biblioteket. 

I det stora hela känns biblioteket ogenomtänkt och delvis renoverat i olika omgångar vilket 

medför många olika inredningsstilar och färger. Miljön känns därför orolig och plottrig. 

Ventilationen är mycket dålig och temperaturen i lokalerna är låg. Ett intryck är att biblioteket 

är för litet och behoven av studieplatser stora, vilket sätter stora krav på smart inredning. 

Likaså är bokhyllorna många men böckerna få.  

 

Bild 25: Planlösning. Bild 26: Studieplatser. Bild 27: Studieplatser i tyst zon. 



 

 

Bilaga 2. Observationer 

Sid. 4(4) 

Göteborg stadsbibliotek 

En observation på Göteborgs stadsbibliotek gjordes då biblioteket är nyrenoverat. Intresset var 

främst att titta på hur man valt att utforma de studieplatser och läsplatser som finns. Första 

intrycket var att fastän det är ett mycket stort bibliotek så är ljudvolymen mycket låg. Det är 

många besökare men detta är inte något som märks då de flesta besökare verkar vara där 

ensamma vilket inte skapar en pratig miljö. Studieplatserna är många och mycket enkelt 

utformade. Varken bord eller stolar är höj- och sänkbara och inte märkbart ergonomiska. Vid 

varje bord finns ett eluttag och en läslampa samt avskärmning till grannen genom pelare som 

går från golv till tak. Läslampans placering går att anpassa efter individens tycke.  

Många läsplatser finns tillgängliga i biblioteket och stora fåtöljer som är riktade med 

fönsterutsikt finns tillgängliga passande för läsning. Längs väggarna finns mindre soffor som 

också är anpassade för läsning.  

Grupprum finns tillgängliga för grupparbete, dessa består av glasväggar vilket skapar en 

öppen känsla. 

Under observationen sågs inga skärmar som skapade avskärmning mellan sittplatser och bord 

utan möbleringen var gjord för att skapa naturlig avskärmning med hjälp av all inredning i 

biblioteket. Detta var något uppskattades i och med att det möjliggör för besökarna att blicka 

ut över lokalerna istället för att endast mötas av en stor skärm.  

 

 

  

Bild 29: Platser med datorer. Bild 30: Läsrum för barn. Bild 28: Förvaringsskåp. 



 

 

Bilaga 3. Enkätundersökning  

Sid. 1(2) 

Biblioteksvanor 

Nedan beskrivs en enkätundersökning över studenters biblioteksvanor när det kommer till 

studier samt vad de saknar i biblioteket.  

Frågor 

1. Vilken är den vanligaste anledningen till att du besöker biblioteket?  

2. I vilken ljudmiljö befinner du dig helst i på biblioteket?  

3. Vet du hur du använder dig av e-böcker på biblioteket?  

4. Är det något du saknar på biblioteket?  

5. Brukar du använda bibliotekets datorer? Brukar du ta med egen dator/surfplatta? 

Svar 

Sju studenter från olika universitet tillfrågades och svarade på enkäten, nedan presenteras 

svaren.  

Högskoleingenjör, teknisk design, 25år (Luleå tekniska universitet) 

1. Studera enskilt men också i grupp.  

2. Vid enskilda studier befinner jag mig helst i tyst miljö, tysta avdelningar.  

3. Nej, aldrig provat. 

4. Närhet till micro, möjlighet att lämna mina grejer kortare stunder men främst saknar jag en 

inspirerande miljö som får mig motiverad.  

5. Jag använder bara bibliotekets dator om jag ska arbeta i ett program som jag inte har på min 

egen dator eller om jag ska skriva ut. Annars tar jag med min egen. 

 

Civilingenjörsstudent, teknisk design, 22år (Luleå tekniska universitet) 

1. Jag är oftast i biblioteket för att det är den närmsta skrivaren. Eftersom det är så små bord 

och mycket folk så pluggar jag aldrig där.  

2.  Jag gillar en hyfsat tyst ljudnivå, men ändå lite prat eftersom jag själv gillar att diskutera 

och inte vill känna att jag stör andra. Men hyfsat tyst då det är behagligt och man slipper bli 

trött i huvudet! 

3. Jag har aldrig använt mig av en e-bok på biblioteket. 

4. Jag vill ha större bord och fler bord! Gillar att det är lugnt och lite avskilt med alla hyllor, 

men det finns för få platser för att locka vårt plugg-gäng. Hade det funnits större och fler bord 

hade jag absolut pluggat i biblioteket. Vi har många böcker och datorer som tar stor plats.  

5. Jag använder skolans datorer för att arbeta i de olika programmen vi lärt oss (Alias, NX, 

Maya osv). Eftersom dessa inte finns på min egen dator, men allt skrivande gör jag hellre 

hemma eftersom jag är mer effektiv hemma då jag ska skriva individuella texter. Vid 

projektarbeten och då texter ska skrivas tillsammans så använder jag skolans datorer, men 

föredrar min egen. Tar sällan med min dator, använder endast min läsplatta för att läsa 

uppgifter, inte för att anteckna eller skriva! 

 

 



 

 

Bilaga 3. Enkätundersökning 

Sid. 2(2) 

Civilingenjörsstudent, industriell ekonomi, 23år (Luleå tekniska universitet)  

1. Studera, enskilt. 

2. Tyst och avskilt för att inte distraheras.  

3. Nej, har aldrig använt en e-bok.  

4. Fler pluggplatser i tyst miljö.  

5. Jag brukar använda min egen dator som jag tar med till biblioteket.  

 

Student, jämlikhet och mångfald, 22 år (Lunds universitet) 

1. För att få ro till att plugga alternativt få tillgång till ref. exemplar. 

2. Gärna lugnt och tyst, dock lite beroende på vad jag ska plugga. Ska jag läsa vill jag gärna 

sitta i tyst avdelning om jag ska skriva eller göra ett arbete gärna i en miljö som är tyst men 

ändå så lite rörelse. 

3. Ja, men tycker det är bättre att ha böcker i pappersform. 

4.  Ergonomiskt bra anpassade stolar och bord, eluttag, bra luft och värme, vattenkranar som 

är gjorda för att ge kylt vatten som man kan fylla på vattenflaskan. Möjlighet att koppla upp 

datorn till skolans skrivare. 

5. Egen dator, dock använder jag skolans datorer när vi ska skriva ut då man inte kan koppla 

upp sin egen dator till skrivaren. 

Student, jämlikhet och mångfald år (Lunds universitet) 

1. Besöker framför allt för att få lite plugg gjort i lugn och ro!  

2. Tysta avdelningar!  

3. Aldrig provat.  

4. Inget som jag tänkt på!  

5. Tar alltid med mig egen dator! 

 

Student, logistik service management (Lunds universitet) 

1. För att plugga, främst under tentaperioder och grupparbeten 

2. I en ljudnivå där viss mån av prat är tillåtet. Varierat med tysta avdelningar. 

3. Nej det vet jag inte. 

4. Fler platser att plugga 

5. Jag brukar ta med mig egen dator, använder endast datorerna på biblioteket då jag ska 

skriva ut arbeten mm. 

Student, logistik service management (Lunds universitet)  

För att plugga i lugn och ro.   

2. Där det är lugnt och tyst men ändå inte helt knäpptyst för då får jag panik att jag ska störa 

om jag prasslar eller råkar viska något till en kompis. 

3. Nej. 

4. Fler studieplatser med eluttag nära till hands och bra WiFi överallt. Och möjligheten att 

våga/kunna lämna sina saker om man t.ex. ska iväg och äta. 

5. Nej jag har alltid med mig min egen dator/iPad. 

  



 

 

Bilaga 4. Persona 

Sid. 1(1) 

 
Olga Olsen 

 
ÅLDER: 22 år 

YRKE: Student 

BOR: Luleå 
CIVILSTATUS: Singel 

  

 

PERSONLIGHET 
Som person är Olga social och ambitiös och har höga krav på sig själv i allt hon gör. Hon är en 

tävlingsinriktad kvinna och är en dålig förlorare men hon är alltid snabbt uppe på benen igen. 

Olga är även en tankspridd person och har många bollar i luften vilket kan göra att hon ibland 

blir okoncentrerad och klantig.  

 

INTRESSEN 
Hon gillar att engagera sig i studentlivet att träffa nya människor. Hon tycker också mycket 

om att umgås med sina vänner och att löpträna.  

 

LIFE GOALS 
Olgas mål i livet är att känna att hon har levt varje dag till fullo och testat på många olika 

sorters utmaningar.  

 

EXPERIENCE GOALS 
Det viktigaste för Olga när hon studerar i biblioteket är att hon får ro och kan koncentrera sig i 

en motiverande miljö.  

 

ENG GOALS 
Olgas mål med studierna är att arbeta som ingenjör och att en dag bli chef för ett stort företag. 

 

EN VANLIG DAG I OLGAS LIV 
Olgas väckarklocka ringer klockan 06.00 vilket den gör varje dag. Därefter gör hon sig redo 

för en halvtimmes löprunda. Detta är ett bra sätt för Olga att förbereda sig för en lång och 

intensiv dag i skolan. Därefter duschar hon, gör sig i ordning och äter sin frukost samtidigt 

som hon går igenom dagens schema. Väl redo för skolan tar hon sin cykel och cyklar i väg till 

dagens första föreläsning. Hon är i skolan fram till 18.00 och har spenderat några timmar i 

universitetsbiblioteket som ett avslut på arbetsdagen. Därefter träffar hon några vänner på 

middag och cyklar sen hem klockan 21.00 och fixar i ordning det som behövs för nästa dag.  

 

 


