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Abstract 
As information becomes more widely available, the library finds itself in a position where new paths need to be 
explored on which to reach out to users. Learning Commons have developed internationally as a way to stimulate 
active learning and to prioritise social interaction over the material collection. By using Chalmers University of 
Technology as a case study, the aim of this study has been to clarify the concept of Learning Commons from a 
Swedish perspective and to contribute to the representation of diverse interpretations worldwide by so doing. 
Chalmers was the first Swedish library to institute a Learning Commons in 2016 and so the study has come to 
focus on organizational factors driving its establishment and on how the term is used locally. The library’s per-
spective has been point of departure with a rich material found in business plans, project plans and other officially 
drafted documents concerning its coming into existence and evaluation thereof. Complementary information was 
gathered from e-mail conversations with the prefect and a more informal perspective added through the library’s 
blog and some newspaper articles on the topic. All documents have been studied using a qualitative content-based 
analysis with a concept analytical angle. Theoretical premises were found in materiality and constructivism as 
concepts, in combination with an overarching starting point in organization theory. The analysis showed that the 
library and the Learning Commons were seen as two distinct concepts, where the main distinguishing characteristic 
was found in the focus on the collection and user respectively. The Learning Commons further functions as a 
testing ground for new ideas, which fit more easily in a new context. Related to these questions of organizational 
development, the physical structure has shown to be an efficient mediator of change, imprinted as it is with sym-
bolism prompting certain behaviour. A closer collaboration with Chalmers University and a more perceptive way 
in relation to users has, together with adjustments to prevalent pedagogy, environmental thinking and strengthen-
ing of the profile internationally as well as socially formed the Learning Commons of Chalmers. It has shown to 
be an appreciated part of the present and future library. 
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1 Inledning 

Hur definierar vi ett bibliotek? Vad är dess innersta kärna, dess karaktäristika, utan 

vilka begreppet blir tomt och intetsägande? Enligt Nationalencyklopedins definit-

ion av begreppet står bibliotek både för en ”på ett visst sätt ordnad samling av 

böcker, tidskrifter, handskrifter eller andra dokument som i allmänhet förvaras i för 

ändamålet anpassade lokaler och sköts av speciell personal”, men också för själva 

rummet (NE 2018a). En etymologisk vinkling visar vidare att begreppet är sam-

mansatt av de grekiska orden βιβλίον (biblion) och ϑήκη (theke); bok och förva-

ringsrum på svenska. Det är ett av få exempel, där ett föremål har gett namn åt en 

byggnadstyp som i sin tur har gett namn åt en yrkeskår (Bennett 2003: 2). Innehåll, 

byggnad och dess förvaltare är således begreppsligt tätt sammanlänkade. Vad hän-

der då om boken försvinner ur rummet, bibliotekets fokus blir ett annat och biblio-

tekarien får en ny roll? Med andra ord, vad händer, när lärandetorg sätts i bruk? 

Lärandetorget är ett internationellt koncept som utvecklades runt millennieskif-

tet med den till synes enkla målsättningen att främja lärande (Milewicz 2009: 10). 

Den tidsmässiga kontexten utgörs av en tilltagande platsobundenhet och informat-

ionstillgänglighet, där bibliotekets roll som fysiskt informationscentrum förlorar 

betydelse (Jochumsen et al 2012: 587). Materialitetens kraft i form av fysiska sam-

lingar har i den häri bottnade omförhandling av roller kommit att jämföras med 

konstruktivistiska tankegångar, vilka tillskriver aktivitet en starkare ställning och 

fokuserar på processer snarare än på objekt. Vägledning av en aktiv lärandeprocess 

har med konstruktivistiska förtecken därför allt mer kommit att framhävas framför 

samlingens fysiska format med intentionen att bibehålla och återskapa relevans för 

användaren (Limberg et al 2009: 37). Rådande pedagogiska strömningar, en för-

ändrad syn på kunskap, teknisk utveckling och ett förändrat informationsbeteende 

hos användaren har mot denna bakgrund lett universitetsbibliotek världen över i en 

riktning förbi den traditionella biblioteksverksamheten och det redan väletablerade 

informationstorget till lärandetorget som koncept. Där informationstorget fokuserat 

på tillhandahållande och underlättande av informationsanvändningens alla steg, 

styrs lärandetorget av kollaborativa inslag, inbjudande möblering, vägledande ser-

vice och lärandestödjande teknologi: Mötet och samtalet är det väsentliga. 

Utvecklingen av lärandetorg är således del i en större organisationsutveckling 

som här önskas studeras med organisationsteoretiska ansatser styrda mot frågor 

som rör förändring och identitet. Mötet mellan bibliotek och omgivning är det cen-

trala med hänsyn både till den mänskliga faktorn och den fysiska inramningen, in-

bäddade som de är i lärandetorget som koncept. För att understryka uppsatsens rikt-

ning ytterligare fungerar också materialitet och konstruktivism som teoretiska rikt-

linjer, med hänvisning till den roll som en förändrad kunskapssyn spelat i samman-

hanget. 
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Intressant är att utvecklingen av lärandetorg har varit tämligen lokal både inom 

och mellan länder, med konsekvensen att en mer sammanhållen begreppsdefinition 

och förklaring av konceptet saknas (Forrest & Halbert 2009: xi), om än vissa ge-

mensamma drag naturligtvis gör sig gällande. 2016 var Chalmers bibliotek först ut 

i Sverige med att upprätta ett renodlat lärandetorg, vilket gör det till en tämligen ny 

och outforskad tolkning av konceptet; en lämplig plattform utifrån vilken lärande-

torgets placering i en större organisationsutveckling kan studeras.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är tudelat såtillvida att konkretisering av organisationsförändrande 

processer i ett biblioteks strävan efter anpassning samsas med frågor som rör be-

greppsliga ramar. De identitetsförändrande processerna avses studeras utifrån Chal-

mers lärandetorg som fallstudie och exempel, med inriktning mot den rumsliga di-

mensionen och det förstärkta fokus på socialt och aktivt lärande som lärandetorget 

ger uttryck för. Syftets är således att undersöka bibliotekets förändrade roll gente-

mot sin omgivning med utgångspunkt i lärandetorgets tillblivelse. Inledningen gav 

vidare vid handen att konceptets lokala förankring lämnat begreppsanvändningen 

tämligen diffus. En annan del av uppsatsens syfte består därför i att eftersträva en 

nyansering och större förståelse av begreppet och dess användning. 

Med hjälp av kvalitativa innehållsanalytiska studier av Chalmers biblioteks 

styrdokument och kompletterande textkällor är målet att i uppsatsen besvara föl-

jande frågeställningar, med särskilt fokus på konstruktivismens och organisations-

förändringens påverkan: 

 

- Vad är ett lärandetorg och hur relaterar det till biblioteket som begrepp? 

- Hur kan, med Chalmers bibliotek som fallstudie, konceptet lärandetorg stäl-

las i relation till samtida biblioteksutveckling?  

Uppsatsen utgör ett kunskapsbidrag till det internationella pussel som nu läggs av 

analyser av lärandetorg (se kapitel 1.2) och bildar samtidigt ett bidrag i ämnet på 

nationell nivå, där fenomenet fortfarande är nytt och föga omskrivet. 

1.1.1 Avgränsningar 

Vad gäller avgränsningar, ligger uppsatsens tidsmässiga betoning på de senaste årt-

ionden, med utgångspunkt i det svenska akademiska biblioteket på Chalmers. Om 

inte annat framgår avses med termen ”bibliotek” därför universitets- och högskole-

bibliotek i allmänhet och med ”biblioteket” Chalmers specifikt, som i sin tur kan 

räkna till de tre beståndsdelarna Huvudbiblioteket, Arkitektur- och Samhällsbygg-

nadsbiblioteket och lärandetorget i Kuggen. En avgränsning behöver således fast-

ställas även inom Chalmers biblioteksväsen, där lärandetorget lyfts ut för närmare 
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studier, medan noteringar om Huvudbiblioteket och Arkitektur- och Samhällsbygg-

nadsbiblioteket endast kan vara av övergripande karaktär. Förändringar har natur-

ligtvis också satt sina spår i dessa båda bibliotek, men detta får blir föremål för 

framtida studier. Än mindre än så kommer institutionsbiblioteken att figurera i fö-

religgande uppsats. Chalmers Tekniska Högskola kommer att refereras till i dess 

kortversion – Chalmers – enligt rådande konventioner. 

Det behöver vidare betonas att det är biblioteket och dess rumsliga aspekt som 

står i fokus. Att se vad som har hänt med yrkesrollen och att undersöka hur profess-

ionellt verksamma bibliotekarier uppfattar sin roll i det nya klimatet vore förvisso 

intressant, men kan inte rymmas inom ramarna för denna uppsats. Detsamma gäller 

användarnas perspektiv på lärandetorget som koncept, förutom den mer övergri-

pande reaktionen som framkommer i utvärderingen av lärandetorget (se Utvärde-

ring 2017 i kapitel 2.2.10). 

Ytterligare en avgränsning gäller lärandetorget gentemot lärandeytor, en skill-

nad som kommer att förtydligas i definitionskapitlet (1.1.2). Liksom bibliotekarier-

nas omdefinierade roll, bildar naturligtvis också lärandeytor ett ämne i sig. Det 

kommer därför inte att kunna ske någon fördjupning av begreppet och den bakom-

liggande idén i detta arbete. 

Avgränsningar innebär naturligtvis också begränsningar; ett subjektivt och ak-

tivt val görs gällande ämne, teoretiskt perspektiv, material och metod. Uppsatsen 

kan aldrig göra anspråk på att vara heltäckande och bygger på en medvetenhet kring 

det faktum att olika parametrar kan ge olika resultat och belysa olika förhållanden 

inom det studerade ämnet. Samtidigt är denna problematik underliggande alla upp-

satser, som istället blir bidrag som kan sammanfogas till en större helhet. Utan dessa 

mindre studier kan inte denna helhet växa fram, som just på grund av den variation 

som finns i respektive perspektiv och angreppssätt blir än mer belysande och nyan-

serad. Framtida forskning har föreslagits gällande bibliotekariernas respektive an-

vändarens synvinkel samt analyser av lärandeytor, men också mer komparativa stu-

dier vore intressant att tillämpa, inte minst i en internationell högskolekontext. 

1.1.2 Definitioner 

Då informations- och framför allt lärandetorg är centrala begrepp i uppsatsen, kan 

det vara på sin plats att förtydliga vad som här avses med termerna. De finns intres-

sant nog inte listade i Nationalencyklopedin (NE 2018b) eller som kontrollerade 

svenska ämnesord (Kungliga biblioteket 2016), men här ska en kort introduktion 

ges utifrån relevant litteratur. För en närmare presentation, se kapitlet om tidigare 

forskning (kapitel 1.2).  

I denna uppsats kommer de svenska begreppen information- och lärandetorg 

att användas istället för de engelska ursprungstermerna Information och Learning 
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Commons. Valet föll sig naturligt med tanke på att översättningarna är väl etable-

rade och det huvudsakliga studieobjektet för uppsatsen är ett svenskt exempel. 

Chalmers bibliotek använder själva också ordet lärandetorg (se kapitel 2). 

Det är inte bara Nationalencyklopedin som saknar en definition, utan även be-

skrivningar i den befintliga litteraturen, liksom den praktiska användningen av ter-

merna är allt annat än entydig. Där de flesta verkar se informations- och lärandetor-

get som två distinkta fenomen som behöver skiljas åt också språkligt, menar andra 

att de är så nära besläktade att det räcker att använda termen informationstorg, i 

vilken även lärandetorget kan ingå. Donald Beagle, som frekvent dyker upp i litte-

raturens referenslistor som ansedd forskare inom ämnet, är bland flera andra före-

trädare för användningen av olika termer, medan författare till antologin A Field 

Guide to the Information Commons (2009) förespråkar en begreppslig enhet. Lä-

randetorget är förvisso en variant och en vidareutveckling av det förra, men uppvi-

sar, som vi ska se, helt andra prioriteringar. Joan Lippincott, som skriver i A Field 

Guide to the Information Commons, menar att det slutligen är bibliotekspersonalens 

förståelse av begreppen som avgör hur termerna används och att detta resulterar i 

vitt skilda tolkningar av samma begrepp, då alla implementeringar är lokala anpass-

ningar (Lippincott 2009: 18). Del i definitionsproblematiken kan ligga i spontanei-

teten bakom uppkomsten, då den teoretiska bakgrunden halkat efter. Att försöka 

kringgå problematiken genom att använda ett övergripande begrepp bidrar dock 

inte till någon lösning. Istället blir det ännu viktigare att försöka sträva mot en ge-

mensam förståelse och en gemensam begreppsanvändning. Det är naturligtvis en 

tolkningsfråga, men torgens karaktäristika och kärnfokus, så som beskrivna av 

bland annat Beagle (se kapitel 1.2), föranleder ändå en tvådelad begreppsanvänd-

ning i uppsatsen. Användningen av begreppen som två distinkta varianter ska gynna 

tydligheten, men också uppmärksamma att det handlar om två kronologiska faser 

med rötter i olika kontexter. Samtida idéer och utvecklingar har varit präglande i 

båda fallen.  

Definitionsproblematiken går dock längre än så. I och med att en accepterad 

definitionsapparat saknas, används ytterligare begrepp, som anspelar på exempelvis 

kunskap, teknologi eller den akademiska kontexten (eng. knowledge commons, te-

chnology commons eller academic commons) (Forrest & Halbert 2009: s.xii, 

Milewicz 2009: 3). Lämnar man den amerikanska kontexten, ser man också att helt 

andra begrepp är vanliga i Storbritannien, så som ”one-stop shops, learning café, 

learning cluster, social learning spaces, group study areas with technology” eller 

”flexible space” (Thompson & Sonntag 2008: 201f). Thompson & Sonntag menar 

rentav att det krävs olika begrepp för att kunna fånga de varianter som finns, då 

inget begrepp är heltäckande (2008: 201). Där den uteslutande användningen av 

informationstorget som term är för generell, blir denna lösa och valfria benämning 

för otydlig för uppsatsens syfte. Som redan nämnt, kommer därför i denna uppsats 
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termerna informations- och lärandetorg att användas, inte minst för att plocka upp 

studieobjektets eget namn (Chalmers biblioteks lärandetorg). 

Oavsett tolkning, har alla de amerikanska benämningarna (och även de svenska 

översättningarna) gemensamt att torget accepterats som en träffande beskrivning av 

den bakomliggande tanken, trots att förledet kan variera. Torget som tradition utgör 

en plats där människor möts och utbyter idéer och tankar (Forrest & Halbert 2009: 

xi). Inte minst är torget tillgängligt för vem som helst och gratis, något som kan 

appliceras väl på biblioteket som institution. Tanken med torget i allmänhet och 

bibliotekstorget specifikt, oavsett vad det må benämnas, är vidare att det ska gynna 

individen och i förlängningen också samhället (Milewicz 2009: 6). Var och en bi-

drar med sin kunskap och sitt hantverk, vilket gör att kunskap anhopas och kan 

spridas vidare: Både individen och samhället kommer till gagns. Idén bakom torget 

illustrerar också den övergång från passivitet till aktivitet som har skett inom såväl 

biblioteksrummet som inom pedagogiken (se kapitel 1.4), samtidigt som det for-

mella kan möta det informella. Möten och samtal främjas, liksom en atmosfär som 

inbjuder till lärande.  

Som informationstorget signalerar i sitt namn, är dess syfte och tydligaste defi-

nitionskaraktäristikum att det utgör en plats för integrerad informationsteknologi 

och informationsförmedling. Information ska tillhandahållas i dess helhet, vilket 

innebär både de fysiska förutsättningarna och den individuella kompetensen att 

samla och värdera information (Beagle 1999: 84). Konstruktivistiska idéström-

ningar, här avseende det aktiva inslaget i lärandeprocessen, hinner bli än mer rå-

dande i samband med det ur informationstorget utvecklade lärandetorget. Lärande-

mål som fått tydligare formuleringar sedan Bolognaprocessen och samarbetets för-

delar lyfts fram i lärandetorget, där inte längre informationen som sådan står i cent-

rum, utan förmågan att tillämpa sig kunskap (Barr & Tagg 1995: 13, Given 2007: 

182, Wallén 2014: 27). Pedagogik har i detta samband fått stort genomslag på 

biblioteken. Som en utveckling ur lärandetorget ska här också nämnas att det finns 

så kallade lärandeytor (eng. Learning Spaces), som med fördel kan inredas över 

hela universitetsområdet. De bygger på liknande principer som lärandetorget och 

fungerar som mötesplatser och som plats för kunskapsproduktion i knutpunkten 

mellan formella och informella samtal. De har dock ingen fysisk koppling till 

biblioteket, utan kan inhysas i matsalen, i studentkorridorer eller universitetets olika 

utrymmen (Somerville & Harlan 2008: 3). Uppsatsen kommer, som redan nämnts, 

inte att undersöka dessa lärandeytor utan fokusera på lärandetorget. 

1.2 Tidigare forskning 

Lärandetorget som fenomen behandlas främst i litteratur av amerikanskt ursprung, 

följt av andra engelsktalande kontexter. Den största delen visar sig vid närmare ge-

nomgång handla främst om praktiska lösningar och specifika fall, vilket kan te sig 
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symptomatiskt, då fenomenet är relativt nytt och ännu ingen gemensam förståelse 

byggts upp. Ännu baseras begreppen informations- och lärandetorg på lokala tolk-

ningar och en arketypisk bild som kan frammanas hos gemene mottagare har ännu 

inte tagit form. Det synes därför som att litteraturen fortfarande befinner sig i en fas 

där begreppen och koncepten behöver förtydligas med hjälp av mer handfasta och 

explicita uttryck. Antologin A Field Guide to the Information Commons (2009) med 

Charles Forrest och Martin Halbert som redaktörer är ett sådant exempel, där en 

fallstudie och en ”field guide”, med ett flertal summativa presentationer av exempel 

på verkliga informationstorg redovisas bredvid mer analyserande och övergripande 

bidrag. Antologin utgör en passande start i studiet av de båda sammanlänkade fe-

nomenen.  

Även Donald Beagle är en lämplig startpunkt i sammanhanget, som den mest 

refererade forskare inom ämnesområdet han verkar vara. Framför allt har artikeln 

”Conceptualizing an Information Commons” (1999) fått stor genomslagskraft i ämnet. 

Relativt tidigt var han aktiv i processen att skapa en tydligare bild av vad ett informat-

ionstorg är och hur det kan bidra till en biblioteksverksamhet som ser sig i ett skede av 

förändring, där traditionella metoder och beprövad användning av det fysiska biblio-

teksrummet inte längre kan rättfärdigas i sin helhet. Beagle har också författat From 

Information Commons to Learning Commons (2004), ett konferensbidrag som tar upp 

en typindelning över informations- respektive lärandetorgets olika stadier. The Inform-

ation Commons Handbook (2006) slutligen är en mer praktisk guide. 

När det kommer till litteratur som kretsar kring lärandetorg mer specifikt, har an-

tologin Learning Commons: Evolution and Collaborative Essentials (2008), redigerad 

av Barbara Schader, visat sig vara central. Främst handlar bidragen också här om hur 

planeringen av en konkret omsättning av idén kan se ut och exempel ges från universi-

tetsbibliotek som redan har realiserat sin tolkning. Förutom antologin kan också Ri-

chard Holmgrens artikel ”Learning Commons: A Learning-Centered Library Design” 

(2010) nämnas, där lärandetorgets karaktäristika och nytta för biblioteket förklaras. Ex-

isterande litteratur kring ett uttalat lärandetorg är tämligen likartad i sin uppbyggnad 

och något begränsad numerärt. 

Däremot har i och med de konstruktivistiska tendenser som gjort sig gällande in-

ternationellt mycket eftertanke ägnats åt lärande som tema. En antologi som ansluter 

sig till detta tema är University Libraries and Digital Learning Environments (2011), 

redigerad av Penny Dale, Jill Beard, och Matt Holland. Här diskuteras ett förändrat 

användarbeteende och nya förutsättningar för biblioteket, samt därifrån utförda anpass-

ningar. Den fysiska platsen relateras till den virtuella och sätts vidare i relation till lä-

rande. Temat kräver också en hänvisning till artikeln ”From Teaching to Learning: A 

New Paradigm for Undergraduate Education” (1995), skriven av Robert Barr och John 

Tagg. Flera av de andra nämnda antologierna och däri häftade bidrag tar avstamp i 

artikeln som har varit ett inflytelserikt och tidigt bidrag till framställningen av föränd-

rade pedagogiska inriktningar. 
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Även Scott Bennett cirkulerar frekvent i ämneslitteraturens referenser. För denna 

uppsats har framför allt artikeln ”Libraries and Learning: A History of Paradigm 

Change” (2009) varit intressant, då mycket av den historiska aspekten kring biblio-

tekets relation till användaren och dess rumsliga prioriteringar klargörs. Även hans mo-

nografi Libraries Designed for Learning (2003) har varit av intresse, fastän denna är 

av mer praktisk art, med en steg-för-steg guide om konsten att planera biblioteksrum-

met. Inom den bibliotekshistoriska och arkitekturrelaterade forskningen ska också Mi-

chael Brawne nämnas, som med sin monografi Bibliotheken: Architektur und Ein-

richtung (1970) förmedlar en större förståelse kring bibliotekets rumsliga utveckling 

och vad som har närt och lett fram till den syn om bibliotekets väsen som idag är rå-

dande. Ett något mer sällsynt svenskt perspektiv i detta byggnadsfasta tema ges av Bir-

gitta Bergdahl i sitt bidrag till festskriften Svenska biblioteksbyggnader från förvaring 

till mötesplats: en festskrift till Lars Tynell (1989). Den rumsliga aspekten i ett akade-

miskt bibliotek problematiseras och analyseras slutligen också i The Library as Place: 

History, Community, and Culture (2007) med redaktörerna John Buschman och Glo-

ria Leckie. Här tas frågor upp som berör nutida behov och bibliotekets framtida ut-

formning. 

Överlag har det svenska materialet varit något glest, med undantag för ämnen som 

berör lärandet generellt. Ett något äldre bidrag i lärandeämnet utgörs av Studenternas 

bibliotek, Högskolebiblioteket i en lärande miljö (1996) redigerad av Krister Hansson 

och Kerstin Simberg, där utvecklingen inom högskolebibliotek studeras med hänse-

ende till integrering av biblioteket i utbildningen, ett ökat samarbete mellan högskola 

och bibliotek, samt studenters behov och utveckling av studiemiljöer. Från 2012 finns 

sedan Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärmiljö, där Malmö Högskola 

närmare har undersökts i projektform, med fokus på bland annat mångfald och bib-

liotekariens handledande roll. Ett akademiskt bibliotek som plats för innovativ rums-

lig planering återfinns vidare på Högskolan i Dalarna, som redovisas i Kurt Byströms 

rapport Från traditionellt akademiskt bibliotek till modern lärmiljö: Högskolan Dalar-

nas bibliotek – förväntningar och resultat (2016). Detta hybridbibliotek har utgått ifrån 

grundantaganden som liknar Chalmers lärandetorg, där det tysta enhetliga gett vika för 

det varierande och välkomnande. I en framtida studie vore det intressant att utföra en 

mer komparativ läsning av biblioteksrummet utifrån lärande som tema. I föreliggande 

uppsats ligger dock fokus på lärandetorget som idé, vilket gör att hänvisningar till dessa 

svenska högskolebibliotek förblir få. 

Att lärandetorg ännu inte figurerat i svenska texter i någon större utsträckning är 

föga förvånande då dess renodlade implementering ännu inte fått någon större genom-

slagskraft i Sverige. En uppsats ur en svensk kontext ter sig därför motiverad. I det 

följande ges en mer extensiv redogörelse av forskningsbakgrunden kring informations- 

och lärandetorg, där de presenterade bidragen närmare beskrivs med hänseende till 

konceptens ursprung, utveckling och huvudteman. Fastän uppsatsen fokus ligger på 

lärandetorget, anses det av vikt att också granska informationstorget som föregångare, 
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för att kunna förmedla de kontextuella förutsättningarna och de likheter och skillnader 

som finns och präglar begreppsanvändningen. 

1.2.1 Informationstorg 

Mycket i beskrivningen av universitetsbibliotekens roll och funktion har förändrats 

under det senaste århundradet och med det har också följt rumsliga förändringar. 

Inte minst teknikens genombrott och den digitala revolutionen har under de senaste 

årtionden lett till nya behov och krav när fokus har flyttats från det fysiska bestän-

diga till att inkludera även det virtuella föränderliga, en process vari en viss osäker-

het kring det fysiska bibliotekets framtid och överlevnad har tagit form (Jochumsen 

et al 2012: 587). Samtidigt har också synen på kunskap förändrats, vilket visar på 

de nära band som knyter samman teknologi, pedagogik och det fysiska rummet. 

Påverkas en av komponenterna, står även de andra inför förändring. 

Som antologin A Field Guide to the Information Commons visar, började idén 

och en begynnande implementering av informationstorget att yttra sig på olika håll 

i slutet av 80-talet, oberoende av varandra (Forrest & Halbert 2009: xii, Milewicz 

2009: 3). Den okoordinerade, ungefär samtida uppkomsten tyder på att det funnits 

ett underliggande förändrat behov som vuxit sig starkt i ett samspel mellan olika 

faktorer. Syftet med informationstorget var från början att kombinera traditionell 

biblioteksverksamhet med ny informationsteknologi, i en tid då datorer och grund-

läggande mjukvaror inte var självklarheter i studenthemmen. Beagle beskriver i sin 

artikel ”Conceptualizing an Information Commons” hur biblioteket i början av 90-

talet började att tillhandahålla datorer, datoriserade biblioteksfunktioner och kunnig 

personal (Beagle 1999: 82). Datoriserade databaser, arkiv och bibliotekskataloger, 

samt internet rent generellt möjliggjorde för studenten att bilda en mer aktiv och 

involverad part i sin egen informationsanvändning, men visade också att biblioteket 

kunde förnya och anpassa sig. Denna tidiga tolkning av informationstorget beskrivs 

av Beagle (2004: 1) som just informationstorg som anpassning (eng. Information 

Commons as adjustment). Anpassningen gällde samtiden och den tillgängliga tek-

niken, som underlättade vardagen för både bibliotekspersonal och studenter. An-

passningen bottnade också i nya behov och krav som ställdes från en användarge-

neration som var van vid informationsteknik. De flesta biblioteksbesök idag resul-

terar inte i en lånad bok, utan drar nytta av andra resurser (Jochumsen et al. 2012: 

587).  

Utöver denna mer grundläggande tolkning av ett informationstorg, som i grova 

drag kan sammanfattas som en datorsal med tillgång till kunnig personal, finns en-

ligt Beagle även informationstorg som isolerad förändring (eng. Information Com-

mons as isolated change) (Beagle 2004: 1). Här sträcker sig informationstorget förbi 

de tämligen basala funktionerna som omsluts i anpassningssteget, till att också in-

tegrera nya servicefunktioner och nya, mer anpassade biblioteksytor. I denna utö-

kade idé av informationstorget krävs en större samarbetsgrad mellan olika parter 
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inom biblioteket för att realisera det Beagle beskriver som ett ”continuum of ser-

vice”, med målet att ge användaren tillgång till och stöd i hela processen från in-

formationssökning, användning och tolkning av information, till bearbetning och 

presentation (Beagle 1999: 84). Detta avancerade informationstorg med ett integre-

rat servicelandskap kan påminna om det som komma skall, det vill säga lärandetor-

gets första stadium, men det förkroppsligar också en tydlig betoning på just inform-

ation, vilket skiljer det från lärandetorget. 

För att få plats med informationstorget flyttas ofta hyllor bort och i USA skickas 

också en del av böckerna iväg till gemensamma lagerutrymmen på annan ort 

(Milewicz 2009: 14). Informationstorget inför således inte bara nya tekniska ele-

ment i biblioteksrummet, utan tar också bort en del av bibliotekets traditionella 

identitet. Visuellt och rumsligt leder informationstorget till en ny upplevelse av 

biblioteket – den fysiska strukturen förändras. Samtidigt är det viktigt att kombinera 

det nya med det traditionella, då det finns många som fortsatt använder biblioteket 

på ett traditionellt sätt. Det läggs alltså fortsatt vikt också vid utvecklingen och vår-

den av bibliotekets samlingar (Gotwals 2009: viii). Biblioteket står numera både för 

stabilitet i samlad kunskap och för förändring i form av uppdaterade resurser, in-

formationsteknologi och anpassning till ett förändrat användarbeteende. För att an-

vända Dervins termer, möts både information och kommunikation, som tidigare 

varit så strikt åtskilda (se kapitel 1.4.2). Vidare möts det individuella och det kol-

lektiva, det traditionella och det nya. Graden som detta görs på kan variera och ge 

anledning till en tämligen flytande definition, som definitionskapitlet gett vid han-

den. Gemensamt för alla tolkningar är dock att det har skett en stor förskjutning i 

hur bibliotekets lokaler och ytor nyttjas och hur bibliotekets roll definieras 

(Milewicz 2009: 3).  

En annan definitionsosäkerhet som framgår i A Field Guide to the Information 

Commons finns kring informationstorgets rumsliga utsträckning. Det är intressant 

att notera att informationstorget i många fall hålls separerat från det övriga biblio-

teket eller tydligt markeras ut i rummet. Det är inte heller alltid att det associeras 

direkt till biblioteket som sådant (Milewicz 2009: 13). Vidare kan ibland hela 

bibliotek beskrivas som informationstorg, medan andra gånger endast en särskild 

del ger uttryck för konceptet (Lippincott 2009: 19). Elizabeth Milewicz ställer helt 

enkelt frågan om bibliotek och informationstorg är två benämningar på samma sak, 

eller om det ena utesluter det andra (Milewicz 2009: 14). I detta kapitel har det 

framgått att informatorget kan ha olika former och att begreppet kan tolkas och 

användas på olika sätt. Att informationstorg och bibliotek skulle utesluta varandra 

ter sig därför högst osannolikt. Snarare synes informationstorget vara en förläng-

ning och ett förnyat uttryck av biblioteket. Den egentliga relationen mellan biblio-

tek och informations- eller lärandetorg är dock allt annat än uppenbar och bildar en 

fråga att återkomma till under uppsatsens gång. Beagles informationstorg som an-

passning kan numera sägas vara standard på de flesta universitetsbibliotek. 
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Konceptet verkar ha lyckats råda bot på den fruktan kring bibliotekets tillvaro 

som gjort sig gällande och det beskrivs genomgående som en succé. I en tid där 

mycket av bibliotekets material finns elektroniskt tillgängligt och många väljer att 

studera hemifrån, vilket naturligtvis har lett till sjunkande besökssiffror, har biblio-

teket lyckats skapa en plats som fortfarande ter sig relevant. Både Gotwals och 

Milewicz pekar på en vändande trend med något ökade fysiska besök, samt en upp-

datering av bibliotekets image och identitet (Gotwals 2009: vii, Milewicz 2009: 5, 

12). 

1.2.2 Lärandetorg 

Betoningen på lärande och ytor för lärandeprocessen blev allt mer uttalad under 

2000-talet och resulterade så småningom i lärandetorget (Forrest & Halbert 2009: 

xv, Milewicz 2009: 10). Grundidén om en kombination av traditionell biblioteks-

verksamhet med modern teknologi och samarbeten olika funktioner emellan fortlö-

per som en röd tråd från det ena torget till det andra. Informationstorget som det 

målas upp av Beagle, som en plats för informationsteknologi och integrerad service, 

i grunden bibliotekscentrerat, förlängs dock till lärandetorgets mer flexibla lärande- 

och konversationsdrivna atmosfär, med utgångspunkt i användaren. Efter att tek-

nologin har introducerats och integrerats i bibliotekets verksamhet är det åter dags 

för biblioteket att förnya sig. Som en fortsättning av informationstorget delas också 

lärandetorget in i två former, så att de tillsammans med informationstorget bildar 

en sammanhängande kedja om fyra nivåer. Lärandetorgets mindre utvecklade form 

betecknas av Beagle som lärandetorget som omfattande förändring (eng. Learning 

Commons as far-reaching change) (Beagle 2004: 2). 

Som Richard Holmgren presenterar i artikeln ”Learning Commons: A Le-

arning-Centered Library Design” har biblioteket idag som uppgift att lära ut inform-

ationskompetens och källkritik, att utveckla användarnas studievanor och att främja 

effektiva forskningsstrategier (Holmgren 2010: 178f). Alla dessa kompetenser går 

tillbaka till en ny kunskapssyn, där lärande inte längre ses som kunskapsöverföring, 

utan utgår ifrån användarens egen kunskapsproduktion (Barr & Tagg 1995: 13), 

helt i linje med rådande konstruktivistiska tankegångar och högskolereformer. Kon-

struktivismen grundar sig i en uppfattning om kunskap som en subjektiv konstrukt-

ion som formas av individen i samspel med andra människor (se kapitel 1.4.2). Där 

informationstorget gav studenten verktyg att söka och återge information, blir lä-

randetorget därför en mötesplats för samtal, samarbeten och vägledning. Biblioteket 

anses inte längre i första hand vara ett informationscentrum, utan ett pedagogiskt 

stöd och en hjälpande hand, som ska utrusta användaren med de kunskaper och 

kompetenser som är nödvändiga i omvandlingsprocessen där kunskap blir till. Käll-

kritik, informationskompetens och främjande av goda studievanor, begrepp som 

dyker upp i Holmgrens uppräkning, är alla del i detta stöd. Kurser på biblioteket 

utgår från studenternas utbildning och anpassas till aktuella uppgifter för att öka 
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relevansen. Detta går också ihop med det Beagle definierar som situerat lärande, 

men också ”Blended Learning” blir allt vanligare, en kombination av virtuella och 

fysiskt bundna lärmiljöer (Beagle 2006: 39ff). Anpassning sker vidare till lokala 

förutsättningar och omfamnar funktioner som traditionellt har befunnit sig utanför 

bibliotekets lokaler. Vid University of Auckland, där studentsammansättningen är 

ovanligt varierande vad beträffar språk, etnicitet och studievana, är till exempel 

språkverkstäder och kurser kopplade till det akademiska lärandet självklara inslag 

i bibliotekets utbud (Mountifield 2008: 361, 393). 

Med tanke på att biblioteket idag utgår ifrån användarens behov, är det natur-

ligtvis avgörande att undersöka hur dessa ser ut och har förändrats. I sitt bidrag till 

antologin The Library as Place visar Karen Antell & Debra Engel hur den äldre 

generationen användare, som vuxit upp med biblioteket som boksamling och som 

plats för kontemplation och tysta fokuserade studier, ser bibliotekets värde ligga i 

böckerna. Den yngre användargenerationen däremot, som är van vid elektronisk 

information och tillgänglighet, uppskattar istället biblioteket som plats (Antell & 

Engel 2007: 174ff). När artiklar med mera kan nås hemifrån, försvinner den sociala 

kontakten. Det sociala har därför fått en särskild dragningskraft, menar också Lisa 

Given i samma antologi (Given 2007: 183). Samtidigt som teknologin tillåter an-

vändare att studera på valfri plats och därmed kan ge större utrymme för isolering, 

sker alltså en parallell utveckling i motsatt riktning, där det sociala elementet i kun-

skapsproduktionen betonas både top-down och bottom-up. På bara en generation 

har användarens förutsättningar och informationsvanor omkullkastats och fått helt 

nya former. Lärandetorget är följaktligen inte endast ett sätt att vara konform med 

aktuell pedagogik och politik, utan det är också ett svar på användarens förändrade 

behov och förväntningar. 

I en studie på ett kanadensiskt universitetsbibliotek, framförd av Lisa Given, 

framgår en efterfrågan på välkomnande ytor med bekväm möblering och genom-

tänkt ljussättning. Rummet ska vara estetiskt tilltalande, borden rymliga och arbets-

platserna ergonomiska (Given 2007: 179f) – det ska kännas som hemma? Här blir 

folkbibliotekets liknelse vid ett samhällets vardagsrum intressant (Jochumsen et al 

2012: 592). Det synes som att en liknande utveckling har skett på det akademiska 

biblioteket, om än med viss fördröjning och med ett annat fokus, men nog kan ele-

ment som påminner om ett stort vardagsrum identifieras. Bennett betonar också att 

mat har en given plats i det sociala, och uppmuntrar till samvaro, konversation och 

utbyten, i det ursprungliga torgets anda (Bennett 2003: 18f, 39). Biblioteket som 

helhet förväntas alltså rymma platser där man kan äta och umgås, platser där man 

kan prata och platser för koncentrerade studier. Hester Mountifield gör liknande 

observationer för ett universitet på Nya Zealand, där biblioteket genom experthjälp, 

de senaste hård- och mjukvarorna, närhet till allt som behövs i studieväg, flexibili-

tet, bekvämlighet, samt möjligheten till olika former av studiemiljöer hoppas kunna 

uppmuntra lärandeprocessen (Mountifield 2008: 397f). Biblioteket har traditionellt 
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kopplats samman med ambitiösa studenter och i viss mån därför verkat avskräck-

ande för andra (Given 2007: 184). Denna bild önskar lärandetorget sudda ut. Vidare 

har studentsammansättningen under de senaste årtionden förändrats och studentan-

talet ökat, med konsekvensen att studievana och studiebakgrund varierar kraftigt 

(se kapitel 1.3). I lärandetorget är målet därför att skapa en miljö där olika studenter 

med olika behov ska kunna hitta sin plats. Mountifield menar vidare att torget som 

koncept ligger närmare utformningen av arbetsplatser än vad traditionella bibliotek 

gör och att de på så sätt kan verka arbetsförberedande på ett mer naturligt sätt 

(Mountifield 2008: 403). 

På ett annat plan framför Becker Jr i artikeln ”Student Values and Research: 

Are Millennials Really Changing the Future of Reference and Research?” att stu-

denters användarbeteende numera ger uttryck för ett tydligt konsumentbeteende 

(Becker Jr 2009: 353). Service blir i denna värld lika avgörande som själva produk-

ten, i detta fall informationen. Service (i kunskapsproduktionsavseende) är också 

en av de aspekter som skiljer ett bibliotek från exempelvis Google (McKnight 2011: 

6) eller vanliga caféer, som ofta används som studieplatser. Även teknologin ställer 

sig i samma led, när biblioteket, i takt med att information blir elektronisk, alltmer 

blir en slags portal och tjänst. Lärandetorget ger tillgång till digital information som 

befinner sig och ordnas upp någon annanstans, så att service betonas också ur denna 

synvinkel, snarare än tillhandahållandet av en fysisk produkt (Ball 2011: 262). 

Det mest utmejslade steget, som alltså följer på Beagles lärandetorg som om-

fattande förändring, finner man slutligen i lärandetorget som omvandlande föränd-

ring (eng. Learning Commons as transformative change) (Beagle 2004: 2). Olika 

funktioner, som alla har det gemensamma målet att främja lärande, har nu samlats 

i samma lokaler för att tillsammans kunna stödja studenter och forskare. Studenter-

nas och utbildningarnas behov står i fokus, och så gör även lärandeparadigmet. Vi-

dare står samarbeten högt i kurs inte bara studenter emellan, utan också mellan 

biblioteket och universitetets institutioner, för att tillsammans på bästa sätt kunna 

vägleda sina användare (Beagle 2004: 2).  

Skiftet från informationsanvändning till ett mer medvetet och aktivt lärande tar 

sig än tydligare än tidigare uttryck i olika rum i rummet. Många funktioner möts i 

samma rum för att kunna tillmötesgå olika lärandestilar. Det kräver en genomtänkt 

arkitektur och tydlig planering av rummets användning och indelning, så att studi-

ero kan garanteras i samma utsträckning som en mer avslappnad miljö. Flexibilitet 

har i detta skeende blivit allt viktigare, för att biblioteket fortlöpande ska kunna 

anpassa sig till en teknologi i utveckling och till användares skiftande behov. Det 

fysiska utseendet på ett bibliotek har på denna väg kommit att genomgå stora för-

ändringar under de senaste 30 åren (Wedge & Blackburn 2009: 39). Öppna nya ytor 

med en tilldragande färgskala och möblering, samt en mjuk och genomtänkt ljus-

sättning har tagit över efter den mer ärevördiga biblioteksstilen med något låsta och 

dammiga konnotationer. Även den tidigare så definierande tystnaden har gett vika 
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för mer caféliknande tillstånd. Vidare inhyses evenemang, föreläsningar och utställ-

ningar, funktioner som traditionellt inte bjudits in i bibliotekets rum (Bailey & Ti-

erney 2002: 280f, 2008: 2, Wedge & Blackburn 2009: 38). Den traditionella rollen 

med referenstjänst, böcker och studieplatser har med andra ord utökats med en 

social sida som satsar på grupprum, kommunikativ teknologi, utbildning och caféer. 

Lärandet ska få ta tid och studenter ska vilja tillbringa denna tid på biblioteket. Då 

konstruktionen av kunskap inte bara pågår vid studieplatsen, utan likaledes fortsät-

ter i pauserna, blandas det akademiska formella med det sociala informella i en 

kombination som ytterligare kan främja kunskapsutvecklingen (Given 2007: 185). 

Här ska noteras att det visserligen har skett en stor förändring i bibliotekets funktion 

och utformning, men att lärande alltid varit en central del i bibliotekets roll (Somer-

ville & Harlan 2008: 13) – universitetsbiblioteket har alltid funnits till för studenter. 

Synen på kunskap och lärande och hur dessa processer bäst främjas har dock för-

ändrats, och det är denna successiva anpassning, förändring och omvandling som 

Beagle beskriver i sina olika steg.  

1.3 Historisk bakgrund 

Mycket har naturligtvis byggt upp till hur biblioteket handlar idag och för att kunna 

förstå lärandetorgets framväxt och funktion är kontextualisering en nödvändighet. 

Synen på kunskap har förändrats och så har biblioteket som organisation. I artikeln 

”Libraries and Learning: A History of Paradigm Change” (2009) identifierar Scott 

Bennett tre distinkta sätt att prioritera som alla har kommit att styra biblioteksrum-

mets utformning under olika förhållanden och tidsperioder. Dessa tre beskriver han 

som det läsarcentrerade, det bokcentrerade och det lärandecentrerade paradigmet 

(Bennett 2009: 181). Boken och läsaren har sedan bibliotekets begynnelse avlöst 

varandra som fokuspunkter och kan i viss mån också knytas till de båda teoretiska 

utgångspunkterna i materialism och konstruktivism som närmare presenteras i ka-

pitel 1.4.1 och 1.4.2. Syftet med detta historiskt inriktade kapitel är att illustrera 

lärandeparadigmets relativt sena intåg och att ur ett större perspektiv göra tydlig 

den organisationsutveckling som ägt rum och möjliggjort lärandetorgets införande. 

Bibliotekskonceptet har spårats till åtminstone ca 3000 f. Kr., då sumeriska 

tempelbyråkrater lämnade efter sig lertavlor med nedtecknade ekonomiska trans-

aktioner, böner och hymntexter i lagerutrymmen som kunde tillträdas genom en 

stege i taket (Lerner 2009: 1f). Fokus låg på bevarandeaspekter. Bokens centrala 

ställning fortsatte sedan in i antiken, där exempel från Mindre Asien påvisar att 

biblioteket nu hade gått från undangömd lagerlokal till stor sal med nischer i väg-

garna; nischer som var avsedda för behållare med papyrusrullar samt för konst 

(Brawne 1970: 10f). 
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Inom det medeltida klosterväsendet var det sedan läsaren som blev bibliotekets 

fokus, och liknande kom värderingarna att bli på tidiga universitetsbibliotek. Böck-

erna var dyrbara, få och ofta låsta i kistor eller skåp, så småningom även fastkedjade 

i hyllor, avsedda i sin uppenbarelse för långvariga studier. Det blev av naturliga 

skäl därför inte längre böckerna som rummet behövde anpassas till, utan läsaren. 

Man planerade för individuella läsplatser som till en början bestod av nischer i väg-

garna, så att läsaren, placerad sidledes mot fönstren, kunde dra maximal nytta av 

det naturliga ljuset (Bennett 2009: 182, Brawne 1970: 11f). Arkitekturen tog här 

alltså sin utgångspunkt i läsarens behov, i motsats till den antika varianten, där ni-

scherna planerats för rullarna. Man ser med andra ord prov på den fysiska struk-

turens möjlighet att verka identitetsformande (se kapitel 1.4.3). 

Efter Gutenbergs idé om rörliga typer i boktryckarhantverket, blev böckerna 

under 1500-talet explosionsartat fler. Biblioteksrummet anpassades åter efter böck-

erna, som placerades längs väggarna i en stor sal, inte helt olikt det antika idealet. I 

takt med att böckerna blev fler, sköt hyllorna i höjden och försågs med stegar. Ändå 

krävdes mer plats och man utvidgade förvaringsutrymmet med balkonger och gal-

lerier. Liksom både skulpturer och papyrusrullar hade omgivit romarnas biblioteks-

rum, kunde även 1500-talets boksalar prydas av konstverk och skulpturer (Brawne 

1970: 12ff). 

Bokbestånden fortsatte dock att växa, vilket kan illustreras med bland annat 

universitetsbiblioteket i Göttingen, där 12’000 böcker år 1737 hade blivit 110’000 

på mindre än 50 år. Anledning till dessa siffror var bland annat flera för bokpro-

duktionen betydande uppfinningar, varibland Fourdriniers pappersmaskin bör upp-

märksammas särskilt (Bennett 2009: 181, Brawne 1970: 16-20). Massproduktionen 

av papper realiserades och produktionen av böcker tilltog kraftigt. 1816 kom så ett 

förslag av den italienske arkitekten Leopoldo della Santa, som menade att de rå-

dande förhållandena krävde en tredelning av biblioteket. Läsesalar skulle skiljas 

från bokmagasin och kontor för att skapa en bättre översikt och ordning. Idén fick 

stor spridning i Europa, med både horisontella och vertikala tolkningar: Antingen 

skildes funktionerna åt på samma plan, eller så inordnades magasin med alla tunga 

böcker i byggnadens lägsta lokaler, medan läsesalen fick tillgång till fönstren och 

ljuset i bibliotekets högre belägna delar (Brawne 1970: 16ff). Trots att böckerna 

hade blivit många, avskrevs alltså dess dominans över rummet och läsarens behov 

fick alltjämt ta plats. Skillnaden mot det medeltida läsarparadigmet och klosterbib-

lioteket var att läsarna hade blivit fler och så även böckerna, samt att själva bygg-

naden blivit mer storslagen och monumental vad gäller biblioteksfunktionen speci-

fikt. Läsaren satt således inte längre mitt i boksamlingens helhet, utan var i större 

grad separerad från böckerna, som kunde efterfrågas och levereras till studieplatsen 

av en biblioteksanställd (Brawne 1970: 18). Tillgängligheten var således inte den-

samma som under läsarparadigmets första era. 
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Runt 1900 blev biblioteket som upplysande och utbildande samhällskraft gäl-

lande. Andrew Carnegie (1835-1919), som låtit bygga över 2000 bibliotek i framför 

allt USA, företrädde åsikten om att bibliotek också kunde användas på icke-tradit-

ionella sätt, så att även föreläsningssalar eller rum för annan pedagogisk verksamhet 

inkluderades (Brawne 1970: 21). De första ansatserna till det lärandecentrerade pa-

radigmet kan således börja skymtas, om än inom en annan bibliotekstyp än univer-

sitetsbiblioteket.  

I Svenska biblioteksbyggnader från förvaring till mötesplats: en festskrift till 

Lars Tynell (1989) beskriver Birgitta Bergdahl hur servicetanken med influenser 

från USA ledde till att konceptet med öppna samlingar och därtill kopplade stora 

läsesalar slog igenom på svenska universitetsbibliotek på 1960-talet. Materialet 

skulle, som under tidigare delar av bibliotekets historia, återigen bli direkt tillgäng-

ligt för användaren (Bergdahl 1989: 13f, 17). Böckerna flyttade in i de synliga och 

öppna bibliotekslokalerna igen, vilket i sin tur ledde till mindre plats för läsaren 

(Bennett 2009: 185). Samtidigt fanns även stora läsesalar och själva syftet med de 

öppna samlingarna var att ge läsaren direkt tillgång. Följaktligen kan både en vär-

desättning av boken, men också av läsaren skönjas. 

Under 70-talet tilltog studentantalet avsevärt i och med högskolereformen från 

1977 som medförde att postgymnasial utbildning klassades om till högskoleutbild-

ning och nya högskolor byggdes till. På ett år, mellan 1976 och 1977, räknades 

Sveriges studenter upp från 100’000 till nästan 150’000 (Wallén 2014: 25), vilket 

påverkade biblioteksväsendet i den mån att fler studenter med en alltmer varierande 

bakgrund och alltmer skilda förutsättningar blev användare av bibliotekets tjänster 

(Perselli & Perselli 2015: 81). Böckerna blev fler, men så blev även studenterna och 

biblioteksanvändarna. 

I början av 90-talet fungerade bibliotekarien fortfarande som väktare av veten-

skaplig information. Internet hade ännu inte etablerat sig i hemmen och informat-

ionstillgången säkrades i stor utsträckning av biblioteken (Carlberg et al 2015: 202) 

som i hög grad utgjorde informations- och kunskapscentra. Boken var inte längre 

ett dyrbart objekt, och information fanns i överflöd. Information fanns dessutom 

inte bara i tryckt format, utan också elektroniskt eller virtuellt (Bennett 2009: 187, 

Wallén 2014: 8). Med teknikens utveckling och spridning har tillgången till inform-

ation utökats kraftigt och biblioteket har omdefinierat sig med nya rumsliga funkt-

ioner kopplade till både information, informationsteknologi, läsare och pedagogik. 

Just när det fysiska biblioteket befarades ödeläggas av de digitala informationsre-

surserna, öppnade desamma upp nya vägar som åter lyfte fram betydelsen av biblio-

tekets fysiska form. I Sverige byggdes i själva verket bibliotek ”som aldrig förr” 

(Jönsson Adrial 2003: 20), för att tillmötesgå den högskoleförordning som 1993 

ställde krav på alla universitet och högskolor att garantera tillgång till ett bibliotek.  

Runt millennieskiftet började så det lärandeorienterade paradigmet att ta över, 

med små begynnande spröt, som vi sett, redan under det föregående århundradet. 
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En tidig produkt av dessa nya tankegångar var informationstorget. I en miljö där 

informationsteknologi vunnit mark så snabbt och så kraftigt, behövde universitets-

biblioteket tillhandahålla relevant teknologi och samtidigt också lära ut använd-

ningen av den (Bennett 2009: 188). I Sveriges fall hålls informationskompetensens 

nödvändighet fast i högskolelagen sedan 2001 (Wallén 2014: 26f). En uppfattning 

om studenter som passiv åhörarskara ersattes med en vilja att stödja det lärande 

subjektet, med tydliga influenser från pedagogiken, där föreläsnings- eller instrukt-

ionsparadigmet (eng. Instruction Paradigm) precis tonats ner till förmån för läran-

deparadigmet (Barr & Tagg 1995: 13ff). Jochumsen et al 2012 menar till och med 

att det fysiska biblioteket är mer levande än någonsin, just för att det har skett en 

övergång från passivitet till aktivitet för användarens del (Jochumsen et al 2012: 

587f). 

Bolognaprocessen och i Sverige den därur sprungna högskolereformen från 

2007 ska också nämnas i detta sammanhang, då rörlighet i Europa avses främjas 

genom jämförbara utbildningsstrukturer, med tydlig progression och tydliga läran-

demål som utmärkande ingredienser. Detta europavida samarbete har lett till att 

nästan hälften av alla studenter i Sverige är inresta, vilket ställer nya krav på biblio-

teket (Wallén 2014: 27) och gör högskolebiblioteket som inkluderande lärmiljö 

ännu viktigare.  

Skillnaden mellan det läsarbetonade och det lärandeorienterade paradigmet, 

som vid första anblick kan tyckas lika, är just denna bakomliggande syn på kunskap 

som överföring respektive produktion. Planeringen av biblioteksrummet går inte 

längre i första hand ut på att koppla samman böcker och läsare, utan på att skapa ett 

flexibelt rum med rätt förutsättningar för att främja lärandeprocessen. Böcker flytt-

tas ut ur rummet till förmån för människor, möbler, personlig hjälp och teknolo-

giska verktyg (Bennett 2009: 188). Utifrån dessa tankegångar utvecklades bland 

annat lärandetorget som alltmer betonar biblioteket som ett pedagogiskt stöd (Ben-

net 2009: 194). Lärandetorget har också antagit en mer välkomnande atmosfär, till 

utseendet inte helt olikt ett café. 

Fastän biblioteket kan tyckas vara en organisation präglad av stabilitet och hi-

storisk tyngd, visar dess utveckling genom åren alltså på ett ständigt förändringsar-

bete vigt åt att skapa samklang med rådande förutsättningar och behov som de upp-

fattas i omgivningen. Detta är aspekter som teorikapitlet närmare ska upplysa om.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Då uppsatsen behandlar bibliotekets roll och rumsliga utformning, har jag valt att 

utgå ifrån materialitet och konstruktivistiska tankemönster som teoretiska grundste-

nar, för att ge uttryck för två konkurrerande perspektiv som i allra högsta grad gett 

upphov till olika sätt att utforma och i sin tur även kvalitetsbedöma bibliotek. 

Materialitetens minskade betydelse i takt med att konstruktivistiska strömningar 
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tränger in, gör att bibliotekets prioriteringar omvärderas med resultat både i det 

rumsliga, men också i det innehållsliga uttrycket, vilket framgått i föregående ka-

pitel om den historiska bakgrunden (se kapitel 1.3). Konstruktivismen kan vidare 

användas för att förstå förändring utifrån ett mer organisationsövergripande per-

spektiv, som i uppsatsen används som en allt underliggande tolkningsram. Utvalda 

delar av organisationsteorin presenteras i det följande, som fungerar som en bak-

grund mot vilken mönster i det lilla kan sammanlänkas med mer generella teoretiskt 

formulerade strukturer. Lärandetorget som innovation kan således ses som del av 

en större organisationsförändring, där också frågor kopplade till identitetsförnyelse 

spelar in. Sammantaget kan detta teoretiska ramverk erbjuda ett sätt att se på läran-

detorgets utveckling utifrån det top-down perspektiv som tillämpas i uppsatsen, 

med bibliotekets egen vinkling som utgångspunkt. Där organisationsteorin utgör 

uppsatsens teoretiska ramverk med främsta fokus på förändring och identitet, er-

bjuder de båda begreppen materialitet och konstruktivism redskap i analysen av det 

praktiska förändringsarbete som sker: En organisationsförändring som mynnar ut i 

ett lärandetorg är avhängig rådande syn på kunskap och lärande, så att lärandetor-

gets faktiska utformning speglar ett ställningstagande från bibliotekets sida i för-

hållande till de båda begreppen. Såväl materialitet, konstruktivism och organisat-

ionsteori kan naturligtvis läsas och användas på många olika sätt. Nedan följer där-

för en beskrivning av den tolkning som tillämpas i uppsatsen. 

1.4.1 Materialitet 

Skriften innebar att människan kunde objektifiera och materialisera sina tankar och 

minnen på ett för ögat synligt sätt (Säljö 2009: 17). I takt med att det skriftliga 

traderingssättet gått om och till stor del undanträngt det muntliga, har materialitet 

fått en allt starkare ställning. Säljö menar också att skriften och materialiseringen 

inte bara ledde till ett nytt sätt att bevara ett kollektivt minne, utan också har påver-

kat vårt sätt att lära: Medan talet är givet av naturen, är skriften konstruerad av 

människan. Medan inlärning av tal som minnesteknik således faller sig mer eller 

mindre naturligt, behöver skriften och läsförmågan läras ut och övas in (Säljö 2009: 

19f).  

På så sätt har även kunskap kommit att kopplas till materialitet. Böcker är 

materialiserad kunskap och kunskapsproduktionen har därför länge ansetts finnas i 

böckerna (Koch 2004: 152). Ett bibliotek bedöms utifrån detta perspektiv inte minst 

utifrån storlek på samlingen, ett förment mått på samlad kunskap (Wallén 2014: 

40). Materialiteten har också vissa kopplingar till representationalistiska ström-

ningar, som tror på objektiv fakta. Forskare anses enligt dessa idéer utgöra passiva 

åskådare, som objektivt och neutralt kan dokumentera verkligheten. Representat-

ionalistiska tankegångar utgår med andra ord ifrån uppfattningen om att verklig-

heten är objektiv och kan beskrivas på samma sätt av alla. Den påverkas inte av 

våra sociala praktiker, av subjektiva tankegångar eller av språket (Tuominen 1997: 
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352). Information blir på så sätt neutral fakta som kan distribueras till en användare 

utifrån ett informationscentrerat perspektiv. Kunskap är våra objektiva beskriv-

ningar av verkligheten och biblioteket blir en samlings- och bevarandeinstitution 

för denna kunskap. Till viss del kan denna föreställning te sig relevant: Bibliotekets 

innersta kärna kan beskrivas som ett kollektivt minne. Vad är dock ett minne om 

inte en samling subjektiva tolkningar av verkligheten, om än gemensamma sådana? 

Inte minst när bibliotekens samlingar inte längre står i fokus och när konstruktiv-

istiska tankar blivit gällande i lärandeväg, behöver antagandet modifieras. Ett 

biblioteks relevans utgörs inte av dess fysiska samling. Det utgörs inte heller nöd-

vändigtvis av dess kombinerade fysiska och elektroniska samlingar. Från att ha va-

rit i högsta grad materialiserat, finns nu ett större fokus på det immateriella flytande 

och kunskap anses nu i större utsträckning formas i möten mellan människor (Koch 

2004: 152). Detta är naturligtvis också något som speglas på biblioteken. Koch ut-

trycker att biblioteksbyggnader och lokaler från olika tidsperioder inte bara illustre-

rar en förändring i arkitektur, utan också synen på kunskap (Koch 2004: 152).  

1.4.2 Konstruktivism 

Enligt konstruktivismen konstrueras kunskap och mening genom social interaktion 

och genom språket (Case 2007: 159). Konstruktivismen tar således vid, där materi-

aliteten och representationalismen slutar: Användaren går ifrån att vara en passiv 

mottagare till att bli en aktiv konstruktör och ett lärande subjekt. 

I grund och botten går konstruktivismen tillbaka till det som redan berörts i 

kapitlet om materialitet; frågan om människan kan dokumentera verkligheten som 

den är eller om hon skapar sin egen verklighet. Det deterministiska ställs mot det 

relativa (Dervin 1976: 324f). I sin artikel om informationsbehov från 1976 menar 

Brenda Dervin att en individs kunskap består av en kombination av objektiv och 

subjektiv fakta och att fokus därför bör ligga på hur en människa informerar sig, det 

vill säga hur själva processen att närma sig verkligheten ser ut (Dervin 1976: 238). 

Betoningen ligger i detta sammanhang alltså inte på informationen i sig, utan på 

handlingen att tillgodogöra sig denna. Detta speglar värden som är högaktuella även 

idag, när fokus menas ligga på själva lärandeprocessen och skapandet, snarare än 

på den stabila kunskap som finns materialiserad i ett biblioteks samlingar. 

Dervin skiljer mellan ett informationsbaserat och ett kommunikationsbaserat 

system: ”The former collects, stores, retrieves, and delivers information. The latter, 

when it is invented, would help people inform themselves, create their own order, 

establish their own understandings, and cope with their own accidents” (Dervin 

1976: 333). Den konstruktivistiska synen på lärande som genomsyrar dagens bibli-

oteksväsen kan kanske bäst beskrivas som en blandning av de båda systemen. I 

konceptet av lärandetorg ingår tillhandahållande av information utifrån använda-

rens behov. Själva dokumentsamlingarna är väsentliga, men inte lika avgörande 

som lärandeprocessen och processen att informera sig. I samband med detta har 
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också kommunikation fått en allt större plats, som det ökade behovet och tillhanda-

hållandet av gruppstudieplatser visar. Dervin beskrev med andra ord en framtids-

vision, som idag kanske redan har infunnit sig. Liksom processen att informera sig 

och att förstå världen inte längre anses vara en rent passiv och värdefri handling, 

beskrivs nu också lärande i mer subjektiva och aktiva termer (Limberg et al 2009: 

37). Som exempelvis Robert Barr & John Tagg eller Elizabeth Milewicz skriver, 

har lärandeparadigmet ersatt instruktionsparadigmet och studenter anses inte längre 

lära sig genom att lyssna, utan genom egen aktivitet (Barr & Tagg 1995: 13ff, 

Milewicz 2009: 7ff). 

1.4.3 Organisationsteori – förändring och identitet 

Då etableringen av lärandetorget i en större kontext är sammankopplad med orga-

nisationsutveckling, behöver också en organisationsteoretisk vinkling definieras. 

På så vis kan Chalmers biblioteks förhållande till internationellt utbredda ström-

ningar synliggöras och förändring beskrivas med ett gemensamt språk. 

Vad är då organisationsteori? I litteraturen möter man genomgående en bild av 

komplexitet och mångfald, där olika teoretiska inriktningar möts antingen beja-

kande och förstärkande eller motsägande och olikartade. Singularformen är på så 

sätt missvisande. Samtidigt är naturligtvis också organisationer en komplex ange-

lägenhet, så att den teoretiska variation som finns kan ses som en styrka. Mary Jo 

Hatch har delat in organisationsteorins olika strömningar i fyra övergripande kate-

gorier som hon benämner det klassiska, det moderna, det symboliskt-tolkande och 

det postmoderna perspektivet (Hatch 2002: 20f). Den klassiska inriktningen sam-

manfattas ibland också som den rationalistiska organisationsteorin, då styrning mot 

ett givet mål står i centrum, med tydlig arbetsdelning, tidsmätning och effektivise-

ring som förhållningssätt (Abrahamsson 2000: 12, 85f). Även det moderna perspek-

tivet har en rationell linje, men uppmärksammar i större utsträckning också det so-

ciala och levande med utgångspunkt i bland annat systemteorin (Abrahamsson 

2000: 86f, Hatch 2002: 54f). För denna uppsats tillämpas emellertid den symbo-

liskt-tolkande vinklingen, till viss del även den postmoderna, med utgångspunkt i 

organisationers dynamiska, relativa och subjektiva egenskaper. Underliggande dem 

båda finns social konstruktivism som styrande verklighetens uppfattning. Kon-

struktivism kan således inte bara, som i det föregående, relateras till dagens kun-

skapssyn, utan är en betydligt bredare tolkningsmodell som med fördel kan appli-

ceras på hela organisationer. 

Av organisationsteorins tematiska bredd är frågor som relaterar till organisat-

ionsförändring och -identitet av särskilt intresse för uppsatsen, där lärandetorget blir 

en konkret yttring av arbetet med organisationsutveckling. I motsats till modern-

ismens angreppssätt, som avläser en organisations aktivitet som reaktioner på hän-

delser i omgivningen, ser social konstruktivism organisationens handlande som re-

aktioner på en förändrad uppfattning av verkligheten (Hatch 2002: 400). Där det 
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ena ser en rationell växelverkan mellan faktiska resurser och anpassning, ser det 

andra en iscensättning av omgivningen och därur födda förändringar inom organi-

sationen (enligt Karl Weicks ”enactment theory” från 1979 i Hatch 2002: 61). Som 

konstaterades i föregående kapitel (1.4.2) finns det enligt konstruktivismen ingen 

objektiv verklighet; utgångspunkten utgörs av en subjektiv epistemologi. Det är så-

ledes inte omgivningen som neutral verklighet som anses påverka en organisations 

aktivitet och det därtill kopplade förändringsarbetet, utan snarare de aspekter i om-

givningen som organisationen väljer att fästa blicken vid. Detta fokus kan naturligt-

vis uppfattas som objektivt – det har objektifierats – men förblir en subjektivt grun-

dad tolkning (Hatch 2002: 63). För att den ska bli socialt konstruerad (social kon-

struktivism), krävs vidare att flera ingår i samma tolkning – den är med andra ord 

inte individuell. 

Utifrån dessa teoretiskt grundade uppfattningar om påverkansarbete låter sig 

också olika förståelse kring själva förändringen utläsas. Inom organisationsteorins 

klassiska och tidigmodernistiska forskning har stabilitet, effektivitet och struktur 

dominerat fältet, så att även förändring beskrivits i statiska termer med hjälp av 

komparativa analyser av tillståndets varande före och efter (Hatch 2002: 382f, 

Jacobsen 2005: 40ff). Illustrerande för denna uppfattning är Lewins modell om or-

ganisationsförändring som en isbit (för att använda Kanter et als beskrivning), där 

en organisation anses tinas upp, förändras och sedan åter förpassas till ett fruset 

tillstånd (Hatch 2002: 385f, Kanter et al 1992: 9f): Stabilitet har således stadigva-

rande varit utgångspunkt med förändring som ett tidsbegränsat undantagstillstånd. 

Sett till en bred kontext har ekonomiska, tekniska, kulturella och politiska för-

utsättningar sedan 1970-talet lett till utformningen av ett postindustriellt organisat-

ionssamhälle, där en inriktning mot varuproduktion har frångåtts till förmån för en 

prioritering av tjänster och service (Alvesson 2013: 12, Hatch 2002: 42). I dess 

kölvatten uppfattas förändringar ske mer frekvent och vara präglat av mer kontinu-

erliga mönster. Organisationer beskrivs som flytande enheter, där förändringens 

start- och slutpunkt blir svårdefinierade (Kanter et al 1992: 10): Förändring är en 

del av organisationens vardag. I samband med det har det symboliskt-tolkande och 

det postmoderna perspektivet vunnit kraft, som omfamnar förändring på ett sätt, där 

både synligt och osynligt beskrivs som dynamiskt och där ordet, handlingen och 

rummet tillskrivs makt att agera identitetsformande (Hatch 2002: 411). Såväl den 

fysiska och sociala strukturen (rumslig utformning respektive arbetsfördelning) 

som organisationskulturen (tankar och värderingar) omfattas med andra ord av en 

dynamisk rörlighet (Hatch 2002: 190, 233ff, 274ff). Rationalitet och stabilitet som 

positivt konnoterade värdeord har i denna övergång bytts ut mot tolkning och för-

ändring. Organisationer beskrivs utifrån denna ståndpunkt vara i rörelse, med stän-

dig anpassning till olika förändringar, så som de registreras och tolkas i en given 

organisation. Detta förändringsarbete sker ytterst utifrån en vilja att överleva (Hall 

1999: 185). Förändring har således skett inom organisationerna och samhället som 
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studieobjekt, men förändring har också präglat vårt synsätt, så att fokus har skiftat 

just till det dynamiska och mångfacetterade.  

Vad gäller frågan om identitet kan beröringspunkter till förändringstemat kon-

stateras: När relationen mellan organisation och omgivning förändras, påverkas i 

regel också dess identitet (Kanter et al 1992: 15). Hatch beskriver en modell enligt 

vilken en organisations innersta väsen, identiteten om man så vill, utgörs och in-

flueras av dess kultur, fysiska struktur, sociala struktur och teknologin. Organisat-

ionen befinner sig dessutom i en omgivning med vilken utbyte sker på kontinuerlig 

basis (Hatch 2002: 34). Organisationsidentitet kan på denna grund sägas vara base-

rad på fem varandra påverkande sfärer som tillsammans ger stort utrymme för för-

ändring, inte minst i mötet mellan yttre och inre uppfattningar. Kopplad till denna 

växelverkan behöver ett förtydligande ske kring den begreppsliga skillnad som 

finns mellan identitet och image. En tämligen belysande parallell finns i socialpsy-

kologen George Herbert Meads förståelse av identitet som en under hela livet på-

gående omförhandling mellan ett ”jag” och ett ”mig” (Hatch 2011: 105f). Männi-

skor pratar om ”mig”, samtidigt som ett ”jag” måste ta form. Det finns således ett 

kontinuerligt samspel mellan ett utifrån- och ett inifrånperspektiv, perspektiv som i 

mer teoretiska termer betecknas som just image och identitet (Hatch 2002: 288f). 

Grundprincipen gäller också för organisationsvärlden, om än med en naturligt större 

komplexitet, då fler personer är involverade.  

Relaterat till identitetsfrågorna står alltså inom organisationsteorin flera påver-

kansfaktorer att finna. Då uppsatsens ämne är kopplat till rumsliga aspekter, blir 

dock den fysiska strukturen som identitets- och imagepåverkande element en in-

tressant utgångspunkt. Byggnader och rumslig utformning bildar den fysiska kon-

text som skapar igenkänning och som kan frammana särskilda beteendemönster 

bland dess inneboende organisationsmedlemmar eller förbipasserande besökare, 

särskilt om man tar avstamp i det symboliskt-tolkande perspektivet som ser arki-

tekturens symbolik som ett effektivt kommunikationsmedel (Hatch 2002: 284). En 

kyrka är oftast uppbyggt på ett visst sätt, vilket gör att människor vet hur de ska 

förhålla sig vid beträdande av denna rumsliga enhet. Butiker är ett annat exempel: 

Disken med kassorna symboliserar att här sker betalning och här förväntas kunden 

ställa sig i kö. Även biblioteket är förknippat med ett symboliskt betingat beteende, 

ett beteende för vilket förutsättningarna måhända har förändrats i samband med de 

frågor kring organisationsförändring och organisationsidentitet som ämnas studera 

i uppsatsen.  

Det postmoderna perspektivet som det presenteras av Hatch fokuserar vidare 

på fragmenteringsaspekten, som också har viss applicerbarhet i denna studie. Våra 

identiteter beskrivs utifrån denna ståndpunkt som alltmer komplexa i takt med att 

de roller som innehas både på individ- och organisationsnivå blir fler. Internation-

alisering, teknikens utveckling och ekonomiska samt politiska förändringar lämnar 

få organisationer oberörda i frågor som gäller just identitet och förändring (Van 
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Maanen 1998: 193f). Som ett exempel har den tekniska utvecklingen hjälpt platso-

bundenhet på vägen och lett till att organisationen som arbetsplats tappat relevans, 

om inte annat ur en traditionell synpunkt: Det går i många fall lika bra att arbeta 

hemifrån (Hatch 2002: 65). Den privata och offentliga rollen får på så vis suddigare 

konturer och fragmentering tycks bli ett faktum. Samtidigt som samarbeten blir fler 

och nätverken större, kan alltså en motriktad fragmentering skönjas. Om postin-

dustriellas organisationers framtid förutspår Rosabeth Moss Kanter, Barry Stein 

och Todd Jick därför en större flexibilitet, mindre hierarkiska strukturer och mer 

nätverksbundna former, förutom det uttalade fokus på människa och service som 

redan räknas som karaktäriserande (Kanter et al 1992: 3). För att förstå de fysiska 

uttryck och nya verksamhetsformer som Chalmers bibliotek implementerar, blir fö-

religgande arbete ytterst en fråga om organisationsteori. 

1.5 Material och metod 

I och med att Chalmers bibliotek är det första biblioteket i Sverige som har realiserat 

ett renodlat lärandetorg, och detta önskas undersökas i relation till lärandetorget 

som koncept mer generellt, ter sig fallstudien som ett givet sätt att närma sig ämnet. 

Uppsatsen utgör en fallstudie ur den aspekt att här undersöks vad ett lärandetorg 

kan vara, men det är också en fallstudie om vilka faktorer som kan leda fram till 

lärandetorgets etablerande utifrån parametrar som berör organisationsförändring 

och organisationsidentitet. Ett lokalt uttryck för konceptet utforskas närmare och 

kan på så sätt bidra till en bättre förståelse av helheten om vad ett lärandetorg är och 

hur processen bakom dess faktiska implementering kan se ut inom ramarna för 

biblioteket som organisation. Rolf Ejvegård ställer fallstudien som metod mot stat-

istisk analys, då de representerar var sitt extrem av det metodologiska spektrumet. 

Medan den kvantitativa statistiska analysen baseras på distans, karaktäriseras den 

kvalitativa fallstudien av en närhet till studieobjektet (Ejvegård 1996: 32). Denna 

närhet kan fångas upp på sätt som involverar intervjuer, observationer, fokus-

gruppsdiskussioner eller också skuggning i fält. Då fokus i detta fall dock inte ligger 

på användarnas mottagande av lärandetorget, och inte heller på bibliotekariernas 

syn på konceptet, utan på planeringen som ligger bakom och de faktorer och beslut 

som ledde fram till genomförandet, ämnas närheten i denna studie uppnås genom 

kvalitativa dokumentstudier. Med detta sagt, skulle naturligtvis även material från 

kvalitativa intervjuer med antingen bibliotekarier eller användarna vara värdefulla 

bidrag i ämnet. Detta får dock bli föremål för en annan studie i framtida forskning. 

Materialet för denna empiriska undersökning utgörs istället av verksamhetspla-

ner, uppdragsbeskrivningar, beslut och en utvärdering som erhållits av Chalmers 

bibliotek (21 dokument totalt), med kompletterande noteringar utifrån mailkorre-

spondens med prefekt Daniel Forsman och en bibliotekarie som arbetar på Kuggen. 

Dokumenten är daterade från 2008 till 2017 för att kunna erbjuda en kontextuell 



 27 

återgivning av lärandetorgets tillblivelse. Som John Van Maanen framhäver behö-

ver såväl samtiden som det förgångna granskas kvalitativt för att kunna förstå de 

processer som varit styrande i den organisationsförändring som önskas studeras 

(Van Maanen 1998: 193f). Åren mellan 2000 och 2009 utgjorde en något osäker 

och utmanande period för biblioteket, en period som kom till sitt slut genom nya 

tydligt formulerade ramar och uppdrag år 2009 (Chalmers bibliotek 2015). Uppsat-

sen tar sin utgångspunkt i denna vändning och omfattar sedan åren fram till uppsat-

sens författande, det vill säga förbi lärandetorgets etablering, för att fastställa even-

tuella tendenser i dess kölvatten. Ytterligare en dimension önskas antydas genom 

ett kortare kapitelavsnitt, där sex blogginlägg skrivna av Chalmers bibliotek och tre 

tidningsartiklar som rör lärandetorget har analyserats. Genom detta underlag är för-

hoppningen att kunna visa in ett mindre formellt perspektiv kring bibliotekets upp-

fattning om lärandetorget som idé och verksamhet. De valda dokumenttyperna, det 

vill säga de officiella styrdokumenten och de färre informella samtidsdokumenten, 

har undersökts utifrån ämnen med relevans för studien, främst med kopplingar till 

den fysiska miljön och synen på lärande, för att kunna relatera dessa till frågor om 

organisationsförändring och identitet. 

Metodologiska ansatser som skulle kunna appliceras på detta material utifrån 

de presenterade frågeställningarna är naturligtvis många. Fastän diskursanalysen, 

liksom uppsatsen arbetar utifrån konstruktivistiska funderingar (Boréus 2015b: 

177) och ur den synvinkeln skulle lämpa sig väl, föranleder frågeställningarna dock 

ett annat fokus på texternas innehåll: Där diskursanalysen är mån om att uppdaga 

det underförstådda i sociala språkpraktiker (Boréus 2015a: 164, 2015b: 177), är 

uppsatsen mål att fånga upp både implicita idéer och explicit formulerade mål och 

värderingar i mer deskriptiv form. Det språkliga ämnas således inte undersökas ur 

en social kontext som diskursanalysen har stakat ut att göra. En annan strukturer-

ande teknik som kan tillämpas på texter finns i kodning, som med sina komparativa 

drag kan användas som ett verktyg för att identifiera mönster i utsagor. Uppsatsen 

uppvisar tydliga drag av kodning, då teman identifieras även här, men den renod-

lade starkt induktiva formen, så som den framför allt bedrivs inom Grounded The-

ory (Charmaz 1983: 112ff) tillämpas inte i uppsatsen. Analysmetoden som valts för 

denna studie kan istället bäst beskrivas som en deskriptiv innehållsanalys med vissa 

begreppsanalytiska inslag.  

Innehållsanalysen som metod kan vara kvantitativ, där stora textmängder med 

hjälp av framför allt tekniska hjälpmedel systematiskt analyseras och kodas utifrån 

till exempel ordfrekvens. Det finns emellertid också en kvalitativ ansats utifrån ve-

tenskapsteoretiska förhållanden, som fokuserar på kommunikationens inflytande 

och dess meningsskapande karaktär, samt hur tendenser inom olika fenomen hänger 

ihop med varandra (Bryder 1985: 4,7). Genom kommunikation som medel studeras 

förändringar i attityder och hur dessa förändringar i sin tur påverkar andra struk-

turer. Som mången annan metod är också innehållsanalysen selektiv på så vis att 
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vissa samband ges företräde framför andra, beroende på vilka frågeställningar som 

ställs till materialet, må detta material vara muntligt eller skriftligt. Anledningen är 

dock att skapandet av en kärnfråga gör möjligt en mer djupgående analys av det 

specifika fenomen som önskas studeras (Bryder 1985: 7ff). Tom Bryder ägnar i sin 

bok Innehållsanalys som idé och metod (1985) ett helt kapitel åt förhållandet mellan 

fallstudier och innehållsanalys, som gör sig bra just i kombination. En fallstudie 

lämpar sig väl i sökandet efter specifika drag i olika typer av formuleringar, varur 

sedan mer generella värden och förhållningssätt kan extrapoleras (Bryder 1985: 

107). Just det generaliserande inslaget framhålls också av Tommy Jensen & Johan 

Sandström som en fallstudies kärnväsen. De refererar till en vanlig indelning i sju 

olika slag, där fallstudier kan användas för att 1) beskriva, 2) förklara, 3) förutse, 4) 

jämföra, 5) utvärdera, 6) förbättra praktiker och/eller 7) främja egenmakt (Jensen 

& Sandström 2016: 80). Av dessa finner vi i uppsatsen element som rör punkt 1) 

och 2), med styrande frågor som hur och varför. 

Metoden för uppsatsen har förutom den innehållsanalytiska huvuddelen även 

begreppsanalytiska inslag för att få fram en större insikt i lärandetorgsbegreppet. 

Detta analytiska grepp innebär att begreppets karaktäristika synliggörs för att tyd-

ligare få fram vad begreppet är/inte är (Segesten 2012: 102f), vilket sedan kan an-

vändas för att utkristallisera mer distinkta definitioner. Denna metodologiska ansats 

tillämpas här endast i en mer komprimerad och mindre framträdande version, in-

korporerad i innehållsanalysen.  
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2 Fallstudie: Lärandetorget Kuggen 

Detta kapitel utgörs av själva undersökningen av det textbaserade material som lig-

ger till grund för uppsatsen: Styrdokument och planer kompletteras med bilden av 

lärandetorget som vi möter den i mindre formella kanaler, så som media och biblio-

tekets egen blogg. Med fallstudien som ram kan lokala handlingar och prioriteringar 

utrönas under den innehållsanalytiska luppen i relation till tidigare forskning, för 

att sedan i diskussion (se kapitel 3) sammanfogas till mer sammanhängande möns-

ter och tendenser kring bibliotekets plats i samtiden, med särskilt fokus naturligtvis 

på lärandetorget. Också begreppsanalytiska inslag kommer att tillämpas, för att re-

latera till uppsatsens första frågeställning, gällande bibliotekets kärnväsen och lä-

randetorgets förhållande till denna kärna. Ledande i detta resonemang blir organi-

sationsteoretiska ansatser med fokus på förändring och identitet, begrepp som un-

derbyggs med aspekter som också rör materialitet och konstruktivism. Genom teo-

rin kan fallstudien lättare sättas i relation till en större kontext, då ett gemensamt 

språk och en gemensam tolkningsram finns att tillgå. Närmare noteringar kring den 

faktiska analysen och texterna följer efter en kort inledning om Chalmers biblioteks 

historia, vars syfte är att sätta ramarna för det lokala sammanhang som fallstudien 

rör sig inom. 

2.1 Chalmers biblioteks historia 

Med rötter i 1820-talet, daterar Chalmers bibliotek lika långt tillbaka som Chalmers 

utbildningsverksamhet i stort, förutsatt att bibliotek förstås som en ordnad boksam-

ling. Efter en inspirationsresa till Tyskland återvände Carl Palmstedt till Göteborg 

med både böcker och stoff av annat slag, som skulle hjälpa honom i uppstarten av 

en skola för barn med ekonomiskt obemedlade föräldrar. Med Pehr Dubb och Wil-

liam Chalmers som anslutande kompanjoner arbetade han mot tiggeri genom att 

erbjuda det enda trion ansåg fungera – utbildning. Genom utbildning skulle fattiga 

barn få möjlighet att tjäna ihop till sin egen mat. Det blev slutligen William Chal-

mers testamente som såg till att skolans verkställande realiserades i form av Chal-

mers Slöjdeskola (Chalmers bibliotek 2015). 

Ett sekel senare, på 1920-talet, lades sedan grunderna för campus Johanneberg 

och kort därpå styrdes också bibliotekets verksamhet upp genom bibliotekets förste 

bibliotekschef Erik Hemlin, som satsade på verksamhetsutveckling och införde ett 

nytt klassifikationssystem (Library of Congress) efter en resa till USA. Det var dock 

inte förrän 1937 som Chalmers blev en teknisk högskola (Chalmers bibliotek 2015), 

vilket innebär att det alltså var först 1937 som biblioteket blev ett högskolebiblio-

tek. 1961 öppnades en ny biblioteksbyggnad på campus Johanneberg då biblioteket 



 30 

vuxit ur sina tidigare lokaler på Storgatan och snart väntade också ett tekniskt till-

skott i form av två datorer, när biblioteket anslöt sig till den nationella databasen 

LIBRIS. 70-talet bjöd vidare på en omfattande omorganisation av den stängda sam-

lingen, ett åtagande som andra universitetsbibliotek anslöt sig till (Chalmers biblio-

tek 2015). 

Så småningom utvidgades bibliotekslokalerna ytterligare, såväl på plats, men 

också till det nya Lindholmenbiblioteket som kom till på 90-talet i samband med 

nya campus Lindholmen (Forsman 2018a). Biblioteket expanderade dessutom in i 

den elektroniska världen, då arbetet med det tekniska och det digitala biblioteket 

tog fart under 90-talet. 2000 blev en milstolpe i den mån att bibliotekets samling då 

bestod av mer elektroniskt än tryckt material (Chalmers bibliotek 2015). Mellan 

2000 och 2009 erfor biblioteket dock en period kantad av ekonomiska utmaningar 

och en krympande personalstyrka (Chalmers bibliotek 2015). Utvecklingen mot en 

något osäker framtid under denna tidsperiod synes tämligen representativ (jfr med 

exempelvis Byström 2016) och hänger troligtvis också ihop med att tiden utgör en 

övergångsperiod mellan etablerade arbetssätt och nya tekniska lösningar, där an-

vändarens informationsbeteende samtidigt står i omvandling. 2009 formulerades 

emellertid ett nytt uppdrag till biblioteket som blev en vändpunkt för bibliotekets 

verksamhetsplanering. Verksamheten tog också vara på de nya elektroniska möj-

ligheterna som fanns att tillgå, nyanställde och utvecklade sin kompetens mot olika 

specialområden. I maj 2015 menade bibliotekarie Marie Ekman: ”We are still here 

for the same reason: to help people find exactly what they need” (Chalmers bibli-

otek 2015). Dåvarande bibliotekschef Daniel Forsman (numera prefekt) uttryckte 

sig likartat: ”We’re still making sure that people have access to the information they 

need to be successful in their research. We’re still building services and we’re still 

the place where people go to find information, help and inspiration. It’s just taking 

new forms” (Chalmers bibliotek 2015). 

2016 invigdes sedan lärandetorget i Kuggen och 2017 öppnades portarna till 

det nya Arkitektur- och Samhällsbyggnadsbiblioteket, med föregångare i det popu-

lära, men under många år krisande och omdiskuterade institutionsbiblioteket för 

arkitektur, även filialbibliotek till Chalmers bibliotek (Chalmers bibliotek 2015). 

2.2 Verksamhetsplaner, beslut och dylika dokument 

För att få en förståelse för de beslut, strömningar och händelser som ledde fram till 

lärandetorgets planering och genomförande, är det av intresse att undersöka de do-

kument som sammanställts under dess resa. Verksamhetsplaner, rektorsbeslut, upp-

drag och projektplaner från 2009 fram till 2017 kommer därför i detta kapitel att 

redovisas och undersökas utifrån ett innehållsanalytiskt perspektiv med organisat-

ionsteoretiska ramar (se kapitel 1.5 och 1.4.3).  
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Dokumenten tas upp i den ordning som de skrivits och diarieförts, i den mån 

det framgår. Verksamhetsplaner tas följaktligen upp under det år de skrevs, inte det 

år de gäller, för att hålla samman dem med andra dokument som ger uttryck för 

liknande tendenser i en kronologisk ordning. Ehuru den tematiska sammanställ-

ningen i många fall kan vara fördelaktig på grund av sin mer analytiskt drivande 

framtoning, har en kronologisk presentation bedömts bidra bättre till denna uppsats, 

då den erbjuder större möjligheter att kartlägga frågor kring förändring och identi-

tetsutveckling.  

Det finns här ingen möjlighet att vara heltäckande i redogörelsen av dokumen-

ten. Vissa delar ter sig mer relevanta än andra för uppsatsens ämne och har då plock-

ats ut för närmare beskådning. Detta gäller främst formuleringar som rör den fysiska 

miljön, bibliotekets roll, synen på lärande och lärandetorget. Av de 21 erhållna for-

mella dokumenten som bidragit till en översikt över den förändring som skett, har 

14 närmare lyfts fram i detta kapitel. Även de studerade blogginläggen har i ana-

lysen reducerats från sex till fyra för att undvika upprepningar och för att kunna 

behålla en röd tråd. Dokumenten kan dock efterfrågas av Chalmers och läsas i sin 

helhet utanför uppsatsens ramar om så önskas. Jag är medveten om att studien på 

så vis baseras på ett subjektivt urval, som innebär både ett val över vad som ska 

synliggöras, men också en bortgallring av sådant som inte kommer med. Fördelarna 

med överskådligheten och den subjektivt bedömda relevansen anses emellertid 

ändå överväga en mer omfattande återgivning.  

Några av texterna har kompletterats med förtydligande kommentarer av in-

stitutionens prefekt Daniel Forsman och av en bibliotekarie. Denna mailkonversat-

ion hade främst drag av en skriftlig intervju, men då Daniel Forsman både är prefekt 

och projektägare för Kuggen, och varit med i utformningen av flera av de här redo-

viserade dokumenten, var hans uttalanden tämligen överlappande med dokumen-

tens innehåll. Svaren arbetades därför in som kompletterande anmärkningar istället 

för att formas till ett eget underkapitel.  

2.2.1 År 2008 

Verksamhetsplan 2009 (2008-12-01) 

Verksamhetsplanen för år 2009 genomsyras genomgående av en tämligen dämpad 

ton, präglad av samtidens ekonomiska svacka och ett ansträngt ekonomiskt läge för 

biblioteket. I och med att bibliotekets verksamhet är OH-finansierat, lämnas biblio-

tekets finansiering i händerna på Chalmers. Tilldelningen av medel för biblioteket 

har inte hållit takt med och anpassats till den totala kostnaden för högskolan, vilket 

gör det allt svårare för biblioteket att hålla sin tidigare så höga standard intakt. Hy-

reshöjningar, löneökningar och stigande priser för informationsresurser lämnar 

mindre utrymme för annat, med konsekvensen att bibliotekspersonalen under en 

tioårsperiod har krympt med 40%, vilket sätter högre arbetspress på återstående 
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personal och är ohållbart i längden (VP 2009: 2, 4). I verksamhetsplanens slutsats 

dryftar man sig till en prognos om att biblioteket blir obemannat om 13 år, ponerat 

att rådande ekonomiska parametrar lämnas oförändrade (VP 2009: 7). Översynen 

av bibliotekets finansiering blir således förklarligt nog 2009 års hjärtefråga: ”Vi är 

nu i ett skarpt läge. Ska vi utveckla eller avveckla biblioteket?” (VP 2009: 3). Enligt 

detta synsätt blir biblioteket en institution som till lika delar består utav tillhanda-

hållen information och bibliotekarier, där det ena inte kan fungera utan det andra. 

Det måste således finnas ekonomiska förutsättningar för att kunna tillgodose båda 

dessa huvudkomponenter för att biblioteket ska kunna utvecklas.   

Åtgärder som föreslås är en tätare dialog med Chalmers för att framhäva sin 

verksamhet och betydelse för högskolan, men också för att framföra sin önskan om 

ett tydligare artikulerat uppdrag, så att prioriteringar i verksamheten kan förenklas. 

Biblioteket avser göra en granskning av vad som bör utgöra bibliotekets basutbud 

och samtidigt inventera om det finns sådant som kan avgiftsbeläggas (VP 2009: 6f). 

Detta är intressant i anknytning till frågan om biblioteksbegreppet: Vad anses vara 

så grundläggande att det inte får avgiftsbeläggas och vad anses gå utöver? I denna 

översyn anges mediaförsörjning och användarservice vara de båda mest grundläg-

gande pelarna i verksamheten, i enlighet med den mer indirekt framträdande bild 

som presenterats ovan. Tillgång till tryckta och elektroniska medier, hjälp och sup-

port, tillgång till det fysiska biblioteket samt låneservice ingår i detta basutbud (VP 

2009: 6). 

Vad gäller uppsatta mål för året, tas bland annat bibliotekets lokaler och biblio-

tekets funktion som kreativ mötesplats upp. Biblioteket önskas utvecklas som ”lär-

centrum”, där fler supportverksamheter och fler typer av studieplatser ska kunna 

integreras: Språksupport, mattesupport och IT-support ska exempelvis samlas un-

der samma tak (VP 2009: 5). Verksamheten ter sig trots ekonomiska begränsningar 

engagerad och driven, där studenternas åsikter och behov anses väga tungt. Ett sam-

arbete med Studentcentrum samt en användarstudie är exempel på detta (VP 2009: 

5). Användningen av ordet ”kund” i samband med denna användarstudie är iögon-

fallande ifrån dagens perspektiv och ger kanske också uttryck för hur verksamheten 

vid rådande tidpunkt är uppbyggd, där biblioteket förväntas leverera en produkt – 

kunskap – till besökaren som kommit dit för att nyttja denna. Kunskapsproduktion 

och informationsanvändning som två av det postindustriella samhällets och kon-

struktivismens värdeord (Hatch 2002: 42) verkar således om inte främmande, så 

kanske ännu ej till fullo implementerade i organisationens kulturella begreppsan-

vändning. 

Förändring och anpassning som ytterst förorsakade av en vilja att överleva som 

organisation, har här ställts på sin spets och man kan känna igen drag av det Richard 

Hall beskriver som organisationsinnovationer sprungna ur krislägen (Hall 1999: 

198). Det förändringsarbete som komma skall är likt all organisationsförändring en 
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anpassning till nya begivenheter för att hålla sig à jour, men har i denna form fått 

en tämligen akut underton.  

2.2.2 År 2009 

Rektorsbeslut om bibliotekets uppdrag (2009-08-17) 

Som efterfrågades i verksamhetsplanen för 2009 har ett tydligare uppdrag till 

biblioteket formulerats. Även fortsatt går det inte att ta miste om bibliotekets stöd-

jande funktion gentemot Chalmers, dess verksamhet och mål. Här tillfastatas att 

bibliotekens ”roll har förändrats från att bygga upp samlingar till att ge tillgång till 

information, oavsett lokalisering”, vilket i sin tur kräver nya idéer kring långsiktigt 

bevarande och hållbart tillgängliggörande (Uppdrag 2009: 2). Osäkerheten som 

kommer till uttryck i föregående verksamhetsplan gäller organisationens och verk-

samhetens framtid. Utan en tydlig identitet gör sig grundläggande frågor som ”vem 

är jag” och ”vart är jag på väg” gällande, då en tydlig riktning saknas. Med uppdra-

gets formulering har en ny roll konkretiserats och införlivats i bibliotekets identitet, 

vilket visar på den nära relation som finns mellan identitet och förändring (Kanter 

et al 1992: 15, Van Maanen 1998: 193f). 

Uppdraget delas vidare in i flera underkategorier, varav i denna uppsats framför 

allt lärande- och studiemiljön är av intresse. Denna bör enligt uppdraget vara ”god 

och kreativ” med professionell service på ”minst ett fysiskt serviceställe” (Uppdrag 

2009: 2). Formuleringen fastställer att den fysiska lokalen inte anses vara oviktig i 

bibliotekets verksamhet och accentuerar genom ordvalet ”serviceställe” denna fy-

siska lokalens koppling till service. Kontentan blir således att det behövs minst en 

fysisk plats, dit användare kan gå för att erhålla biblioteksanknuten service (Upp-

drag 2009: 3). I en större kontext kan bibliotekets ansträngningar och prioriterings-

områden sägas exemplifiera postindustriella organisationers generellt ökade fokus 

på människa och service (Kanter et al 1992: 3). 

2.2.3 År 2010 

Verksamhetsplan 2011-2015 (2010-12-01) 

I den prioriterade verksamhetsutvecklingen för kommande fem år listas bredvid mål 

som rör informationsförsörjning och vetenskaplig kommunikation ett mål som be-

handlar utveckling av ”biblioteket som central kreativ plats för möten och lärande” 

(VP 2011-2015: 1). Biblioteket profileras här som tillhandahållare inte av en fysisk 

samling utan av en god och kvalitativ studie- och lärandemiljö, bland annat genom 

deltagande i ett större projekt kring studie- och mötesplatser benämnt Naturvetar-

gården, ett fortsatt samarbete med studerandeservice, liksom en fortsatt önskan att 

integrera supportverksamheter i bibliotekets verksamhet, där studenternas studie-

upplevelse och behov står i första rummet. Lärandeteknologi, informationsresurser 
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och service understryks som grundvalar i verksamheten och även mötes- och ut-

ställningsytor önskas kunna tillhandahållas (VP 2011-2015: 2). Utifrån den roll som 

tillskrivits biblioteket i det nya uppdraget tycks här ett förändringsarbete ha kommit 

igång, där den artikulerade riktningen blivit vägledande. Biblioteket satsar på nya 

roller som tillsammans med och till viss del på bekostnad av redan vedertagna roller 

komponeras om till en ny organisationsidentitet. Den digitala dimensionen inkorp-

oreras och görs i denna process till en katalysator av andra prioriteringsområden 

(som service).  

Genom dialoger med Chalmers är bibliotekets förhoppning att skapa en större 

medvetenhet kring biblioteket och dess verksamhet för att säkerställa sina finansi-

ella medel (VP 2011-2015 Bilaga 2b: 2). Bibliotekets identitet ska med andra ord 

också förmedlas utåt. Här kan poängteras att biblioteket inte kan uppfylla sitt av 

Chalmers givna uppdrag, om det inte finns en hållbar budget. Alla parter står såle-

des att vinna från ett tydligare samarbete, indirekt också från tydligare förmedlade 

roller i samarbetet. 

2.2.4 År 2011 

Verksamhetsplan 2012-2016 (2011) 

Framöver beskrivs verksamhetsplanen utifrån de fyra Chalmersövergripande målen 

Excellent forskning, Utbildning i världsklass, Effektivt nyttiggörande och Utmärkt 

intern miljö. Biblioteket som mötesplats och lärande- och studiemiljö är framför allt 

aktuellt för målet om Utbildning i världsklass. En del består i att ”attrahera studenter 

till Chalmers”, vilket biblioteket konkret ämnar göra genom att bland annat se över 

öppettider och grupprum. En annan del består i att fungera som ”stöd till ökad ge-

nomströmning och rekrytering”, vilket ”peer-to-peer learning” anses vara en fun-

gerande lösning på, både vad gäller studenter på plats (till exempel genom matte-

support) och framtida studenter i form av gymnasister (genom läxhjälp) (VP 2012-

2016 Bilaga 1.3.1.1). Intressant i denna målsättning är att förändringsarbetet har 

blivit mycket mer uttalat i relation till imagefrågor. Där biblioteket tidigare utifrån 

ett inomorganisatoriskt perspektiv satsat på att omsätta nya roller och en uppdaterad 

identitet i praktiken, har föreliggande riktlinjer en tydlig koppling till bibliotekets 

yttre image. Ökad genomströmning och större attraktionskraft hör ihop med det 

anseende som biblioteket (liksom Chalmers i stort) åtnjuter utifrån. Förändring i det 

yttre är i denna ekvation beroende av förändring i det inre. Drar man sig Meads 

konversation mellan ett ”jag” och ett ”mig” till minnes (Hatch 2011: 105f), blir 

detta förhållande tydligt.  

Miljödiplomerade sedan 2006 finns nu mål om att nå nästa steg – miljöcertifi-

ering. Bibliotekets miljö- och hållbarhetsmål inkluderar utbildning kring informat-

ionssökning inom miljörelaterade ämnen, att öka elektronisk publicering jämfört 

med tryckt material, samt att reducera resor och istället dra nytta av elektroniska 
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sätt att mötas (VP 2012-2016 Bilaga 1.3.4.2 Tabell 1). Användning av nya teknolo-

giska möjligheter sker således inte endast utifrån en teknikhunger, utan också för 

att det går i linje med högskolans och bibliotekets miljötänk. Just miljön har enligt 

Bo Ahrenfelt kommit närmare organisationens inre, medan det tidigare endast varit 

del av ett avlägset yttre (Ahrenfelt 2001: 69). Lärandetorget kanske också ska för-

stås i en kontext som ter sig allt mer miljömedveten?  

2.2.5 År 2012 

Verksamhetsplan 2013-2017 (2012) 

Från och med detta år presenteras med verksamhetsplaneringen också en strategisk 

karta under titeln ”Vår vision ’Chalmers – för en hållbar framtid’ ”. Kartan delas 

upp i de fyra Chalmersövergripande målen som utkristalliserats föregående år, där 

fortsatt delmålet Utbildning i världsklass närmast anknyter till uppsatsens ämne. 

Som huvudmål ser vi här att ”Utveckla pedagogik och kvalitet” samt att ”Utveckla 

studentrekryteringen” (VP 2013-2017 Bilaga 1.2.1). Dessa mål omfattar hela Chal-

mers verksamhet och grundar sig i själva utbildningen och den rekryteringsbas man 

önskar upprätthålla både nationellt och internationellt (VP 2013-2017 Bilaga 1.2.3). 

För biblioteket del preciseras delmål gällande översyn och profilering av biblioteket 

som lärmiljö, inför vilket en behovsundersökning ämnas genomföras. Även detta 

knyter an till imagefrågor, med en vilja att aktivt undersöka omgivningens uppfatt-

ning om verksamheten, samt att fånga upp önskemål för framtida identitets- och 

verksamhetsutveckling. 

Ytterligare delmål består i ett förändrat kursupplägg vad gäller informations-

kompetens som tydligare grundar sig i en progressionstanke, samt ett fokus på utö-

kad och lättare tillgång till kurslitteratur (VP 2013-2017 Bilaga 1.2.1). Det målar 

upp en bild av ett större fokus på pedagogiska insatser, ett större fokus på service. 

Samtidigt relaterar exempelvis önskan om att tydligare anamma ett progressions-

upplägg till internationella ansträngningar så som Bolognaprocessen, där tanken är 

att kunna underlätta rörligheten lärosäten emellan (se kapitel 1.3). När rekryte-

ringen på ett Chalmersomfattande plan önskas utvecklas, blir av naturliga skäl 

också en större konformitet med internationella värderingar synlig. Nätverksprinci-

pen och påverkansfaktorer både i det stora och lilla präglar inte bara biblioteket och 

högskolan, utan är karaktäriserande för den postindustriella organisationsformen 

som teoretiskt begrepp. Idéer färdas i detta upplägg snabbare mellan organisationer 

och gör att organisationskulturer och organisationsstrukturer i större utsträckning 

samspelas (Hatch 2002: 44). 
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2.2.6 År 2013 

Verksamhetsplan 2014-2018 (2013-11-11) 

En projektgrupp har tillsats som ska se över nuvarande lärmiljö, framför allt i för-

hållande till huvudbiblioteket och förnyelsen av dess entré (VP 2014-2018 Hand-

lingsplan). Andra områden som står listade i handlingsplanen är ”utbildning av per-

sonal och ledning inom områdena etnicitet, religion, jämlikhet i offentliga miljöer” 

(VP 2014-2018 Handlingsplan) för att skapa rätt förutsättningar för en inbjudande 

mångkulturell studiemiljö. Organisationskulturen lyfts här som en viktig del i for-

mandet av bibliotekets identitet, som genom skapande av en gemensam värdegrund 

och gemensamma erfarenheter kan riktas mot önskat håll (Bakka et al 2006: 131, 

Hatch 2002: 237). Kulturen fungerar föreskrivande vad gäller organisationsmed-

lemmarnas förväntade beteende, både i relation till interna och externa frågor och 

kan på så sätt bidra till att skapa en stabil grund att utgå ifrån. Genom att väcka en 

medvetenhet kring biblioteket som offentlig miljö, definieras och förtydligas också 

bibliotekets relation till denna.  

Biblioteket känner sig numera representerad och menar sig ha möjligheter att 

synliggöra sin institution i Chalmers övergripande verksamhet (VP 2014-2018 

Handlingsplan). Detta gör att biblioteket kan vara tryggare i sina prioriteringar och 

i sin egen definition och förverkligandet av denna. Det återspeglas i kompetensför-

sörjningsplanen som konstaterar att ”Chalmers bibliotek ligger långt framme i ut-

vecklingen jämfört med andra bibliotek. Utvecklingsarbetet är ständigt pågående. 

Bibliotekets uppdrag är ett levande styrdokument som reviderades senast 2012” 

(VP 2014-2018 Kompetensförsörjningsplan). Man kan inte undgå att lägga märke 

till den tilltro som genomsyrar dokumentet i jämförelse med de toner som slogs an 

i verksamhetsplanen för 2009. Utvecklingsarbetet som påtalas gäller främst funkt-

ionerna mötesplats och studiemiljö, informationsförsörjning, och bibliometri (VP 

2014-2018 Kompetensförsörjningsplan). Uttalandet bygger på förändring och ut-

veckling som drivande framgångsfaktorer, med ett styrdokument som anpassas och 

uppdateras efter rådande omständigheter och användares behov. Förändringsarbetet 

som inleddes krisartat har övergått till en utveckling som ter sig mindre omvälvande 

och mer naturligt utvecklande i samspel med både ett makro- och mikroperspektiv, 

där såväl relationella aspekter mellan bibliotek och omgivning som bibliotekets in-

neboende utveckling noteras (Kanter et al 1992: 14f). En stärkt identitet i och med 

tydligare riktlinjer tycks i denna process ha varit en avgörande samfaktor. 
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2.2.7 År 2014 

Verksamhetsplan 2015-2019 (2014-11-14) 

Blended Learning och hållbar mediautveckling är två för ämnet relevanta tillskott i 

den strategiska kartan och vidare har ”profilering av biblioteket som lärmiljö” ut-

vidgats till ”profilering av lärandemiljö och biblioteket som serviceplats”, vilket 

konkret beskriver ett arbete ”för tydligare profilering av de fysiska biblioteken och 

att säkerställa biblioteken som en serviceplats för chalmers studenter” (VP 2015-

2019 Strategisk karta). När informationsresurser blir alltmer tillgängliga oberoende 

av tid och rum verkar parallella tendenser framhålla det fysiska biblioteket som 

mötesplats och servicecenter, likt de tendenser som gjort sig gällande på ett inter-

nationellt plan (Given 2007: 183). Här kan också den i teorikapitlet berörda frag-

menteringsproblematiken lyftas fram (se kapitel 1.4.3): När människans liksom or-

ganisationens roller blir fler, samtidigt som avgränsningen dem emellan bleknar, 

aktualiseras en identitetsfragmentering. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort 

arbete hemifrån (Hatch 2002: 65), vilket emellertid också medför att den arbetande 

människan ställs inför en fysisk enhet som förknippas med både arbete och fritid. 

Den fysiska markeringen krymper och så gör även distansen mellan privat och of-

fentlig person. Detsamma gäller naturligtvis studenter, som får nya ramverk att för-

hålla sig till i och med de nya tekniska lösningarna som erbjuds. För att få tillstånd 

och återskapa en viss grad av markering, har studenter internationellt visat sig vända 

sig till bland annat caféer (t ex Hunt 2008: 240), något som bibliotek har lagt märke 

till och försökt att beakta i planeringen av sin egen verksamhet avseende trivsel-

aspekter. Ty också biblioteket står i denna förändring inför omförhandling: Vad blir 

bibliotekets uppgift när mycket av framför allt den aktuella vetenskapliga inform-

ationen finns tillgänglig digitalt? Vad får den fysiska platsen för betydelse? Anpass-

ningsförmågan till dessa upplockade förändringsmönster avgör hur väl parterna kla-

rar sig i sina nya relationer och roller. Likt utvecklingen internationellt (se kapitel 

1.2.2), där dagens användargeneration som är van vid e-resurser beskrivs uppskatta 

biblioteket som plats, för vägledning och social kontakt inte minst (Antell & Engel 

2007: 174ff, Given 2007: 183), verkar även Chalmers bibliotek ge uttryck för en 

ökad satsning på biblioteket som plats för service. 

I handlingsplanen står det mer konkret att man planerar att ”genomföra en stu-

die om hur biblioteket kan utveckla och förbättra den befintliga lärmiljön” för att 

den ska förbli ”ändamålsenlig och attraktiv för bibliotekets användare” (VP 2015-

2019 Handlingsplan). Biblioteket är således villig att utforska dessa förändringar 

och att inte bara överleva som organisation, utan att utveckla och bemöta sin om-

givning på det sätt som givna parametrar förutsätter. Som en parentes kan här ord-

valet uppmärksammas: Besökarna beskrivs som användare – inte kunder – vilket 

troligtvis kan hänga ihop med att det inte ligger fokus på någon fysisk ”produkt” i 

samma utsträckning som tidigare, utan att det istället är platsen och hjälpen som 
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man vill komma åt och framhäva. Liknande tendenser kan skönjas internationellt 

(jfr Becker Jr 2009 i kapitel 1.2.2 eller Alvesson 2013: 12 i kapitel 1.4.3). 

För att komma tillbaka till förbättringsförehavandena vad gäller lärmiljön, har 

biblioteket fått i uppdrag ”att ta fram en helhetsbild för hur de tre olika biblioteken 

ska profileras och attrahera som fysiska mötesplatser med tillgänglighet som nyck-

elord” (VP 2015-2019 Handlingsplan). Arkitekturbiblioteket ska utvecklas och gö-

ras om till ett Learning Center (arkitekternas konceptnamn, enligt Forsman 2018a), 

huvudbiblioteket ska få en ny biblioteksentré och för Lindholmenbiblioteket disku-

teras en flytt till Kuggen, där profileringen beskrivs vara av vardagsrumsliknande 

karaktär. Kuggen nämns här för första gången, kring vilken en förstudie alltså ska 

inledas beträffande ”etablering av biblioteksliknande verksamhet” (VP 2015-2019 

Handlingsplan). Mycket händer på alla fronter och gäller en helhetsprofil (det vill 

säga identitetsfrågor) som grundar sig i nytänkande och lärande som aktiv process. 

Vardagsrummet som idealbild är tämligen målande i sin beskrivning av vad det 

fysiska akademiska biblioteket ska tillföra. Där stämningen i verksamhetsplanen 

för 2009 var präglad av restriktioner, flödar i denna plan både engagemang och 

entusiasm. Övergripande kan en vilja till förändring och anpassning konstateras, 

där användarundersökningar och förstudier ska leda biblioteket fram i processen att 

hitta en förnyad roll som bättre stämmer överens med de behov som finns. I verk-

samhetsplanen för 2009 fanns förändringsförehavanden som i Halls termer besk-

revs som en innovation född ur ett krisläge. Hall redovisar emellertid ytterligare två 

innovationskategorier, där den ena skildras som programmerad och den andra som 

oprogrammerad. Där den oprogrammerade innovationen infinner sig om ett resur-

söverskott skulle föreligga så att nya investeringar eftersöks, kan den programme-

rade omskrivas som planerad, där noggrant förarbete och forskande förstudier blir 

kännetecknande (Hall 1999: 198). Denna programmerade innovation finner vi prov 

på här, där ny verksamhet önskas introduceras på en ny plats som en konsekvens 

av ett pågående förnyelsearbete.  

Biblioteket omorganiserades 1 januari 2014, i samband med vilket agila arbets-

metoder implementerades och arbetet alltmer övergick till arbete i grupp (VP 2015-

2019 Kompetensförsörjningsplan). Idealen som styr användarnas lärandemiljöer ef-

terlevs och underhålls således också inom personalen och kan sägas införlivas i 

organisationskulturen. Grupparbete och flexibilitet finns på så sätt representerade 

på alla plan i verksamheten. 

2.2.8 År 2015 

Fördjupat underlag inför etablerande av en lärmiljö i Kuggen (2015-05-25) 

I verksamhetsplanen för 2015-2019 kunde man läsa att biblioteket fått i uppdrag 

”att ta fram en helhetsbild för hur de tre olika biblioteken skall profileras och attra-

hera som fysiska mötesplatser med tillgänglighet som nyckelord” (VP 2015-2019 
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Handlingsplan). En förundersökning kring en möjlig flytt av Lindholmens bibliotek 

till Kuggen inleddes i samband med detta (Beslut 2015b). Då förstudien i mycket 

påminner om det fördjupade underlaget och närmare preciseras här, har jag valt att 

endast ta med detta fördjupade underlag i redovisningen. 

Vad är då ett lärandetorg? Den beskrivning som formuleras, citeras med syftet 

att återge bibliotekets egen definition och förståelse av begreppet: 

Commons-rörelsen utgår från principen att tillhandahålla en öppen och tillgänglig yta tillsam-
mans med teknik och utrustning för fokuserat enskilt arbete eller grupparbete. Commons-mil-
jön är en bemannad yta dit man kan gå för att få hjälp eller hänvisas. Ofta kopplas olika typer 
av programverksamheter till ytan (Beslut 2015c: 3). 

Ytan påtalas här flera gånger. I anslutning till Commons-definitionen nämns också 

att det större fokus som läggs internationellt på lärandemiljön hänger ihop med att 

allt mer blir tillgängligt digitalt (Beslut 2015c: 3). Mer yta blir över till annat. Enligt 

det symboliskt-tolkande organisationsteoretiska perspektivet är både layout och in-

redning en fråga om identitet (Hatch 2002: 278ff). Arkitekturen kommunicerar 

olika värden vad gäller öppenhet, estetik, makt och service och har, som Hatch be-

skriver, kommit att stå som representant för den organisation eller verksamhet de 

huserar (Hatch 2002: 284). Att ändra på den traditionella layouten ger på så vis 

också uttryck för en förändring inom organisationen. Nya symboliska värden im-

plementeras i den fysiska utformningen. 

Intressant är också följande formulering i samband med den ovan beskrivna 

internationella utveckling av lärandemiljön: ”Den tydligaste utvecklingen är etable-

randet av Learning eller Information Commons i anslutning till biblioteken” (upp-

satsförfattarens kursivering) (Beslut 2015c: 3). Enligt bibliotekets förståelse som 

den presenteras här, ses ett lärandetorg alltså inte som en integrerad del av bibliotek, 

utan som ett eget och separat koncept. Detta bekräftas ytterligare i mailkonversat-

ionen med Daniel Forsman, som framför att: 

Vi pratar om Kuggen som kuggen, bibliotek och lärandetorg. Strikt heter det Chalmers läran-
detorg – kuggen och det är så det benämns i officiell kommunikation. Vi benämner det inte 
som bibliotek i officiell kommunikation för att det inte är ett bibliotek (Forsman 2018a).  

I en senare utveckling av detta resonemang förtydligas enligt följande: 

Den stora skillnaden mellan bibliotek och lärandetorg är på vilken relation man lägger fokus. 
Ett bibliotek tenderar att fokusera på samlingar av informationsresurser eller tillgång till in-
formationsresurser. Ett lärandetorg fokuserar på mellanmänskliga relationer. Det kan vara 
peer2peer lärande intiativ eller sättet som bibliotekarierna bemöter användarna. 

Det finns även en byggnadsteknisk anledning till varför vi inte vill kalla Lärandetorget för 
bibliotek som har att göra med att Chalmers är en stiftelsehögskola. Den gör att byggmomsen 
för ett bibliotek inte kan dras av (Forsman 2018b). 
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Citaten förmedlar en tämligen bestämd uppfattning om att lärandetorgets beskaf-

fenhet inte motiverar en begreppslig koherens med bibliotekstermen. Tydliga skil-

jelinjer målas upp, där samlingar lite tillspetsat kan sägas ställas mot sociala relat-

ioner. Att informationsresurser och service ingår som element i båda verksamhets-

former har framgått från verksamhetsplanerna och kommer ytterligare till uttryck i 

lärandetorgets planering, men skillnaden verkar ligga just i betoningens placering. 

Där biblioteket täcker alla typer av informationsresurser och kopplar den mänskliga 

kontakten främst till dessa, synes lärandetorget fylla en mer utpräglad funktion som 

mötesplats för mänsklig interaktion som sträcker sig förbi den klassiska relationen 

mellan bibliotekarie och användare och bjuder in ytterligare parter att delta. Även 

den byggnadstekniska aspekten ter sig intressant i sammanhanget, då lärandetorget 

även här tydligt finner sig åtskilt från biblioteket i gällande regleringar. En på lä-

randetorget verksam bibliotekarie ger följande svar på frågan kring lärandetorgets 

benämning: 

Oss emellan bibliotekarier säger vi bara ’Kuggen’. Utåt säger vi att vi är Chalmers lärandetorg, 
en del av Chalmers bibliotek. Vi har alla funktioner som ett vanligt bibliotek, enda skillnaden 
är att vi inte har våra fysiska samlingar i publik miljö (Bibliotekarie 2018). 

 

Enligt detta perspektiv, som i stort ansluter till resonemanget ovan, men ändå kon-

kretiserar ett något annorlunda fokus, består enda skillnaden mellan ett bibliotek 

och ett lärandetorg i det förhållande att lärandetorget inte har någon fysisk samling. 

Den alternativa benämningen går således tillbaka till en ordagrann etymologisk 

tolkning av biblioteksbegreppet. Enligt denna förståelse utgörs biblioteket till sy-

vende och sist av sin boksamling, en intressant aspekt i en tid då även biblioteks-

verksamheten i stort har utvecklats åt nya håll. Här ställer sig frågan om bibliotekets 

långa historia och den symbolik som finns inbegripen i både dess fysiska struktur 

och kultur hålls vid liv, parallellt till de nya rollerna som tar form, för att trycka på 

en bestående trygghet och igenkänning. I förändringens framfart tycks en försiktig-

het vara avgörande för att varsamt leda inblandade parter till sina platser i det nya 

landskapet. Då det symboliskt-tolkande perspektivet förutsätter en social konstrukt-

ion av verkligheten, är förändring också känslig för och beroende av omgivningens 

tolkning av de nya symbolerna (Hatch 2002: 249). 

Kuggen utses till en lämplig plats för konceptet att ta form i, då dess innersta 

väsen just handlar om gränsöverskridande möten och lärande, resultat som det är 

av ett samarbete mellan Chalmers, Lindholmen Science Park, Chalmers fastigheter 

och Älvstranden utveckling i strävanden efter att skapa fler knutpunkter och mötes-

platser ”som ger närhet och mänskliga möten över företags- och organisationsgrän-

ser” (Beslut 2015c: 3). Biblioteket träder här allt tydligare in i en roll som vägle-

dande servicepunkt. Genom att den nya verksamheten placeras på entré- och käl-

larplan, med eventuell utökning en trappa upp, anser biblioteket att lärandetorget 

ytterligare skulle förena den verksamhet som redan finns i byggnaden. Det listas 
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värdeord för det planerade lärandetorget, som återges här med avsikten att visa upp 

den överensstämmelse som råder med samtida litteratur kring lärande och lärande-

torg i stort, så som den presenterades i inledningen (se kapitel 1.2.2): ”Tillåtande, 

Inbjudande, Spännande, Flexibelt, Delaktighet, Service, Tillgängligt, Inspiration, 

Mötesplats, Framtidstro, Möjligheter, Vardagsrum, Lärande, Kunskapsbank” (Be-

slut 2015c: 4). Många av värdeorden känns också igen från postindustriella organi-

sationer generellt, där särskilt flexibilitet, möten, kunskapsproduktion, service och 

delaktighet återkommande lyfts fram (t ex Kanter et al 1992: 3). Man kan således 

se biblioteket inte bara i ett verksamhetsövergripande sammanhang, utan också i en 

tidsmässig och kulturell kontext som ter sig förklarande i det förändringsarbete som 

sker. Hall påkallar ett fenomen han kallar för institutionell isomorfism som beskri-

ver ett förhållande när organisationer kommer att efterlikna varandra i en önskan 

att reducera osäkerhet (Hall 1999: 104f). Härvid kan exempelvis lyckade koncept 

från organisationer som hanterat liknande situationer vara särskilt inspirerande: Lä-

randetorget skulle kunna ses som ett sådant verktyg. Denna mimetiska isomorfism 

bygger, till skillnad från tvingande eller normativ isomorfism, på frivillig imitation 

i en strävan efter framgång och legitimitet (Bakka et al 2006: 292f), något som väl 

speglar bibliotekets ambitioner. 

Funktionerna som planeras för lokalerna inkluderar en informations- och ser-

vicepunkt, dit besökare kan vända sig för vägledning och hjälp under de tider då 

miljön är öppen för allmänheten. Informationsresurser erbjuds i princip uteslutande 

i elektronisk form för att maximera ytan som finns tillgänglig i lärandesyften och 

för studieplatser. En fysisk samling är inte aktuell förutom några inspirerande tid-

skrifter, men möjlighet finns att beställa fram böcker, antingen från ett magasin på 

Kuggen eller från andra biblioteksmagasin (Beslut 2015c: 4f). Detta att tillhanda-

hålla en lärandemiljö utan fysiska media kopplas in i sin kontext med hänvisning 

till liknande utveckling på andra lärosäten i världen. Även här beskrivs lärandemil-

jöerna som ”kopplade till bibliotek” (Beslut 2015c: 5), alltså inte som en naturlig 

del av biblioteksväsendet (se ovan). Studiemiljön är ett annat självklart element, där 

både enskilda studieplatser och platser för grupparbeten avses inkluderas. De ska 

utses med IKT-stöd (informations- och kommunikationsteknik) ”och nyttja t ex 

möjlighet att koppla in enheter till existerande bildskärmar som är integrerade i 

miljön, på väggar och i möbler” (Beslut 2015c: 5). Andra funktioner är den tekniska 

infrastrukturen, som rent konkret innebär ett starkt trådlöst nätverk samt datorer, 

kopiatorer, skrivare och skanners. Det ska dessutom finnas utrymme för program-

verksamhet, där publika föreläsningar kan hållas och externa aktörer kan genomföra 

olika event. Ytan ska med andra ord vara flexibel (Beslut 2015c: 5). Den fysiska 

strukturen symboliserar mångsidighet och öppenhet, som ställer sig något nyda-

nande mot det traditionella bibliotekets kanske mer låsta symbolik. Intressant är att 

publika och populärvetenskapliga föreläsningar nämns specifikt, i takt med att all-
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mänheten och det populärvetenskapliga också får en större plats i bibliotekets verk-

samhetsplaner. Expo-funktionen anknyter till programverksamheten i det avseende 

att olika aktörer kan visa upp sig och mötas (Beslut 2015c: 3). Det finns vidare 

förslag på ett så kallat materialbibliotek, som kan sammanfattas som en interaktiv 

tidslinje över Chalmers utbildning och forskning (Beslut 2015c: 6). Den sista punk-

ten tar slutligen upp utemiljön, där man önskar skapa fler platser att vistas på för att 

i viss mån också återspegla det inre (Beslut 2015c: 3). Den nya symboliken ska inte 

bara synas vid ett faktiskt besök, utan också förmedlas till förbipasserande och ny-

fikna eller intresserade. Värt att notera är att det i förstudien fanns ytterligare en 

punkt; café/servering. Här står ”Vid kundnöjdhetsundersökningar i biblioteksmil-

jöer graderas alltid caféverksamheten i topp. Kuggen bör erbjuda en mindre serve-

ring eller möjlighet till enklare fika” (Beslut 2015b: 10f). Samtidigt uttrycks en 

medvetenhet kring att övriga funktioner kommer att ta plats och att serveringen 

därför inte kan vara mer än begränsad. Övervägningen verkar att mellan förstudie 

och närmare fördjupning ha lämnat serveringen nedprioriterad. Att dess uppvärde-

rade roll emellertid uppmärksammas alls knyter åter an till andra lärandetorg, där 

just caféts roll fått stort genomslag, både rent konkret och som inspirationskälla i 

den rumsliga utformningen. I Storbritannien finns exempelvis en alternativ benäm-

ning på lärandetorget i beteckningen ”learning café” (Thompson & Sonntag 2008: 

201f). 

I en konsekvensanalys av flytten från Lindholmenbiblioteket till Kuggen fram-

går det att lärandetorget inte kommer att ta över eller ersätta alla de funktioner som 

finns på Lindholmenbiblioteket. Den mest uppenbara skillnaden gäller den öppna 

samlingen och magasinen, som i stort förläggs till andra lokaler än den aktuella 

verksamheten (ett magasin visade sig dock kunna inhysas i Kuggen, se Utvärdering 

2017). Beslutet att frångå en närvarande fysisk samling grundar sig i nya pedago-

giska strömningar världen över, men också mer konkret i inhämtad statistik från 

Lindholmenbiblioteket: Här illustreras hur besöken har ökat med 26% mellan 2007 

och 2014, samtidigt som utlånen av fysiska böcker har minskat med 44% mellan 

2004 och 2014, med tendenser som visar på fortsatt sjunkande siffror. Konceptet 

bakom lärandemiljön verkar därför vara ett passande initiativ i en tid då studenter 

inte i första hand går till biblioteket för lån av fysiska böcker. Här kan också jäm-

förelser göras till internationella studier kopplade till lärandetorg, där kontentan 

formulerar en ökad användning av biblioteket som plats, snarare än biblioteket som 

boksamling (Antell & Engel 2007: 174ff). I denna nya lärandemiljö ligger fokus på 

de elektroniska informationsresurserna, samt på service och en infrastruktur som 

ämnar stödja lärandeprocessen (Beslut 2015c: 6f). Vad gäller statistiken efter Kug-

gens faktiska etablering, så har besökssiffrorna ytterligare ökat efter flytten trots, 

eller kanske snarare på grund av, att en fysisk samling saknas: 

Satsningen på Kuggen handlade inte om sviktande besöksstatistik utan är en förstärkning av 
biblioteket som lärandemiljö och betydelse på campus. Antalet besökare till Kuggen är 50,91% 
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fler jämfört med Lindholmenbiblioteket. Reaktionerna från användarna är positiva och inter-
aktionen mellan bibliotekarierna och besökarna/användarna har ökat (Forsman 2018a). 

 

I citatet framhålls vidare att lärandetorget ska stärka bibliotekets betydelse på cam-

pus, vilket signalerar att lärandetorget och biblioteket fungerar bäst i kombination, 

där båda verksamheterna med sina olika inriktningar kan fogas samman till en star-

kare helhet som kan påverka bibliotekets image i positiv riktning. Stärkt kontakt 

inte bara med området, utan också med användarna yttras som ytterligare utveckl-

ing i framgångens tecken. 

Förutom den fysiska samlingen påverkas i flytten också ett antal salar som varit 

avgörande för verksamheten på Lindholmens bibliotek. Datorsalen försvinner och 

kommer inte att ersättas i lärandetorget och en tyst läsesal förblir situerad i de gamla 

lokalerna (Beslut 2015c: 7). Om salarna säger en av bibliotekarierna per mail utifrån 

ett nutida perspektiv, drygt ett år efter invigningen:  

På Chalmers finns flera datorsalar samt att de flesta studenter har laptops. Precis som med 
avsaknaden av böcker så fick vi en del frågor precis i början. Det är möjligt att vi tappade en 
del besökare men vi har samtidigt fått många nya besökare. 

Personligen ser jag att det var en större förlust att vi blev av med själva salen då det var vår 
undervisningssal. 

I det gamla biblioteket hade vi en tyst lässal som inte användes säkert flitigt, ofta var det helt 
tomt. Så då gjordes bedömningen att det inte behövdes sen tyst sal i de nya lokalerna. Men nu 
får vi faktiskt en hel del frågor om just en tyst lässal… Det finns en tyst lässal i grannbyggnaden 
Patricia som vi hänvisar till (Bibliotekarie 2018). 

 

Som också statistiken visar i föregående citat, har många nya besökare fångats upp, 

medan andra besöksgrupper möjligen har krympt. Lärandetorget och det mer trad-

itionellt inriktade biblioteket tycks rikta sig mot olika målgrupper med olika behov 

och förväntningar. Där det ena ter sig föga lockande för en användargrupp, träffar 

det andra rätt. Biblioteket kan på så sätt fånga upp fler och ge sina användare det de 

efterfrågar.  

I underlaget anser man att grupprum behöver integreras och ett förslag tas upp 

om att utöka bibliotekets verksamhet till att inkludera också första plan (Beslut 

2015c: 7). Intressant är här att datorer inte längre anses vara del av informations-

försörjningen i samma utsträckning som exempelvis trådlöst nätverk, och att grupp-

rum får företräde framför en datorsal. De flesta antas numera ha tillgång till egen 

bärbar dator och skillnaden mot föregångaren informationstorget gör sig tydlig, där 

tillhandahållandet av datorer fortfarande ansågs vara av hög prioritet. Enligt den 

kompletterande information av Daniel Forsman som erhållits mailledes var anled-

ningen till att ingen datorsal eller tyst läsesal integrerades (förutom att till exempel 

läsesalen inte verkade nyttjas särskilt extensivt, se citat ovan). att det inte fanns 

någon plats, något som eventuellt kommer att kunna åtgärdas på sikt (Forsman 

2018a). De har således inte valts bort helt och hållet, men prioriteringen är ändå 

talande: Det sociala elementet, så präglande för den nya identitet som biblioteket 
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bygger, får företräde framför teknisk utrustning. Som vid upprepade tillfällen kun-

nat konstateras, har den tekniska utvecklingen lett till att människor allt mer kan 

isolera sig hemma. Det sociala har härvid fått särskild dragningskraft (Given 2007: 

183), vilket också biblioteket drar nytta av för att skapa relevans. 

Rektorsbeslut om etablering av ett Infotek – Learning Commons (2015-11-30) 

Ett förslag om en ”biblioteksliknande verksamhet” i Kuggen har lagts fram och 

godtagits som en del av ett större uppdrag kring bibliotekets profilering vad gäller 

fysiska mötesplatser (se Beslut 2015c). Verksamheten, som i förslaget kom att ut-

formas som ett lärandetorg, motiveras med en stärkt attraktionskraft för hela bygg-

naden, samtidigt som det blir en ”öppen mötesplats på campus Lindholmen” (Beslut 

2015a: 1). Konkret innebär det att ”bibliotekets serviceställe på Lindholmen” flyttar 

in i Kuggen och att biblioteket där också tar på sig receptionsfunktionen för bygg-

naden och för campus Lindholmen i stort (Beslut 2015a: 2). Den fysiska strukturen 

har genom sin synlighet en kraftfull roll att spela i förändringsarbetet. Biblioteket 

förhåller sig ständigt till andra aktörer, där både Chalmers övergripande mål, bygg-

nadens visioner och biblioteksverksamheten ska vävas samman till ett koherent 

koncept. Lärandetorget agerar aktivitetsknutpunkt, med en större betoning på be-

mötande utåt. En stärkt attraktionskraft markerar tydliga länkar till imagerelaterade 

frågor, som denna programmerade innovation (för att använda Richard Halls ter-

mer) hoppas kunna lyfta, inte bara för biblioteket utan området i stort. Inom ramarna 

för social konstruktivism sker identitetsarbetet lika mycket utifrån som inifrån. Att 

byggnaden är tilldragande modern och inredningen följer nytänkande mönster blir 

i denna process viktiga redskap för att påverka den yttre bilden och försöka att har-

monisera denna med den inre målsättningen. 

Externa besökare och allmänheten har tillgång under vanliga arbetstider, medan 

övriga användare kan besöka Kuggen dygnet runt (Beslut 2015a: 2). Lindholmen-

bibliotekets gamla magasin behålls, liksom övriga lokaler tillsvidare bevaras ”som 

en öppen studiemiljö i bibliotekets regi till dess att Chalmers bedömer att lokalerna 

skall användas i annat syfte” (Beslut 2015a: 2). Vad gäller den nya lärmiljön i Kug-

gen hoppas den kunna färdigställas till höstterminsstarten 2016 (Beslut 2015a: 3). 

Det är värt att notera att det i den inledande korta sammanfattningen av beslutet 

står skrivet att ”Rektor beslutar om etablering av ett Infotek – Learning Commons 

i regi av biblioteket på Campus Lindholmen, Kuggen” (Beslut 2015a: 1). Infotek 

som begrepp är nytt i dokumenten och verkar här ses som en översättning av Le-

arning Commons, motsvarande lärandetorg. Begreppet utelämnar dock helt kopp-

lingarna som finns till lärandet och lärandemiljön och betonar istället informat-

ionen. Det kanske snarare skulle lämpa sig som alternativ till begreppet informat-

ionstorg, där fokus just ligger på det senare. Begreppet används emellertid inte i 

kommande dokument, vilket skulle kunna tydas som att det inte fungerade i sam-

manhanget. 
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2.2.9 År 2016 

Utkast: Uppdrag till Chalmers bibliotek (2016-09) 

Innan det stod klart att biblioteket som institution skulle läggas om, formulerades 

ett utkast till ett uppdaterat biblioteksuppdrag. Det kan vara intressant att titta på 

utkastet även om det aldrig antogs, då nya prioriteringar framträder. Den lokala 

verksamheten målas genomgående upp som en del av ett större sammanhang, vare 

sig det gäller Chalmers övergripande mål, nationella och internationella samarbeten 

eller lagar och regelverk (Uppdrag utkast 2016: 1). Denna tendens mot fler samar-

beten och nätverk kan också skönjas internationellt (Beagle 2004: 2). 

Verksamhetens uppdelning på områden har förtätats, så att man nu finner end-

ast de tre huvudkategorierna informationsförsörjning, vetenskaplig kommunikation 

och lärandemiljö representerade (Uppdrag 2011, Uppdrag utkast 2016). Blended 

Learning (för vilket ett tillägg gjordes i bibliotekets Uppdrag 2015) tas upp under 

vetenskaplig kommunikation och här kan också delar fångas upp som har giltighet 

för lärandemiljön, då det framgår att rådande högskolepedagogiska strömningar lyf-

ter fram ”vikten av aktivt och kollaborativt lärande” (Uppdrag utkast 2016: 3). Detta 

är samma strömningar som också ligger bakom lärandetorget som koncept och det 

är intressant att se att hela verksamheten genomsyras och inte bara utvalda punktin-

satser görs i denna anda. 

Lärandemiljön som huvudkategori utvecklas i uppdragsutkastet långt mer än 

tidigare och begränsar sig inte i samma utsträckning till den tekniska infrastrukturen 

och den professionella servicen. Lärande- och studiemiljön beskrivs som öppen, 

flexibel och varierad, den ska kunna fungera som mötesplats och dessutom finnas i 

både fysisk och virtuell skepnad. Biblioteket ska i denna fattning av uppdraget 

också ”stötta och bidra till en kulturell utveckling för studenterna i syfte att stärka 

allmänbildning, integration och breddad rekrytering” (Uppdrag utkast 2016: 4). Här 

blir den samtida kontexten relevant och vetenskapens anknytning till världen och 

samhället poängteras. Biblioteket ska vidare ”vara en arena för att tillgängliggöra 

och sprida vetenskapliga framsteg och utveckling samt verka för en levande och 

kultur på Chalmers” (Uppdrag utkast 2016: 5). Forskningen ska kunna komma alla 

till godo. Bibliotekets uppdrag sträcker sig här långt utöver informationsförsörjning 

i traditionell bemärkelse, till att bli en större mer inkluderande plats för lärande, 

som i längden ska gagna både individen och samhället (jfr Milewicz 2009 i kapitel 

1.1.2). Även högskolebiblioteket som helhet blir alltså mer utåtriktat och frågan 

kring den egentliga skillnaden mellan lärandetorg och bibliotek på ett konceptuellt 

plan förblir prövande. Alltigenom framträder den nya uppdragsbeskrivningen som 

en strävan efter att behålla aktualitet för organisationen och verksamheten genom 

nya eller mer tydligt definierade roller. 
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Verksamhetsplan 2017-2019 (2016-10-11) 

Delmålen ”Utveckla pedagogik och kvalitet” samt ”Utveckla studentrekryteringen” 

har nu i den strategiska kartan ersatts med ”Utveckla kvalitet och relevans” och 

”Utveckla internationella miljön” (VP 2017-2019 Strategisk karta). Pedagogik har 

således fallit bort som begrepp och ersatts med relevans, medan studentrekryte-

ringen har fått en ännu tydligare internationell prägel. Nationell och internationell 

konkurrens togs upp också i uppdragsutkastet (Uppdrag utkast 2016: 3) och verkar 

sammanlagt peka på tendenser där inte bara lärande- och bibliometrifrågor blir vik-

tigare, utan också en globalisering och ett internationellt klimat med utbyten och 

jämförelser tar ton. Ur ren överlevnadssynpunkt blir därför relevans en viktig punkt 

i organisationsstrategin. God utbildning och studiemiljöer i framkant kan ses som 

led i denna strävan att knyta attraktivitet till sin identitet. 

2.2.10 År 2017 

Uppdrag till Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande/CLS 

(2017?) 

Årtal och datum saknas, men då den nya institutionsbildningen inträffade 1 maj 

2017, kan det antas att uppdraget följde tätt inpå. Det framgår inte i själva doku-

mentet vilka tidigare komponenter som blev den nya institutionen, men Daniel 

Forsman förtydligar att omorganiseringen skedde som ett led i en större Chalmer-

sövergripande omorganisation, där det ”beslutades att bibliotekets verksamhet 

skulle gå samman med forskande och undervisande verksamhet inom lärande” 

(Forsman 2018a). Detta omfattade biblioteket, EER (ingenjörsutbildningsveten-

skap), AFK (fackspråk och kommunikation) och GTS (Generic and transferable 

skills) (Forsman 2018a). Den nya institutionen fick namnet Institutionen för veten-

skapens kommunikation och lärande, med den engelska översättningen Department 

of Communication and Learning in Science. I både verksamhetsplaner framöver 

och i detta dokument används den engelska förkortningen CLS, vilken också kom-

mer att nyttjas i uppsatsen. Verksamhetens främsta käpphästar har brutits ut och fått 

betitla hela institutionen: Att lärandeaspekten och lärandemiljön är viktig, kan inte 

undgås. Det identitetsarbete som utförts hittills når ur en organisationsteoretisk 

blickpunkt en ny dimension, då förutom fysisk struktur även den sociala strukturen 

tydligt omspänns. I sann postindustriell anda blir organisationen mera nätverksbun-

den och mindre stram (Kanter et al 1992: 3). Samarbeten över tidigare organisat-

ionsgränser befästs genom institutionaliserade kanaler, där dessa tidigare skiljelin-

jer suddas ut och nya roller tar vid. Dessa samarbeten behöver på inga sätt vara nya, 

men förstärks här genom en ny enhet och ett nytt utgångsläge för framtida verk-

samhet. Bibliotekets identitet införlivas i och agerar del i den nya institutionens mer 

övergripande identitet. 
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I linje med tidigare noteringar betonas Chalmers tekniska högskola som utåt-

riktad, attraktiv, internationellt erkänd och innovativ. Mer specifikt för CLS gäller 

uppdraget att ”förbereda studenter och forskare på ett livslångt lärande, ett förän-

derligt arbetsliv, hög anställningsbarhet och god förmåga att nyttiggöra kunskap 

inom och utanför akademin” (Uppdrag CLS 2017?: 1). Detta skiljer sig markant 

från tidigare uppdrag riktade till biblioteket och ger utrymme för ett större perspek-

tiv än vad som tidigare varit gällande. Verksamheten blickar ut mot världen och 

livet i sin helhet och önskar genom miljö och vägledning kunna inspirera till lärande 

som en aktiv och pågående process. Det är ett förhållningssätt, inte minst, som man 

hoppas kunna lära ut och som går så väl ihop med konstruktivismens principer (se 

kapitel 1.4.2) och internationella tendenser (se kapitel 1.2.2). För institutionens del 

kräver detta tvärvetenskapligt arbete, vilket också är en bakomliggande orsak till 

sammanslagningen till den nya institutionen. ”Förmågan att samarbeta över gränser 

är en förutsättning för att utifrån ett etiskt, tekniskt och vetenskapligt förhållnings-

sätt kunna bidra till lösningar på komplexa samhällsproblem” (Uppdrag CLS 

2017?: 1). Även här betonas att vetenskapen inte bara finns till för teoretiska pro-

blem, utan är förankrad i verklighet och samhällsnytta. Biblioteket slår upp dörrarna 

och bjuder in individen, samhället och världen att delta – biblioteket skapar rele-

vans. Här motverkas också det Given (2007: 184) målar upp som ett image-relaterat 

hinder; att bibliotek traditionellt har förknippats med en särskild målgrupp i form 

av ambitiösa studenter, vilket i sin tur har lett till att andra grupper hållit sig borta. 

Den nya identitet som tar form tycks istället baseras på en större öppenhet och in-

kludering.  

Den nya institutionen beskrivs som ett ”pedagogiskt nav”, drivande i den peda-

gogiska utvecklingen på flera plan (Uppdrag CLS 2017?: 1). Lärare och anställda 

förses med kompetensutveckling och fortbildning, medan studenter rustas med mö-

tesplatser, studiemiljöer och digitala lärmiljöer. Det bedrivs vidare ämnesintegrerad 

utbildning och forskning vid CLS, som gör att institutionen håller sig uppdaterad i 

ämnen som exempelvis rör multimodalt lärande, ämnesdidaktik, scientometri/bibli-

ometri, media- och informationskunskap och kommunikation (Uppdrag CLS 

2017?: 2). Daniel Forsman betonar att ”biblioteksverksamheten tydligt bäddas in i 

forskning och utbildning”, vilket går ihop med de tendenser som kan fastställas för 

utvecklingen av biblioteksverksamheten sedan 2009, där samarbetet med Chalmers 

allt mer förtydligats och bibliotekets betydelse för Chalmers stärkts (Forsman 

2018a). Det är således inte endast användarens behov som styr biblioteksverksam-

heten i olika riktningar, utan också den akademiska kontext och den högskoleverk-

samhet som biblioteket faktiskt stödjer. Jämför man med den generella studien 

Högskolebiblioteket i en lärande miljö i serien Studenternas bibliotek från 1996, 

har alla de här föreslagna prioriteringsområdena utvecklats och mötts: Ett större 

samarbete mellan bibliotek och utbildning, översyn av lokalerna, användarunder-
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visning, kompetensutveckling och en större förankring av bibliotekets roll i rele-

vanta styrdokument är numera självklara delar av verksamheten (Hansson & Sim-

berg 1996). För att få denna utvecklade verksamhet att fungera, blir nya sociala 

strukturer och nätverk en nödvändighet. Förändring sker i detta fall inte bara på 

ytan, utan kan skönjas mer djuplodande och strukturellt.  

Verksamhetsplan 2018-2020 (2017-11-10) 

Läranderesurser avses utvecklas både vad gäller de tekniska förutsättningarna, den 

fysiska miljön och bibliotekariens pedagogiska roll, för att tillsammans stärka det 

fokus på aktivt och flexibelt lärande som institutionens pedagogiska inriktning sta-

kar ut. Bland annat har man för avsikt att implementera lyckade inslag från Kuggens 

lärandetorg i andra lärmiljöer, ny verksamhet ska startas upp i Arkitekturbiblioteket 

och ett Active Learning Classroom ska bli del av huvudbiblioteket, där studie- och 

undervisningsmiljön speglar det aktuella pedagogiska landskapet (VP 2018-2020 

Handlingsplan, Investeringsplan). Kompetensbeskrivningen tar vidare upp ”Skap-

andet av öppna, flexibla och attraktiva lärmiljöer som understödjer framväxande 

pedagogiska modeller. CLS lärmiljöer är våra labb som är professionellt beman-

nade” (VP 2018-2020 Kompetensförsörjningsplan). Det aktiva och flexibla accen-

tueras som lärmiljöernas största styrka. Ny pedagogik och nya ”framväxande peda-

gogiska modeller” lyfts fram, som visar upp institutionen som en aktör i framkant. 

Också liknelsen av lärmiljöer vid labb målar upp en institution i ständigt möte med 

det nya. Alltigenom framträder den pedagogiska rollen som den prioriterade, i en-

lighet med den bild som biblioteket har stärkt utåt genom ny organisationsstruktur 

både på ett fysiskt och socialt plan: Lärandetorget associeras med öppna välkom-

nande ytor, dit användare kan komma för att nyttja platsen som sådan och få den 

hjälp de behöver. Samtidigt symboliserar också det nya organisationsnamnet och 

alla de däri företrädda avdelningarna att vägledning och pedagogik står högt i kurs. 

Det som skiljer sig från tidigare kompetensbeskrivningar är att nu fler områden 

finns representerade. Studenter och forskare ska inte endast undervisas i medie- och 

informationskunnighet, utan det finns också vägledning att få i ämnen som rör ”pro-

jektledning, karriärplanering, akademiskt skrivande, publiceringsstrategier och po-

pulärvetenskaplig framställan” (VP 2018-2020 Kompetensförsörjningsplan). Det 

akademiska varvas med det arbetsrelaterade och världsliga. Populärvetenskapliga 

insatser lyfts i denna process fram som en viktig del i spridningen av Chalmers 

forskning: ”Effektivare populärvetenskaplig kommunikation inom akademin” (VP 

2018-2020 Handlingsplan) förmedlar en önskan om att inte bara som tidigare främst 

arbeta för internationellt erkännande, utan också för att få en stabil position i sam-

hället. Förändringsarbetet är på inget sätt avslutat, utan sker kontinuerligt och kan-

tas av både stort och smått i överensstämmelse med Hatchs symboliskt-tolkande 

och postmoderna syn på organisationer (Hatch 2002: 391, 411). 
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Nytt för denna verksamhetsplan är också det faktum att CLS väljer att belysa 

och framhäva sin betydelse för Chalmers, då de menar att utbildningarnas ämnes-

kunskaper behöver kompletteras med CLS generiska kunskaper för att Chalmers 

lärandemål ska kunna uppfyllas och för att studenterna ska bli mer anställningsbara 

(VP 2018-2020 Kompetensförsörjningsplan). Omorganisationen verkar ha medfört 

en framtidstro, med breddad kompetens och större kraft att hävda sig. Verksam-

heten har helt vänt om sedan 2009, när allt var i kris, vilket kräver vision och fram-

åtanda. Chalmers ligger nu i framkant och var också först i Sverige med att lansera 

ett lärandetorg. Biblioteket som organisation har förändrats. 

Utvärdering; frånvaron av fysiska samlingar i den publika miljön (2017-12-13) 

Ungefär ett år efter att lärandetorget slagit upp sina portar för första gången (2016-

12-01) genomfördes en utvärdering av effekterna föranledda av lärandetorgets icke-

existerande fysiska öppna samling. Hur reagerade besökarna? För att klargöra situ-

ationen av den fysiska samlingen efter Lindholmenbibliotekets avveckling, flytta-

des böcker som var föremål för de mest frekventa utlånen över till huvudbiblioteket, 

medan en del av samlingen förblev i Lindholmenbibliotekets magasin och sjöfarts-

samlingen inrymdes i Kuggens nya magasin (Utvärdering 2017: 1).  

Reaktioner fasthölls under detta inledande år i ett anteckningsblock och besö-

karna erbjöds så småningom också att lämna synpunkter i en förslagslåda. Sam-

mantaget visade sig de vanligaste punkterna för anmärkning gälla ”fasta datorer, 

tyst läsesal och bättre skrivare” (Utvärdering 2017: 2), men även den fysiska sam-

lingen figurerade i besökarnas tankar. I utvärderingen kan man till exempel läsa:  

Den initiala frågan är ofta ’Är det här Chalmers bibliotek’ strax följt av utropet ’var är böck-
erna?!’ vilket leder till en efterföljande konversation kring Kuggens profil mellan personal och 
besökare (Utvärdering 2017: 2). 

 

Liknande reaktioner framkommer i mailkorrespondens med en av dem på lärande-

torget verksamma bibliotekarierna: 

Initialt fick vi en del frågor kring vart böckerna hade tagit vägen med hänvisning till att vi var 
Chalmers bibliotek på Lindholmen. Ofta ställdes denna fråga från låntagare som var vana vid 
det gamla Lindholmbiblioteket och kanske snarare hade förväntat sig en enklare flytt till ny 
lokal kontra att verksamheten skulle ha genomgått några förändringar på vägen dit, Chalmers 
lärandetorg. Frågorna har avtagit något med tiden men ’bokfrågan’ känns fortfarande stark 
kopplad till bilden av ett bibliotek i mer traditionell mening då den nån gång då och då fortfa-
rande framförs av en låntagare (Bibliotekarie 2018). 

 

Personalen har under sina möten med besökare kunnat konstatera att det finns djupt 

förankrade förväntningar och föreställningar om vad ett bibliotek är och ska vara. 

Då lärandetorget som begrepp är tämligen okänt, fungerar traditionell verksamhet 

fortfarande som referensram och måttstock, vilket i sin tur leder till förvåning och 

i vissa fall besvikelse i mötet med det nya. Samtal, och så småningom en skylt har 

därför varit verktyg i ”att kontinuerligt tydliggöra hur vi är en del av Chalmers 
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bibliotek, ett Lärandetorg i bibliotekets regi” (Utvärdering 2017: 4) och att på så 

sätt också lägga grunden till nya förväntningar som kanske är bättre förenliga med 

den nya verksamheten. Begreppsförvirringen är befogad, med tanke på de flytande 

gränserna och otydliga definitionerna som råder också inom invigda kretsar (se ka-

pitel 1.1.2). Bibliotekets förståelse som den framgår i texten, och som den förmed-

las till besökaren, verkar dock vara den att lärandetorget visserligen inte är något 

bibliotek i sig, som redan konstaterats i det fördjupade underlaget, men att det utgör 

en värdefull förgrening och ett givande komplement till Chalmers bibliotek som 

helhet, där lärandetemat finns representerat i alla dess beståndsdelar. 

Rådande osäkerhet är emellertid inte enbart kopplad till begreppsliga aspekter 

utan också till det som Hatch benämner ett symboliskt betingat beteende (Hatch 

2002: 284f). Symboler som de tolkas i den fysiska strukturen utlöser vissa beteen-

demönster hos den som betraktar. En förändrad symbolik ställer därför ofrånkom-

ligt betraktarens invanda handlingar i en ny dager. Teorikapitlet (se kapitel 1.4.3) 

nämnde kyrkor och butiker som fysiska enheter som tydligt vägleder ett särskilt 

beteende. Även biblioteket har under lång tid haft ett likartat uttryck, mot vilket ett 

socialt accepterat förhållningssätt utvecklats. När nämnda uttryck förändras och det 

fysiska utseendet blir ett annat, förändras också dess symbolik och det därav be-

tingade beteendet: Osäkerhet uppstår. När frågor ställs kring bibliotekets layout och 

inredning, speglas med andra ord en process där relationen mellan byggnad och 

organisation behöver definieras på nytt. Ett nytt beteendemönster behöver etable-

ras. Detta är på inget sätt en ny effekt, utan har skett så länge biblioteket funnits och 

utvecklats som organisation, främst i relation till mer drastiska förändringar som 

denna. Att böckerna och användare varit skilda från varandra rent fysiskt, samman-

länkade genom bibliotekets personal (och i nutid även genom tekniken), har emel-

lertid sin parallell i 1800-talet, där läsesalar ur ett europeiskt perspektiv allt oftare 

situerades i rummen med bäst ljusinsläpp medan böckerna förvarades i mörka ma-

gasin (Brawne 1970:16ff). Ingen användare från idag är dock längre förtrogen med 

denna symbolik samt att den nuvarande kontexten är en helt annan, vilket gör det 

symboliskt betingade beteendet föremål för förändring i samma takt som den fy-

siska strukturen byter skepnad. 

De negativa reaktionerna kring frånvaron av en fysisk samling verkar dock inte 

endast bottna i förväntningar och osäkerhet, utan har i vissa fall också en rent prak-

tisk utgångspunkt. En del användare uttrycker exempelvis saknad för den förlorade 

möjligheten till ”browsing” i hyllorna (Utvärdering 2017: 2f). Detta mer konkreta 

bekymmer har lett till funderingar kring alternativa lösningar, där bland annat e-

bokhyllor har föreslagits som idé. Flest frågor kring den fysiska samlingen verkar 

emellertid ha ställts under projektets inledande fas, i övergången från den tradition-

ella verksamheten i Lindholmenbiblioteket till lärandetorget i Kuggen. I övrigt ver-

kar de flesta användare ha funnit sig i den nya verksamhetsutformningen. Servicen 

kring beställningar och fjärrlån är densamma som tidigare och många studenter har 



 51 

uttryckt uppskattning för den mångfald av studie- och grupparbetsplatser som lä-

randetorget kan erbjuda (Utvärdering 2017: 4). Undantaget gäller de förfrågningar 

som uttryckts beträffande dator- och tyst läsesal (se ovan). 

Ur mailkonversationen med Daniel Forsman framgick vidare, som redan 

nämnts, att interaktionen har ökat mellan bibliotekarierna och besökarna och att 

lärandetorget präglas av höga besökssiffror. Besökarantalet har stigit med så 

mycket som 50,91% i jämförelse med Lindholmenbiblioteket, vilket pekar på att 

projektet föll i god jord och motsvarar användarnas behov (Forsman 2018a). Lik-

nande tendenser kan skönjas på andra universitetsbibliotek med lärandetorg runt 

om i världen (Gotwals 2009: vii, Milewicz 2009: 5, 12): Antalet besökare tycks 

stiga kopplat till införandet av lärandetorg, ett tecken på att biblioteket som organi-

sation lyckats anpassa sig till sin förändrade omgivning och skapat ny relevans. 

2.3 Tidningsartiklar och blogginlägg 

Verksamhetsplanerna är tämligen formella till sin karaktär och kanske inte det som 

läses av de flesta. Det kan därför vara intressant att se hur lärandetorget kommuni-

ceras till en bredare allmänhet i form av tidningsartiklar och blogginlägg, som ett 

avslutande gästspel i uppsatsens analysdel. Vad är det som framhävs och hur värd-

eras lärandetorget i media? Det finns naturligtvis även sociala medier så som fa-

cebook och instagram som man skulle kunna ta hänsyn till, men här har urvalet 

begränsats till Chalmers biblioteks egen blogg och tidningsartiklar, för att komma 

åt mer textintensiva medier. Endast artiklar och inlägg med direkt relation till lä-

randetorget har valts ut, vilket gör urvalet begränsat. Kapitlet ska dock endast ses 

som ett första inkännande av inställningen till lärandetorget i den allmänna uppfatt-

ningen, samt om bibliotekets framställning i mer öppna kanaler skiljer sig från de 

formella. En mer genomgående analys av framställningen av biblioteket och läran-

detorget i varierande media får bli föremål för en mer omfattande framtida studie. 

Jag anser ändå att kapitlet är relevant för att ge en annan vinkel på ämnet och för 

att antyda likheter eller skillnader mot de mer formella dokumenten. 

2.3.3 Tidnings- och tidskriftsartiklar 

Digitaliseringen fick Chalmers att tänka om, GP 2016-10-15 

Först ut är Göteborgs-Postens artikel från den 15 oktober 2016, skriven av Anders 

Berggren och betitlad ”Digitaliseringen fick Chalmers att tänka om”. Den handlar 

om Chalmers bibliotek och det faktum att de 2016 vann DIKs pris för Årets bästa 

bibliotek. Tidsmässigt föregår artikeln lärandetorgets invigning, men den återger 

det skede som biblioteket befann sig i när lärandetorget stod inför sitt färdigstäl-

lande och har därför bedömts som ett intressant bidrag. 
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Beslutet som fattades 2009 om att utvecklas (och inte avvecklas, se VP 2009) 

har lett till ett engagemang vars ansträngningar nu burit frukt. Daniel Forsman åter-

ges i artikeln säga: ”I dag är 98-99 procent av den information vi tillhandahåller på 

Chalmers bibliotek digital”. Han förklarar också att ”År 2000 var det första året vi 

lade mer pengar på elektroniska resurser än på tryckta (böcker och tidskrifter). Se-

dan tog det oss 9-10 år innan vi insåg att det hade hänt. Vi fortsatte att jobba i gamla 

spår”. 2009 framställs som ett avgörande år även här, ett år då verksamheten styrdes 

om i ny riktning, då det hittills använda arbetssättet inte längre fungerade och iden-

titeten formades om. Här kan Beagles indelning i informations- och lärandetorg 

plockas upp, då den beskriver en tydlig gradering från anpassning, över isolerad 

förändring och omfattande förändring till omvandlande förändring, där de första två 

relaterar till informationstorg och de senare till lärandetorg (Beagle 2004: 1f). För-

ändring är således inte lika med förändring, utan kan komma med varierande inten-

sitet. Lärandetorget sätts i förbindelse med omfattande respektive omvandlande för-

ändringsarbete och tydliggör en medvetenhet och riktning som behöver befästas: 

Ett lärandetorg är föga troligt att utvecklas i ett organisationsklimat som beskrivs 

arbeta i gamla spår. Att spänna sig från dessa invanda mönster till en omfattande 

förändring illustrerar därför kanske tydligast vilket förändringsarbete som biblio-

teket tillryggalagt sedan dess. 

Digitaliseringens möjligheter och användarnas förändrade beteendemönster 

ledde enligt artikeln till att kurser inte längre bara gavs på plats, utan att allt mer 

utformades som online-kurser, ett förehavande som mottagits väl. Numera finns 

också så kallade Moocs (Massive open online courses) för hela välden att delta i. 

På Chalmers första Mooc ”registrerade sig ungefär 8 000 studenter från hela värl-

den. Chalmers har totalt cirka 9 000 studenter. Det säger ju något om kraften i det 

digitala och globala”, som Daniel Forsman uttrycker det i artikeln. Som en bieffekt 

till större flexibilitet och tillgänglighet vad gäller bibliotekets verksamhet, har Chal-

mers strävanden efter internationella kontakter och ett globalt erkänt rykte stärkts. 

2009 blev året då utvecklingen av verksamheten intensifierades och en anpassning 

skedde till de förutsättningar och möjligheter som faktiskt var rådande i organisat-

ionens omgivning. 

Artikeln visar också på förhållandet att besökarantalet på biblioteket stiger trots 

att färre tryckta böcker köps in och att platsen som sådan blir viktigare än den fy-

siska boksamlingen. Studiero är här det avgörande kriteriet; trots att biblioteket har 

förnyats i många avseenden utgör lokalerna fortsatt en tydlig plats för studier. Juryn 

såg i sin motivering särskilt att biblioteket fungerade som en ”central strategisk och 

tillgänglig resurs för utbildning och forskning”, vilket biblioteket också intensivt 

har jobbat med under den angivna perioden från 2009 (Forsman 2018a).  

Chalmers uppgift gentemot allmänheten lyfts fram i artikelns andra del. Här 

påtalas högskolereformen från 1977, där högskolans tredje uppgift lades till. Chal-
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mers bibliotek framställs som en aktör som tar seriöst på uppgiften att sprida kun-

skap till samhället, något som yttrar sig bland annat i läxhjälp för gymnasieelever 

och arbete med språket i sociala medier för att skapa en dragningskraft och för att 

verka avdramatiserande. För sina internationella studenter och forskare har biblio-

teket börjat att satsa på skönlitteratur då det anses erbjuda en ingång till den svenska 

kulturen och det svenska språket. Alltigenom kan biblioteket sägas bredda sig, nå-

got som ytterligare kommer fram via de mer formella texterna. Bibliotekets fysiska 

utformning får större betydelse, liksom det digitala biblioteket och samhällsnyttan.  

Elektroniken styr i biblioteket, DI 2016-12-19 

Dagens Industri publicerade den 19 dec 2016 en artikel med namnet ”Elektroniken 

styr i biblioteket”, skriven av Karin Olander. Lärandetorget har hunnit invigas och 

utgör artikelns huvudfokus. 

Inledningsvis beskrivs Kuggen som byggnad; ritad av Gert Wingårdh och Jonas 

Edblad stod den klar 2011. Inför lärandetorgets inflytt designades sedan innanmätet 

av arkitekter från Inobi, som höll sig till de tre färgerna lila, grönt och blått. Sitt-

möbler och bord räknas upp i alla dess varianter, som utformades med olika an-

vändarbehov i åtanke. Tänker man på de historiskt sett olika faserna som präglat 

bibliotekets fysiska utformning (se kapitel 1.3), framstår användarfokuset som to-

talt. Inga hyllor, inga böcker, bara möbler som ska komma användaren tillgodo i 

studierna. Att biblioteksinredningen som symbol behöver tolkas om, är därför föga 

förvånande. 

Samtidigt är biblioteksidentitetens omdefiniering inte enbart styrd inifrån orga-

nisationen, utan påverkas också utifrån: ”Låna böcker är inte längre den största an-

ledningen till att människor besöker Chalmers bibliotek”, citeras Daniel Forsman. 

Den största anledningen anges av Daniel Forsman istället vara platsen, studieron 

och möjligheten att söka efter digital information. Lärandetorget blir därför också 

en anpassning till yttre förväntningar. Chalmers lärandetorg beskrivs i artikeln som 

”ett slags digitalt bibliotek med fokus på lärande mer än fysiska böcker” och bibli-

otekarien Liza Nordfeldt menar här att hennes uppgift framför allt består i att er-

bjuda vägledning inom den digitala världen. Att bemanningen och vägledningen 

värdesätts kommer till uttryck i ett möte med en student, som i artikeln uttrycker 

uppskattning för den generösa tillgången till lärandetorget också utanför öppetti-

derna, men att hon ”är glad över att det finns personal på dagarna om man behöver 

hjälp med något”. Studentens första intryck av lärandetorget var att det kändes ”lite 

konstigt att det inte fanns några böcker, men det är ju så här framtiden ser ut”. Lä-

randetorget får bra omdöme som plats, och beskrivs som ”mysigt och lugnt”. Kopp-

lingen mellan lärandetorget och framtiden är talande, då det bland många så starkt 

verkar symbolisera ett brott med det traditionella. Bibliotekets image har med andra 

ord fått nya associationer, utlösta både genom den nya fysiska strukturen och det 
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nya sätt som verksamheten bedrivs på, i växelverkan med omgivningen och de för-

väntningar som yttras där. 

Lindholmen, Göteborg, 31 januari, kl 11.14, Ingenjören nr 1 2017 

I tidskriften Ingenjören (nr 1 2017) finns slutligen en kort artikel om lärandetorget, 

dess koncept och lokaler. Titeln lyder ”Lindholmen, Göteborg, 31 januari, kl 11.14” 

och inleder med en beskrivning av miljön. Två studenter uttrycker att ”På kafé kan 

det bli lite hög ljudnivå. Här är det ljust och lugnt. En behaglig miljö”. Om man 

drar sig till minnes hur lärandetorget beskrivs i litteraturen (se kapitel 1.2.2) dyker 

ofta denna liknelse vid caféer upp. Lärandetorget framställs som ett sätt att höja 

bibliotekets attraktionskraft genom att i viss mån efterlikna caféers möblemang och 

ljussättning, den generella atmosfären, men samtidigt bevara styrkan i att rikta sig 

mot lärandet: Studiero och caféets bekvämligheter kombineras. Tas studenternas 

uttalande i betraktelse, här visserligen som enstaka citat och föga representerande 

på ett mer generellt plan, kan ändå utläsas att Kuggens lärandetorg för en del an-

vändare har lyckats i sin tolkning av idén. 

Visserligen kommer inte bibliotekets eller användarnas uppfattning av lärande-

torget till uttryck i någon större bemärkelse, men det är intressant att textförfattare 

Marit Larsdotter också tar upp den begreppsliga frågan. Det hänvisas till att ordet 

bibliotek består av de båda leden bok och förvaringsrum, och att det med tanke på 

frånvaron av böcker, förutom i prydnadssyfte, är förklarligt att platsen fått en diffe-

rentierad benämning. Konceptet bakom lärandetorget beskrivs enligt nedan: 

Idén är att istället för böcker erbjuda bokningsbara studierum, stora skärmar att koppla upp sin 
dator mot vid grupparbete, mängder av eluttag och laddare för utlåning. Här finns också män-
niskor, fortfarande benämnda bibliotekarier, som är experter på referenshanteringssystem och 
källkritik (Larsdotter 2017: 6). 

 

Service, utrustning och möblemang beskrivs som verksamhetens grundstenar, en 

kombination som utmärker lärandetorget och i sin prioritering skiljer det från annan 

biblioteksverksamhet. Den markerar vidare förändring och uppdatering, en förnyad 

identitet. 

2.3.4 Blogginlägg, Chalmers Bibliotek 

Nystart för Kuggen (2016-03-04) 

Här hänvisas till Kuggen som byggnad och till den nya verksamhet som ska inhysas 

i dess nederst belägna lokaler: 

Nu har ett modernt koncept för biblioteksliknande verksamhet i Kuggen tagits fram. Utgångs-
punkten har varit att skapa en ny profil som samtidigt tar tillvara på Kuggens möjligheter. I 
dialog med användare och Chalmers ledning arbetades ett förslag fram som rektor fattade beslut 
om i december månad (Chalmers bibliotek 2016). 
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Det är här intressant att både användare och Chalmers ledning tas upp som de båda 

tongivande grupperna i projektets utformning, något som förstärker det intryck som 

de officiella dokumenten gett antydan om. Det yttersta målet är att lärandetorget 

ska kunna bli en plats som uppmuntrar till möte och inspiration och som kan till-

handahålla teknisk infrastruktur, service och främja informationsspridning. Pro-

jektet ställs i god dager och attraktion, utveckling och relevans kan sägas leda mo-

tiveringen: 

Att etablera en lärmiljö i Kuggen är ett extraordinärt projekt som syftar till att stärka Chalmers 
attraktionskraft och visa upp lärosätets utveckling, samtidigt som det blir en tydlig resurs för 
anställda och studenter (Chalmers bibliotek 2016). 

 

Enligt detta resonemang framställs lärandetorget särdeles som imageförstärkande 

och relevansskapande. 

Bloggserie bibliotekets framtid: del 2 – öppnandet av Kuggen Learning Com-

mons, av Jenny Kihlberg (2016-06-09) 

Kuggen färdigställdes 2011 och bakgrundstanken var att byggnaden skulle främja 

”gränsöverskridande möten mellan akademi, näringsliv och allmänhet” (Kihlberg 

2016). Chalmers bibliotek var redan tidigt tilltänkt som möjlig komponent i bygg-

nadens verksamhet och 2014 startade sedan ett mer intensivt arbete som skulle ta 

projektet till mer konkreta former.  

Efter många möten växte våra planer fram om en speciell typ av miljö, där biblioteket skulle få 
möjlighet att testa idéer som skulle kunna användas i framtidens biblioteksverksamhet. En 
lärmiljö där samarbeten och nätverkande stod i fokus och där biblioteket fungerade som en 
facilitator för olika typer av programverksamhet (Kihlberg 2016). 

 

Här framställs lärandetorget nästan som en testmiljö, där framtidens bibliotek kan 

växa fram och få inspiration. Det går i linje med labb-metaforen som användes i VP 

2018-2020, vilket också sätter konceptet i förbindelse med experimentella värden. 

Man får nästan intrycket av lärandetorget som ett bibliotekselement i rörelse, en 

nyskapande plattform. Ramarna är ännu inte fastlagda och kanske aldrig helt ämnas 

definieras. Stabilitet som organisationspräglande element så som beskrivet i den 

klassiska eller tidigmoderna organisationsteorin (Hatch 2002: 382f) tycks här passé. 

Lärandetorget blir istället en verksamhet som kan karaktäriseras inte utifrån speci-

fika komponenter, utan snarare ett sätt att agera. Det beständiga har bytts mot det 

flexibla och det nya och kreativa bjuds in som ett sätt att inspirera och utforska 

framtida möjligheter. Det är processer snarare än ”produkter” och beståndsdelar 

som fångar lärandetorgets väsen, som i sin verksamhet påverkar och inbjuder inte 

bara användarna, utan alla inom biblioteket verksamma. Processer är också det som 

utmärker konstruktivismen och i sin tur den sociala konstruktivismen som finns 

inom organisationsteorins senare inriktningar (Kanter et al 1992: 10): Förändring 
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har gjorts till en naturlig del av organisationen, en inneboende möjlighet. Bloggin-

lägget trycker på att lärandetorget också efter invigningen kommer att fortsätta sitt 

utvecklings- och förändringsarbete, precis som brukligt är i experimenteringsmil-

jöer. 

Stort intresse vid Kuggen-invigning, av Sofia Andersson (2016-12-06) 

Ännu en gång lyfts Kuggen fram som Sveriges första lärandetorg. Det nyskapande 

omfamnas också i rektor Stefan Bengtssons tal: ”Det handlar om skapandet av 

framtidens lärandemiljöer” (Andersson 2016). Han menar att världen förändras och 

att med den digitala utvecklingen behöver följa utveckling av nya lärmiljöer som 

på bästa sätt hjälper studenter i sitt lärande. En organisation som baseras på en ut-

åtriktad verksamhet har med andra ord inte råd att hålla sig utanför den utveckling 

som sker, utan behöver ta ställning till hur den ska bemötas – ett typexempel på det 

samspel mellan organisation och omgivning som frekventerar organisationsteore-

tiska diskussioner (Hatch 2002: 34). 

Inlägget innehåller också en kommentar från en student som menar att Lind-

holmen var i behov av fler studieplatser och att det både är ”lugnt och fräscht” på 

lärandetorget (Andersson 2016). Ordvalet påminner om studenters beskrivning som 

återgiven både i tidskriften Ingenjören och i Dagens Industri (se kapitel 2.3.3), där 

citeringen lyder ”ljust och lugnt” (Larsdotter 2017: 5) respektive ”mysigt och lugnt” 

(Olander 2016). Beskrivningarna stammar från olika namngivna studenter, och 

även om tre personer knappast skapar en representativitet på större skala, är det 

iögonfallande att lugnet i alla framställningar accentueras som en av lärandetorgets 

mest väsentliga egenskaper. Den andra egenskapen fångas av adjektiven fräscht, 

ljust och mysigt, vilka alla anspelar på platsens atmosfär. Studiero och en miljö som 

påminner om ett cafés välkomnande utformning synes följaktligen ännu en gång 

bäst fånga lärandetorgets kärna. Enheten i beskrivningarna tyder vidare på en tyd-

ligt hållen identitet som tolkats likartat utifrån. 

Kuggen fyller sex månader, av Kuggengruppen (2017-06-14) 

Rutiner och en bättre förståelse kring den nya verksamheten och dess möjligheter 

har börjat att sätta sig och erfarenheter har samlats som kan leda utvecklingen av 

både lärandetorget och biblioteket framåt. Det nämns att flera bibliotek och kollegor 

har varit på studiebesök och att de tackar hjärtligt för denna chans att visa upp sin 

verksamhet. Biblioteket har lyckats skapa en profil som så tydligt efterfrågades 

2014, en förändringsriktning och identitet som blivit så stark att andra bibliotek 

kommer hit för att lära sig och bli inspirerade. 
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3 Diskussion 

Med analysens underlag i ryggen önskas här en förtydligande och konkretiserande 

diskussion ledas utifrån uppsatsens båda frågeställningar som de presenterades i 

uppsatsens början. Då frågorna går in i varandra, blir också svaren i viss grad över-

lappande. Upprepningar har emellertid undvikits i den mån som varit möjlig. 

Här ska understrykas att endast de egenskaper tas upp som står i relation till 

lärandetorget, med fokus på den fysiska strukturen, identitet och lärande som pro-

cess, i enlighet med de avgränsningar som fastlades i uppsatsens inledningskapitel 

(se kapitel 1.1.1). Lärande som tema kan tyckas allomfattande när det bildar ut-

gångspunkt i analysen, men det är naturligtvis viktigt att dra sig till minnes att en 

biblioteksverksamhet består av många fler komponenter än så, den vetenskapliga 

kommunikationen inte minst. Av utrymmesskäl har dessa aspekter fått inta en mer 

undanskymd plats, utan att därmed förringas som betydelsefulla beståndsdelar. 

Fallstudien blir ett bidrag till representationen av den lokala variation som finns 

i världen och visar hur lärandetorget har implementerats och tolkats inom en svensk 

högskolekontext. Fallstudien som metod är ytterst ett sätt att dra det specifika till 

generella och att försöka utläsa mönster som kan te sig mer allmängiltiga än vad 

det enskilda fallet påvisar. På detta sätt önskas Chalmers lärandetorg placeras i en 

större forskningskontext och lärandetorgets tillblivelse relateras till mer generell 

organisationsutveckling inom bibliotekssektorn. 

3.1 Lärandetorgets kärna 

De begreppsanalytiska inslagen har syftat till att besvara uppsatsens första fråge-

ställning: 

 

- Vad är ett lärandetorg och hur relaterar det till biblioteket som begrepp? 

Generellt tycks det inte höra till ovanligheterna att besökare inledningsvis ifråga-

sätter verksamhetens roll när böckerna blir osynliga (Utvärdering 2017). Bibliotek 

och böcker är fortfarande tätt sammanlänkade i den allmänna förståelsen och den 

begreppsliga kopplingen står sig stark. När dessutom ett helt nytt begrepp till ett 

koncept introduceras, som omfattas av biblioteket, men inte beskrivs som ett regel-

rätt bibliotek i sig, späds förvirringen på ytterligare. Det ska emellertid poängteras 

att det finns en säkrad tillgång till en fysisk samling på de flesta lärandetorg, om än 

inte synlig för ögat i det tillgängliga biblioteksrummet. I Chalmers fall finns ett 

magasin på Kuggen och böcker kan vidare beställas fram från andra bibliotek. Lä-

randetorget, i det avseende att användaren är frånskild den fysiska samlingen, på-

minner således om bibliotekssituationen som den såg ut i början av 1800-talet (sett 
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från ett europeiskt helhetsperspektiv), då läsesalar allt mer började skiljas från bok-

magasin och kontor, en förändring som föranletts av ökande bokvolymer och sti-

gande besökssiffror. Bokmagasinen placerades härvid ofta i mörkare lokaler, me-

dan läsesalarna inhystes i de högre situerade rummen med mer ljusinsläpp. Önskade 

man få tillgång till en bok meddelades en bibliotekarie som kunde hämta boken och 

komma med den till angiven studieplats (Brawne 1970: 16ff). Det är således inte 

atypiskt för ett bibliotek att separera läsare/användare från boksamlingen och av-

saknaden av en öppen fysisk samling allena kan således inte motivera en ny termi-

nologi, även om lärandetorgets visuella manifestation i den fysiska strukturen kan 

te sig både extrem och främmande. 

När böckerna försvinner ur rummet – bibliotekets traditionellt kanske mest kän-

netecknande artefakt – försvinner också en symbolik som under många år naturali-

serats i ett allmänt accepterat och vedertaget beteende (Bibliotekarie 2018, Utvär-

dering 2017). De bortplockade böckerna ger rum för en trivsam studiemiljö och 

bereder plats för mellanmänskliga relationer. Platsen som sådan överordnas bokens 

betydenhet och lärandetorgets kvaliteter beskrivs i ord som relaterar till studiero, 

vägledning och trivsam möblering. Då det är en respons på en registrerad förändring 

i omgivningen, utlöst av teknologiska lösningar men bottnad i ett därur sprunget 

förändrat användarbeteende, tycks många ändå relativt snabbt ha anpassat sig till 

förändringen, inte sällan med uttryckt uppskattning (Utvärdering 2017: 4). Även 

ökade besökssiffror speglar denna harmonisering, såväl på Chalmers, men också i 

exempelvis USA (Forsman 2018a, Gotwals 2009: vii, Milewicz 2009: 5, 9). Frågan 

kring böckernas frånvaro finns emellertid alltid närvarande, kanske främst yttrad av 

användare som har en starkare anknytning till just biblioteket som boksamling. Den 

nya symboliken kan ur detta perspektiv synas mer abrupt. Även användare och bib-

liotekarier som förutom den mer visuella symboliken sätter avsaknaden av bokhyl-

lorna samman med en förlorad möjlighet till ”browsing” ställer sig kritiska (Antell 

& Engel 2007: 169ff, Mann 2007: 196, Utvärdering 2017: 2f). Här framträder några 

av de avkall som har gjorts för att det nya upplägget ska kunna realiseras. Samtidigt 

behålls emellertid både på Chalmers och internationellt även traditionell biblioteks-

verksamhet. Det synes som att de båda verksamhetsvarianterna fungerar bäst i kom-

bination och att de tillsammans kan erbjuda en bredd som annars inte kan represen-

teras. Det traditionella får ta plats bredvid det mer avskalade, där den pedagogiska 

aspekten plockats ut och förstärkts. Mångfald samt flexibilitet är några av det post-

industriella samhällets slagord, införlivade även i bibliotekets nya profil i form av 

lärandetorget inte minst. 

Både informations- och lärandetorg innebär samlande av olika servicefunkt-

ioner och närmare relationer till aktörer som traditionellt inte funnits närvarande på 

bibliotek (Beagle 1999: 84, Bennett 2003: 18f, 39, Wedge & Blackburn 2009: 38f). 

Lärandetorget på Kuggen, liksom andra lärandetorg, har förgreningar utåt, där pro-
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gram- och utställningsverksamhet integreras och även allmänheten i större utsträck-

ning bjuds in. Den image som förknippats med biblioteket som plats för ambitiösa 

studenter har varit föremål för aktivt förändringsarbete så att fler ska känna sig väl-

komna. Den traditionella rollen med referenssamtal, böcker och tysta studiemiljöer 

har kompletterats med en socialt betonad verksamhet. Biblioteksrummet öppnas 

upp och blir en del av livets hela, där det akademiska kompletteras av det populär-

vetenskapliga och studier inför den stundande tentamen tar plats bredvid en mer 

allmänmänsklig utveckling. Lärandetorget på Chalmers skapades som knutpunkt 

för ett socialt nätverk med noder i byggnadens övriga verksamheter, bibliotekets 

användare och områdets besökare. Disken är likaledes reception, informationspunkt 

och servicepunkt – en mötespunkt. Även om bibliotekariens förändrade identitet 

inte är studieobjekt för denna uppsats, kan ändå konstateras att en utvidgad syn på 

professionens roller skett.  

De få användare som har kommit till tals i texterna, som annars är centrerade 

kring bibliotekets eget perspektiv, har beskrivit lärandetorget som lugnt, fräscht, 

mysigt och ljust. Lugn och studiero betonas särskilt och går ihop med den bild som 

också av biblioteket förmedlas utåt (se kapitel 2.3.3). Det är dock inget som skiljer 

lärandetorget från biblioteket, utan snarare det som kopplar de båda verksamhets-

formerna samman. Det som karaktäriserar lärandetorget är istället de andra adjek-

tiven – ljust, fräscht och mysigt – uttryckt av biblioteket med värdeord som inbju-

dande, tillåtande, flexibelt, vardagsrum, spännande och inspiration, för att nämna 

några (Beslut 2015c: 4). Även internationellt fångas vardagsrumliknelsen upp, inte 

minst i torgbegreppet. 

Lärandetorg definieras inte som bibliotek, men är heller inte frånkopplade bib-

lioteksverksamheten. De befinner sig någonstans mittemellan. I denna kontext ska 

caféet som rumslig miljö introduceras, då den kommit att låna element till lärande-

torg världen över. I takt med att platsobundenhet allt mer realiserats genom ökad 

tillgänglighet av informationsresurser, har många studenter börjat söka sig till hem-

trevliga och bekväma miljöer, gärna caféer. Här saknas dock ofta studiero och när-

het till professionell vägledning i informations- och lärandefrågor. När boksamling-

ens frånvaro i det öppna rummet frigör yta, har lärandetorget därför en given möj-

lighet att införliva kvaliteter som möter i caféer och vardagsrum och att kombinera 

dessa med bibliotekets användarservice och mediaförsörjning. Bibliotekets identitet 

införlivar byggstenar från caféer för att uppdatera sin egen verksamhet och kunna 

erbjuda en kombination som ter sig lockande i användarens ögon och som stärker 

organisationens attraktionskraft. Lärandetorget blir en renodling av dessa värden.  

Hur ser då Chalmers biblioteks egen förståelse ut när det kommer till gräns-

dragningen mellan bibliotek och lärandetorg som begrepp? Många aspekter har re-

dan berörts, men det som i analysdelen framkom som det slutligen avgörande kri-

teriet är om fokus ligger på själva samlingen eller på den mellanmänskliga kontak-
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ten, där det senare är lärandetorgsindikerande. Alla bibliotekets element finns re-

presenterade både på biblioteket och på lärandetorget, men det är alltså den huvud-

sakliga inriktningen som till sist styr begreppsvalet. Om man ser utöver det koncep-

tuella finns också en mer praktiskt förankrad, byggnadsteknisk förklaring till att 

lärandetorget inte går under beteckningen bibliotek, med hänsyn till byggmomsen 

och det faktum att Chalmers högskola drivs som stiftelse (Forsman 2018b). Detta 

kan dock endast ses som en stödjande parentes och inte som en huvudsaklig anled-

ning. Lärandetorget i Kuggen går tydligt i linje med tendenser som observerats på 

andra lärandetorg världen över.  

I denna och internationellt uttryckta tolkningar fungerar lärandetorget som en 

förlängd arm till biblioteket, där man kan experimentera med nya pedagogiska till-

tag och på ett enkelt sätt kan introducera nya idéer. Det är en mer öppen och flexibel 

miljö, både för användare och personal. Samtidigt kan lärandetorget stå för sig själv, 

vilket blir tydligt i att det inte är en integrerad del av ett annat av bibliotekets ser-

viceställen, utan har avskilts fysiskt. Man skulle kunna sammanfatta lärandetorget 

som en stödverksamhet till biblioteket, som i sin tur är en stödverksamhet till läro-

sätet. 

3.2 Lärandetorgets förankring i organisationsutveckling 

Uppsatsens andra frågeställning efterlyste ett tillfastatagande av processerna kring 

lärandetorgets etablering sett till Chalmers, men även internationellt: 

 

- Hur kan, med Chalmers bibliotek som fallstudie, konceptet lärandetorg stäl-

las i relation till samtida biblioteksutveckling?  

Bibliotekets grundläggande mål har varit, är och verkar även fortsättningsvis vara 

att förse användaren med information, vägledning och inspiration (Chalmers biblio-

tek 2015). Förutsättningarna för detta förändras emellertid fortlöpande och nya möj-

ligheter uppenbarar sig medan andra försvinner. När osäkerhet råder kring sättet de 

givna förutsättningarna kan tas tillvara på, finns risk att biblioteket något tappar 

riktning och dess relevans ifrågasätts. Identiteten blir vacklande. Detta verkar för 

Chalmers biblioteks del ha inträffat under åren efter millennieskiftet, då biblioteket 

ännu inte hade hittat sin nya form relaterat till teknikens potential och användarens 

förändrade informationsbeteende. I VP 2009 ställdes lite tillspetsat frågan om 

bibliotekets utveckling eller avveckling: Det var med andra ord dags att förnya sig 

för att kunna fortsätta framåt. Organisationsteoretiskt kan denna förändring beskri-

vas som en framtvingad förändring i den mån att organisationens överlevnad till 

viss del stod på spel. Biblioteket har som organisation kantats av identitetskriser 

världen över, när dess ursprungliga roll genom den tekniska utvecklingen kommit 
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att ifrågasättas (Jochumsen et al 2012: 587). Högskolebiblioteket som fysisk kun-

skapsbank har tappat i betydelse då framför allt mycket av det nya materialet köps 

in digitalt. När lånestatistiken visar på färre utlån samtidigt som besökssiffrorna 

håller sig stabila, blir det uppenbart att studenter och forskare använder biblioteket 

på nya sätt. Det är inte av intet som Hatch presenterar en organisationsmodell ba-

serad på fyra sfärer (om omgivningen tas ur beräkningen), där förutom social struk-

tur, fysisk struktur och kultur även teknologi är en definierande beståndsdel (Hatch 

2002: 34): Teknologi har i stor utsträckning påverkat och dikterat bibliotekets väg 

framåt, då den lett till nya möjligheter och nya relationer mellan bibliotek och an-

vändare. Sättet som biblioteket som organisation tolkar dessa omställningar och 

omsätter dem i nya roller avgör riktningen som förändringsarbetet leds in på med 

en modifierad identitet som följd. Inte minst den fysiska strukturen kan, som Chal-

mers bibliotek visat, i denna process användas som ett effektivt medel i att förtyd-

liga uppdateringen utåt. Det visuella uppenbarar kanske tydligast en förändrad sym-

bolik, som användaren snabbt blir varse om och behöver förhålla sig till (se kapitel 

3.1). 

Den svacka som för Chalmers bibliotek kan skönjas i slutet av 00-talet är emel-

lertid inte bara föranledd av teknologisk utveckling och en förändrad omgivning i 

form av användare och samhällsförändringar i stort, utan också grundad i den relat-

ion som finns mellan biblioteket och högskolan, till vilken biblioteket är en stöd-

verksamhet. Förtätad kontakt och tydligare förankring i de högskoleomfattande må-

len har sedan 2009 intensifierats och nått sådana dimensioner att biblioteket rentav 

utsågs till Årets bibliotek 2016 (Berggren 2016), baserat just på det tydliga samar-

betet med utbildning och forskning. Organisations- och gränsöverskridande samar-

beten generellt har visat sig vara nyckelkomponenter i biblioteks förändringsarbete 

världen över (Beagle 2004: 2). 

En annan aspekt ur omgivningen som biblioteket valt att fästa blicken vid är 

det internationella perspektivet, i enlighet med de prioriteringar som är gällande på 

högskolan. I det internationella utbildningsklimatet som allt mer präglas av konkur-

rens, behöver både högskola och bibliotek arbeta med attraktion och imageuppbyg-

gande åtgärder. Biblioteket kan stödja utbildningen genom att erbjuda nya lösningar 

som tar hänsyn till den varierade bakgrundspalett som finns representerad bland 

användarna, samt erbjuda olika hjälpmedel och miljöer för att var och en ska kunna 

lyckas i sina studier. Lyckade studieresultat i sin tur reflekterar tillbaka på högsko-

lan som försätts i gott ljus. Sett ur detta perspektiv blir lärande en given prioritering 

också prestigemässigt och ekonomiskt. Lärandetorget andas dessutom innovation, 

inspiration, modernitet och utveckling, vilket fungerar väl i strävanden efter att 

stärka attraktionskraften. 

I en av tidningsartiklarna (Olander 2016) uttrycker en student att det till en bör-

jan var lite ”konstigt” att det inte fanns några böcker, men sätter sedan lärandetorget 

i förbindelse med framtiden. Detta kan också kopplas till bibliotekets beskrivning 
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av lärandetorget som ”labb” (VP 2018-2020) och testmiljö (Kihlberg 2016), med 

konnotationer som utveckling och förnyelse. Lärandetorget är en plats där biblio-

teket får lov att experimentera och ta ut svängarna mer än vad som kanske är möjligt 

inom en mer traditionell verksamhet. Utifrån denna vinkling blir lärandetorget sna-

rare en handlingsform än en representant för något konkret. Det påminner om den 

förändrade synen på kunskap som spridits (se kapitel 1.4.2), där själva processen – 

handlingen, samtalet och kunskapsproduktionen – blir viktigare än det materiella 

beständiga. Utformandet av lärandetorget som koncept tycks inte ses som avslutad 

process, utan en plats i ständig utveckling mellan alla inblandade parter. En plats 

där användaren får ännu tydligare påverkansmöjligheter och utvärderingskanaler i 

utvecklingsarbetet. Lärandetorget är samtidigt en plats där framtiden får dra fram 

och ta form. Flera blogginlägg hänvisar likt den fritt associerande studenten till just 

framtiden och presenterar lärandetorget som resultat av bibliotekets framtidstro, 

som utvecklingsarena för framtidens verksamhet, samt som del av framtidens lä-

randemiljöer. Lärandetorget omskrivs formligen som en del i bibliotekets framtid, 

där nya koncept kan utvecklas och idéer testas. I detta experimenterande tillstånd 

blir flexibilitet ett viktigt begrepp, då både tekniska förutsättningar och användarens 

behov är flytande. Flexibilitet och en större lyhördhet förstärker vidare den bild som 

ges av postindustriella organisationer som involverade i ett kontinuerligt föränd-

ringsarbete. Genom tydliga förbindelser mellan organisationens kärna och dess om-

givning kan förändringar fångas upp redan på önskemålsstadium och implemente-

ras fortare i organisationens verksamhet. Från att ha nuddat vid avvecklingsfrågan 

har framtiden klivit in i verksamheten med sådan kraft att andra bibliotek kommer 

på studiebesök för att inspireras. Bibliotekets image har fått en riktning – framåt. 

Underliggande dessa faktorers finns naturligtvis också en förändrad riktning 

inom pedagogiken, där kollaborativitet och aktivitet alltjämt understöds som effek-

tiva inslag och det mellanmänskliga samtalet betonas. Lärandetorget blir med denna 

utgångspunkt en möjlighet att förverkliga en studiemiljö i aktualitetens tecken. Den 

tilltagande roll som lärande och lärandemiljön har spelat i bibliotekets utformning 

speglas i alla studerade dokument, men kan sägas bli allt mer utmärkande genom 

åren. Den kan också utläsas indirekt i beskrivningen av användaren med hänsyn till 

begreppsliga val: I några av de äldre dokumenten förekommer termen ”kund”, vil-

ket kan tolkas som att biblioteket här ses som en tillhandahållare av en ”produkt”; 

kanske kunskap eller information enligt materialitetens principer? Termen försvin-

ner emellertid snart ur det verksamhetsrelaterade språkbruket och bereder väg för 

ett synsätt där biblioteket istället blir tillhandahållare av verktyg i processen där 

kunskap blir till. I relativitetens och konstruktivismens anda blir subjektet nu pro-

ducent av sin kunskap och behöver utifrån främst vägledning och teknik, vilket 

också kan skönjas i resultat från användarstudier. Liknande tendenser har också 

konstaterats internationellt (Becker Jr 2009: 353), med en förstärkt efterfrågan på 
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service, snarare än en fysisk produkt. Biblioteket befinner sig som organisation så-

ledes inte utanför andra samhälleliga strömningar. Det finner sig inte heller endast 

omgiven av dem, utan genomsyras i sin helhet därav (Hatch 2002: 34). Lärandetor-

get har blivit till i en önskan att uppfylla dessa förnimmade behov och att anpassa 

sig till sin omgivning både på ett individuellt och ett samhällsmässigt plan.  

Det är intressant att lärandeaspekten om möjligt blir ännu mer uttalad i doku-

menten efter lärandetorget, vilket skulle kunna tolkas som reaktioner på lärandetor-

get, som efter testning av idéer kan användas för att plocka särskilt lyckade delar 

till övriga biblioteksverksamheter. Dokumentens större inriktning mot pedagogik 

kan troligtvis också förklaras med sammanslagningen till den nya Institutionen för 

vetenskapens kommunikation och lärande, där utbildning, forskning, kompetensut-

veckling och lärande nu verkar sida vid sida inom en pedagogisk knutpunkt. Genom 

hela bibliotekets verksamhet löper således en röd tråd av samarbeten, som sträcker 

sig från användarna till personalen till avdelningar och verksamheten samt högsko-

lan som helhet. De konstruktivistiska influenserna har med andra ord implemente-

rats konsekvent. Omorganisationen visar också på den styrka som förändringskom-

binationen av social och fysisk struktur kan uppvisa. Idéerna och identitetsförståel-

sen kan ha funnits på ett kulturellt plan, men manifesteras ytterligare i organisat-

ionens strukturella delar, där de får en synligare form. 

Sammantaget kan lärandetorget ses som resultat av ett pågående förändrings-

arbete som accelererat i och med en situation som på sikt tedde sig ohållbar, med 

liknande händelseförlopp beskrivna både på lokal och global nivå. En större lyhörd-

het och ett större samarbete mellan organisationens beståndsdelar och dess omgiv-

ning har lett till ökat tillmötesgående vad gäller användarens önskemål, skapande 

av relevans och attraktion, experimentering med aktuella och framtida verksam-

hetssätt, tillhandahållande av en arena för pedagogiska uttryck, främjande av läran-

deprocesser, större inkludering och ett stärkande av biblioteket som social mötes-

plats. Om än social struktur, teknologi och kultur (enligt Hatchs organisationsmo-

dell) är avgörande för organisationsförändring och identitetsfrågor, har den fysiska 

strukturen visat sig särskilt utmärkande som verktyg i imagehanteringen, då dess 

synliga symbolik är svår att missa. I förhandlingen mellan ett organisations-”jag” 

och ett -”mig” tycks påverkan utåt påskyndas och förtydligas av en förändrad fysisk 

struktur. I enlighet med postindustriella organisationer generellt har även service 

och socialitet varit drivande faktorer i den internationella utvecklingen. 
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4 Sammanfattning 

Biblioteket har under de senaste decennierna stått inför stora förändringar både vad 

gäller tekniska förutsättningar, kunskapssyn, användarens informationsbeteende 

och idéer kring verksamhetens utformning. En begynnande osäkerhet kring hante-

ringen av dessa nya utmaningar har så småningom övergått till mer konkreta åtgär-

der och anpassningar för att skapa fortsatt relevans kring biblioteket som institution. 

I en tid då information i större utsträckning finns tillgängligt digitalt och biblioteket 

inte längre är en fysisk informationsbank som informationssökare oundvikligen be-

höver vända sig till, behöver nya sätt etableras för att möta användaren och använ-

darens förväntningar. Ett koncept som blivit till i denna internationellt utbredda för-

ändringsprocess är lärandetorget, som kan sägas ha kommit till Sverige 2016 i och 

med etableringen på Chalmers bibliotek. Konceptet kretsar kring skapandet av 

lärmiljöer som ska stödja den aktiva lärprocessen i mötet med andra, vare sig det är 

i samtal med bibliotekarien eller medstudenter. Fokus ligger på den lärande indivi-

den utifrån konstruktivistiska tankemönster och betonar bibliotekariens roll som 

pedagog och vägledare. 

Med tanke på de omständigheter som styrt den rumsliga utvecklingen av läran-

detorget har materialitet och konstruktivism använts som teoretiska ansatser till-

sammans med ett organisationsteoretiskt perspektiv som kan ge ett tolkningsram-

verk för bibliotekets förändringsarbete i större bemärkelse. Då lärandetorget ännu 

inte studerats närmare ur en svensk kontext, bildar uppsatsen ett försök till att fånga 

den lokala tolkningen av lärandetorget som den ser ut på Chalmers bibliotek. Med 

fallstudien som metod har syftet varit tudelat såtillvida att den begreppsliga förstå-

elsen såväl som de drivande faktorerna bakom lärandetorgets utveckling önskats 

studera. I denna strävan har bibliotekets perspektiv anlagts så att verksamhetspla-

ner, beslut, projekt- och uppdragsbeskrivningar samt förklarande tillägg från mail-

konversationer med institutionens prefekt Daniel Forsman och en bibliotekarie ut-

gjort studiens källmaterial. Chalmers biblioteks blogg har använts kompletterande 

och så har även några få tidningsartiklar som berör lärandetorget eller som på annat 

sätt är relevanta i ämnet. Dessa styrdokument av formell karaktär och de mer infor-

mella samtidsdokumenten har undersökts innehållsanalytiskt med begreppsanaly-

tiska inslag för att på bästa sätt koppla an till frågeställningarna. 

Analysen visade att lärandetorget innebär en verksamhetsform som inte kan 

likställas med biblioteket, men som kan beskrivas som en stödverksamhet. Funkt-

ioner och serviceområden är desamma, men det är i den rumsliga strukturen och 

den härigenom möjliggjorda riktningen som skillnaden ligger. När inga böcker tar 

yta i anspråk, kan fokus läggas på en mer varierad studiemiljö, där användarens 

olika behov och lärostilar kan bemötas mer täckande. Där biblioteket fortfarande är 

starkt kopplad till sin samling, är lärandetorget en miljö där den mellanmänskliga 
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samvaron och lärandet kan ta plats. Det blir en mer öppen och flexibel miljö där 

olika idéer kan testas innan de implementeras på biblioteket. En förändrad organi-

sationsidentitet speglas i en fysisk struktur som hos användaren utlöser ett nytt sym-

boliskt betingat beteende: Tystnad och ett av böcker dominerat rum har i lärande-

torget ersatts med samtal och mer vardagsrumsliknande konnotationer, en utveckl-

ing som internationellt ter sig mycket likartad. Organisationsförändring är ett kon-

tinuerligt tillstånd, men påskyndades i detta fall när omgivningens förväntningar 

och behov tog en ny vändning och bibliotekets roll behövde omförhandlas för att 

säkra fortsatt överlevnad. Tätare samarbeten med högskolan och användarna, gil-

tighet och attraktion, allmänheten och pedagogik har varit några av de verksamma 

faktorerna som byggt upp och banat väg för lärandetorget i arbetet med att navigera 

ett högskolebibliotek i samtiden. 

Bibliotekariens perspektiv skulle utgöra ett givande komplement i en framtida 

studie, för att måla upp en mer heltäckande bild av organisationens nuvarande 

funktion och också närmare gå in på förändringar inom yrkeskårens roller. Även 

användarens vinkel vore ett intressant bidrag i ämnet med ytterligare en dimension 

att tillföra. 
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