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Inledning  

Soundscape, eller ljudlandskap var för mig ett nytt begrepp. Jag kom först i kon-

takt med företeelsen i och med Julian Treasures intressanta föreläsning ”Alla pra-

tar, ingen lyssnar” på TED-talks på Kunskapskanalen 2014. Treasure är ordföran-

de för The Sound Agency, ett stort företag inom ljudmarknadsföring i Storbritan-

nien, och han är också en känd föreläsare i ämnet. The Sound Agency designar 

ljudlösningar till företag och producerar hela ljudlandskap för att på så sätt skapa 

en känsla åt kunden. Julian Tresure föreläser väldigt passionerat kring ljuden som 

omger och påverkar oss dagligen. När jag sedan läste vidare har jag förstått att 

producerade ljudlandskap är något som i allra högsta grad är aktuellt, i alla fall i 

säljande verksamheter. Soundbranding är ytterligare en sida av det producerade 

ljudlandskapet. Inom affärsvärlden strävar alla efter att hitta ”sitt ljud” det ultima-

ta ljudet som i reklamjinglar kan förmedla varumärket på bara några sekunder. 

Inom arkitekt- och landskapsmiljöfältet diskuterar man kring ljudmiljö på ett helt 

annat sätt, där är man ofta mer intresserade av hur man kan skapa en behaglig 

ljudmiljö och eliminera störande ljud. Men det är också inom det fältet en förete-

else som länge varit aktuell. Gemensamt för dessa egentligen vitt skilda områden 

är att man tänker på vad det är som låter omkring oss och hur det påverkar oss 

människor och därigenom hur man kan använda sig av den kunskapen. 

Jag började fundera på om det kunde vara användbart att arbeta med ljud i 

vissa sammanhang även för bibliotek. Ibland kommer det in två livliga skolklasser 

samtidigt som några vuxna sitter i tidningsrummet och försöker att läsa sina tid-

ningar färdigt utan att störas av barnens röster men det är förmodligen svårt. Fyr-

tio minuter senare har alla barn hittat den läsning de sökte och glatt skuttat ut ge-

nom dörrarna, tidningsläsarna har också gått men inte glatt skuttande. Strax därpå 

kommer en ny besökare; oj, vad här är tyst tänker besökaren! En snabb titt i hyl-

lorna, besökaren vänder och säger till personalen att hen kommer tillbaka en an-

nan dag. Förmodligen var det ett omedvetet val, kanske för att det kändes för tyst, 

som om besökaren störde. Skulle en förändring av ljudmiljön och kanske ett bak-

grundsljud kunna hjälpa de här besökarna som flydde biblioteket? Både de som 

blev störda av ljudet av barnröster och den som kände sig obekväm av tystnaden? 

Detta var något jag började fundera över.  

Biblioteket är av tradition en tyst miljö så att införa ljud skulle med stor san-

nolikhet mötas av skepsis. Tystnad och stillhet är troligtvis två av de tillstånd som 
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de allra flesta människor fortfarande skulle associera med bibliotek om man frå-

gade några slumpvis utvalda. Tystnaden är starkt förknippad med bibliotekets 

varumärke och karaktär. Det moderna biblioteket kanske borde ta tillbaka tystna-

den som sitt ledord, som en del i sin marknadsföring? Eller ska vi göra tvärt om 

och tillföra ljud, men med ett syfte? Det är det jag ämnar utreda i detta arbete. 

Min ambition är att skriva denna uppsats på ett sådant vis att den ska vara till-

gänglig för alla. Det innebär att texten ska gå att läsa i ett uppläsningsprogram om 

det finns behov av det. För att underlätta för den som läser genom ett uppläs-

ningsprogram har jag framförallt tänkt på tre saker, alla förkortningar skrivs ut 

med hela ord, siffror skrivs i textform så mycket som möjligt och bilder och dia-

gram är försedda med bildtext för att de ska gå att läsa upp. Eftersom denna upp-

sats är skriven i en mall är jag inte säker på hur ett läsprogram hanterar texten, 

men detta är något som är utanför min kontroll. För att ytterligare öka tillgänglig-

heten har jag medvetet försökt att skriva relativt lättläst utan så många onödiga 

svåra ord och formuleringar. Tillgänglighet är ett av folkbibliotekens honnörsord 

och något vi försöker sträva efter i allt vi gör. Därför anser jag att det är rimligt att 

en uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap ska vara så tillgänglig som 

möjligt. 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om en ändrad ljudbild kan ge-

nerera nöjdare användare, oavsett om de lånar medier eller använder biblio-

teket till andra saker. Jag vill även försöka få svar på om en förändrad ljud-

miljö får användarna att vilja förlänga sitt besök på biblioteket.  

Fler förlängda besök kan möjligtvis också resultera i mer utlån av media. Men 

det är inte säkert att det är två parametrar som påverkar varandra. Ett förlängt be-

sök behöver inte vara lika med fler lån. Kanske läser besökaren två tidningar istäl-

let för en och sen går hem nöjd och glad utan att ha varit i någon annat rum än 

tidskriftsrummet. Det är också ett fullgott mål, att användare av biblioteket som 

inte lånar medier är nöjda med sin spenderade tid. Förhoppningsvis kommer nöjda 

besökare tillbaka, ofta. 

I ”Från läsesal till levande bibliotek” i boken Barnet, platsen och tiden, 

(2010) resonerar två lektorer vid Köpenhamns biblioteksskola, Casper Hvene-

gaard Rasmussen och Henrik Jochumsen, kring frågan om varför biblioteken 

egentligen ska anstränga sig för att få besökarna att stanna kvar längre. De menar 

att i digitaliseringens tid så minskar bibliotekets betydelse som ren utlåningsplats. 

Böcker är dessutom billiga och de flesta tycker sig ha råd att köpa den läsning de 

vill ha. De exemplifierar med att en pocketbok idag inte kostar mer än en tidskrift. 

De anser att det därför är viktigt för biblioteken att vara annat än bara utlåning. 

Upplevelser har också blivit en konkurrensparameter.  

Lågprisbutiken är motpolen till en plats man ska stanna länge på. Där är inte 

tanken att man ska gå runt och strosa och välja i godan ro. Snabbt in och ta det 

man vill ha och så ut igen är deras idé. Arkitekturen och inredningen är gjord så-

dan att den inte inbjuder kunden att stanna längre än nödvändigt. Hvenegaard 

Rasmussen och Jochumsen menar att det klassiska biblioteket med sina hyllrader 

var utformat på liknande vis, det vill säga en lagerlokal där besökaren på förhand 

visste vad den ville ha med sig hem. Men biblioteken har förändrats och utveck-

lats till platser där man ska stanna och vara i. Nu inreder man med caféer och ut-

ställningsytor samt mötesrum för barn. I och med att upplevelser har blivit viktiga 

handlar det om att biblioteksbesöket ska vara mer än att bara låna och lämna me-

dier om man ska kunna konkurrera med annat utbud i mediesamhället (Hvene-

gaard Rasmussen & Jochumsen 2010, s.226). 
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Det mest intressanta i Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen redogörelse är 

när de har tittat på enkätundersökningar besvarade av biblioteksanvändare. Där 

säger sig användare inte vara intresserade av bibliotek som upplevelse. Användar-

na i undersökningen tycker att närhet till biblioteket, god service och stöd i all-

mänbildningen är viktigare än ett bibliotek som mötesplats och att kunna gå på 

arrangemang. Men när man tittar på statistiken hur biblioteken används så visar 

den att det bara är ungefär hälften av besökarna som faktiskt lånar med sig materi-

al hem. Den andra halvan vistas där utan att låna något alls (Hvenegaard Rasmus-

sen & Jochumsen 2010, s.226-227).  

Eiler Janson har i skriften Rum för möten sammanställt en rad olika studier 

kring tankar om biblioteket som mötesplats 2009. Han frågar bland annat ”Hur är 

stämningen på biblioteket? Påminner den om köpgallerian eller det lokala kaféet? 

Gäller det att få sitt ärende uträttat så fort som möjligt eller får man lust att stanna 

en stund?” (Jansson 2009, s. 4).  

Maija Berntson, bibliotekschef på Helsingfors stadsbibliotek, gör en trend-

spaning i Nordic public libraries 2.0 2010 där hon tittar på planer för nya stads-

bibliotek i våra nordiska länder. Norge, Finland och Sverige hade 2010 alla planer 

på ett nytt bibliotek i sina respektive huvudstäder, Danmark planerade ett nytt 

stadsbibliotek i Aarhus, den näst största staden i Danmark. Alla planer resulterade 

inte i nya bibliotek, Sverige valde till exempel att istället planera en ombyggnad 

och Finland har planer på invigning först år 2017.  

Den starkaste trenden som Berntson ser kring planeringen av dessa fyra bibli-

otek är att man nu tänker annorlunda runt hur man använder utrymmet. Boksam-

lingarna minskas ner för att göra plats för människorna och de tjänster de önskar. 

Ytor att träffas på, fika, spela, använda datorer, läsa med mera har fått större plats 

än den traditionella fysiska samlingen av medier. Kvadratmetrarna i storstadsmiljö 

är dyrbara, läget är exklusivt, man vill locka in människor att träffas och använda 

biblioteket, mycket tas hem på efterfrågan men förvaras inte på det stora stadsbib-

lioteket. I Aarhus pratar man inte om ett bibliotek utan om ett mediecentrum. Det 

ska rymma de traditionella mediesamlingarna och serviceområdena men också 

teknikytor, lärytor, multifunktionshall med scen, lekområde för barn, oaser med 

lugn samt matområden (Berntson 2010, s. 48-53). 

Pohjois-Haaga bibliotek i Finland är ytterligare ett exempel på den nya tidens 

bibliotek. Sara Ihamäki, chef för Helsingfors stadsbibliotek och Pohjois-Haaga, 

menar att personalen, lokalen och en trimmad mediesamling är de tre viktigaste 

faktorerna i ett lockande bibliotek. Man byggde om hela Pohjois-Haaga bibliotek 

med ny inredning inne i lokalen och skyltar och ljussättning utanför. De gick från 

att vara ett osynligt bibliotek till ett bibliotek som ville synas och både lånen och 

besökstalen har gått upp betydligt vittnar Ihamäki om (Ihamäki 2010, s. 66-67). 

Det här är förstås exempel på lite större stadsbibliotek som ofta är flaggskepp 

och har möjlighet att arbeta på ett annat sätt än de små biblioteken. Men trenden 
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spiller över på fler bibliotek. Många små bibliotek har börjat minska ner på sina 

samlingar och utnyttjar möjligheterna till att låna mellan biblioteken till förmån 

för ytor att träffas på, använda datorer med mera. Biblioteken har i och med det 

också gått över till att vara mer tillåtande till att människor får höras, man behöver 

inte smyga runt hyllorna och hyscha längre. Samtal är något som uppmuntras. 
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Forskningsöversikt 

Tidigare forskning kring ljudmiljö och ljuds påverkan 

Det finns inte mycket forskning att tillgå inom biblioteks- och informationsveten-

skapsdisciplinen som specifikt behandlar ljudmiljö, förutom några råd om vad 

man bör tänka på när ett nytt bibliotek byggs (Folkbibliotekslokalen, Dahlbäck, 

Jansson). Men det finns närliggande forskning och uppsatser kring biblioteksarki-

tektur, biblioteksrummets betydelse och rumsmiljö som är intressant i samman-

hanget (Watson, Kronström, Dobson Hoffman). För att ha möjlighet att besvara 

alla frågor måste jag undersöka områden utanför biblioteks- och informationsve-

tenskapen. Jag måste också hämta information och forskningsrön från miljöpsyko-

logins-, arkitekturens-, landskapsarkitekturens och marknadsföringens sfär 

(Grahn, Bergström, Dahlbäck, Engström, Hultén och Schmidt Thurow). 

Arkitektur och ljudmiljö i offentliga lokaler 

Biblioteket är även en offentlig lokal så låt oss se vad som finns skrivet kring of-

fentliga lokaler och ljudmiljö.  

Hörselskadades Riksförbund förklarar i rapporten Kakofonien att i ett rum 

som är utformat på ”fel” sätt kan röster, steg och vanliga ljud bli ett obehagligt 

oväsen. Enligt dem räcker det inte att dämpa de dåliga ljuden. Man måste även 

lyfta fram de önskade ljuden (HRF 2010, s.15). 

HRF räknar upp en rad exempel på ljudsmarta åtgärder som man kan vidta på 

ett café för att hålla nere de störande ljuden och hjälpa de positiva ljuden att nå 

fram. Åtgärderna borde fungera utmärkt även för andra offentliga lokaler. Exem-

pel på åtgärder är att fritt hängande takabsorbenter över handelsdisken får suga 

upp ljud. Detsamma gör även kraftiga gardiner på väggar eller vid fönster. Vid 

kaffemaskiner (eller andra maskiner) är det viktigt att ha en avskärmning samt 

tänka på att välja så tysta modeller som möjligt. Stolar kan förses med tassar för 

att inte avge skrapljud. Ventilationen, som är nödvändig men ofta bullrig, ska 

helst ha ett lågt och jämnt ljud för att störa så lite som möjligt (HRF 2010, s.47).  

Som vi ser kan några, men inte alla, av HRF:s åtgärder fungera efter att man 

upptäckt problem i ljudmiljön, men det underlättar om man redan på planerings-

stadiet tänker på vad som kan göras för att skapa en bra ljudmiljö. Detta är något 
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som arkitekten av byggnaden borde tänka in i funktionen både för personalens 

arbetsmiljö och inte minst för besökarnas upplevelse av lokalen. 

Torbjörn Stockfelt, legitimerad psykolog och professor i psykologi, anser i sin 

bok Ljud och tystnader i dimensioner att de som har möjlighet att arbeta med ljud, 

arkitekter med flera, sällan tänker på ljud på rätt sätt (Stockfelt 1997, s.99). Han 

talar om disciplinen sonologi som utvecklar kunskap om ljud som existentiella 

tillgångar och Stockfelt ser från den synvinkeln en lösning på problemet. Han 

menar att om fler blir medvetna om hur ljud kan göra livet rikare för oss och hur 

vår handlingskraft ökar av positiva ljud så kommer vi försöka öka de positiva lju-

den och då får de dåliga ljuden helt enkelt inte plats (Stockfelt 1997, s. 117). ”Det 

handlar inte om att avskaffa ljuden utan om att komponera in gripbar dynamik 

mellan ljuden och tystnaderna. Om de klingande ljuden är vackra och meningsful-

la, så kan de bli underlag för vackra och meningsfulla tystnader.” (Stockfelt 1997, 

s. 66). Han föreslår att vi också måste lyssna på tystnaden, pauserna mellan ljuden 

för att ljuden ska gå att tolka och bli möjliga att stå ut med (Stockfelt 1997, s. 99). 

Tyvärr verkar problemet med arkitekter som inte bygger in ett bra ljud i lokaler 

inte ha ändrats speciellt mycket sedan 1997. Patrik Grahn säger i en SLU-rapport 

från 2010 Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad att ”[l]jud behandlas styvmoderligt 

inom arkitektur och landskapsarkitektur. En miljös ljud presenteras så gott som 

aldrig i ritningar eller tas upp i presentationer”. Grahn tycker det är konstigt då 

ljud faktiskt utgör en så stor del av vår upplevelse av olika miljöer (s.45). 

Maria Wejbro, student i landskapsarkitektur vid SLU, har i sin kandidatupp-

sats ”Börja lyssna! Ljuds betydelse för utemiljön” 2010 refererat Steen Eiler 

Rasmussen Om att uppleve arkitektur där han undrar om man kan höra arkitektur? 

Han menar att vi ofta inte analyserar varför vi upplever ett rum som vi gör och 

vilka sinnen som har bidragit till upplevelsen. Det kan vara en färg som gör att ett 

rum upplevs som varmt, eller att akustiken är hård och rummet därför upplevs 

som kallt (Wejbro 2010, s.12). 

Rums- och ljudmiljö på bibliotek 

Kulturrådets handbok Folkbibliotekslokaler 1981 slår fast att ”ljudmiljön är vä-

sentlig för biblioteket”. Kulturrådet menar att det måste finnas olika delar i biblio-

teket för både barn och vuxna att hitta ostördhet i. Man säger att orsaker till buller 

på bibliotek kan vara både människorna i biblioteket, trafiken utanför, ventilatio-

nen och även ljudet av steg i lokalen (s.110). Kulturrådet verkar i det här fallet 

använda ordet buller som en term för allt oönskat ljud, eller ljud som kan uppfat-

tas som störande av andra, samma definition som HRF har av termen. Alltså inte 

bara ljud som är skadligt för hörseln utan även kan vara obehagligt på annat vis. 

Kulturrådet ger rådet att använda ljuddämpande material i tak och väggar och 

att man bör tänka på principen att ”dämpa ljudet så nära källan så möjligt”. De 

bullriga delarna av lokalen har även behov av bättre ljuddämpning än resten av 
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biblioteket. Men de varnar samtidigt för att man genom att dämpa efterklangstiden 

skapar dålig akustik i lokalen (Folkbibliotekslokaler 1981, s. 111).  

I Charlotta Dobson Hoffman och Gunhild Gröndalens magisteruppsats ”Det 

upplevda rummet – en studie om tillgänglighet på bibliotek” vid Högskolan i 

Borås 2007 diskuterar författarna att det saknas djupa resonemang kring begreppet 

tillgänglighet inom biblioteksdisciplinen, både på fältet och i utbildningen. Till-

gänglighetsbegreppet använder de mycket vidare än vad som är vanligt. De inklu-

derar alla användare av biblioteket och hela upplevelsen av biblioteksbesöket i 

ordet tillgängligt. De undrar hur bibliotekspersonalen bygger upp miljöer så att 

besökarna känner sig välkomna? Dobson Hoffman och Gröndalen jämför med 

museivärlden som de menar har en liknande problematik som biblioteken. De är 

institutioner som når en begränsad skara människor, de står inför en sjunkande 

besöksstatistik och många besökare känner sig obekväma i miljön. De menar att 

bibliotekspersonalen ofta diskuterar litteraturförmedling men glömmer bort rum-

mets del i förmedlingen. Det är en diskussion som förs på museerna där man fun-

derar på hur man ska tillgängliggöra samlingarna för besökarna.  

En magisteruppsats från 2001 som även den behandlar ämnet är Karin Kron-

ströms och Madeleine du Toits ”Biblioteksrummet som miljöupplevelse” vid 

Högskolan i Borås. De frågar sig om en positiv miljöupplevelse har någon bety-

delse för hur informations- och kulturförmedlingen på biblioteket fungerar. På 

vilket vis kan biblioteksrummet ha betydelse för användarnas upplevelse av bibli-

oteksbesöket? De menar att man mer än tidigare har börjat se biblioteket som en 

helhet, att man har förstått att miljön kring användarna har betydelse för dennas 

biblioteksupplevelse. Kronström och du Toit tycker till skillnad från Dobson 

Hoffman och Gröndalen att man allt oftare försöker utnyttja detta faktum i ett 

förmedlingssyfte.  

Man slår fast att det sekel är över där folkbiblioteket hade sin plats som in-

formationsförmedlare säkrad, eftersom det i sin fysiska form egentligen inte be-

hövs på grund av utvecklingen av informationsteknologin. Ändå fortsätter männi-

skor att troget besöka biblioteket. Författarna tror att två förklaringar till detta är 

vår vana att se biblioteket som en mötesplats och för att vi även vill söka informa-

tion kollektivt. Kronström och du Toit säger att för biblioteks överlevnad är det 

viktigt att vi stärker den platsen i människors medvetande och utvecklar det vidare 

(2001, s.3). 

När det gäller lärandemiljöer och hur biblioteken kan använda sitt utrymme 

har man gjort en bred genomgång när man studerat bibliotekstrender i Storbritan-

nien, USA, China, Europa och Australien i en samling med tjugofyra författare i 

Better library and learning space (2013). Huvudredaktören Les Watson har till-

sammans med Hugh Anderson genomfört en enkätundersökning för att identifiera 

vilka miljöfaktorer som är mest problematiska för användarna. I undersökningen 

framkom att ljud kom på en tredje plats i störningsfaktor, bara värme och ventila-
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tion var mer irriterande när det inte fungerade. Störande ljud nämndes speciellt 

ofta i samband med stora ytor men mer sällan i lokaler där olika zoner användes 

(Watson 2013, s.117). Watson och Anderson refererar till John Ruskin som häv-

dar att vi söker två saker i en byggnad, vi vill att de omger oss med trygghet och 

vi vill att de talar till oss. Han menar att det är viktigt att biblioteksbyggnaderna 

reflekterar våra värderingar om 2000-talets bibliotek. De som använder biblioteket 

behöver bli tilltalade av utrymmen som är designade både för tystad, lugn, efter-

tänksamhet och kommunikation. Genom designen av biblioteket borde vi tillmö-

tesgå både de användare som behöver lugn och de som vill ha möten och samtal. 

Det kan man göra genom att dela in biblioteket i olika zoner med hjälp av hyllor 

och möbler menar Ruskin (Watson, s.119-120). Men zoner kräver planering så att 

inte mycket högljudda miljöer hamnar precis bredvid de tystare miljöerna, en viss 

begränsning finns för vad zonerna klarar av. En byggnad som har välplanerade 

zoner ger besökarna möjlighet att enkelt röra sig mellan olika aktiviteter och zoner 

hävdar Les Watson (2013, s.125-126).  

Eva Dahlbäck går i sin masteruppsats ”Att bygga ett bibliotek” vid Uppsala 

universitet igenom bibliotekets arkitekturhistoria och funktioner. Med hjälp av 

Wallinder och Thomsens tankar i Biblioteksbyggnader säger hon att tystnaden 

länge var något som förknippades med bibliotek men i dagens bibliotek återfinns 

inte samma krav. Istället finns det ofta olika ljudzoner, allt ”från den totala tystna-

den till konversationer mellan vänner. I biblioteken sker möten mellan vänner där 

talad konversation krävs. Detta gör att det kanske inte alltid finns tillgång till tyst-

nad överallt i rummet” (Dahlbäck 2009, s.21). 

Hur kan ljud användas? 

Inom marknadsföring används ljud på olika vis, för att lyfta ett varumärke från 

mängden eller som en helhetslösning för hela koncerner. Påverkan genom ljud 

kan ske på flera nivåer och i många syften. Det har utvecklats en marknadsfö-

ringsstrategi som specifikt arbetar med människans fem sinnen, sinnesmarknads-

föring. Den inriktningen är speciellt intressant för denna uppsats och kommer 

bland annat presenteras i detta kapitel.  

Påverka, marknadsföra, sälja mer 

En bok som ger många handfasta råd kring marknadsföring inom detaljhandeln är 

Butiksboken (2008). Den har varit till inspiration för biblioteken i Norrbotten när 

vi arbetat med allt från skyltning, det första intrycket till PR.  

Författarna har också ett kapitel om ljud och musik. Helena Schmidt Thurow 

och Ann Sköld Nilsson, som båda arbetar med marknadsföring menar att ”alla” 

vet att musik påverkar vår sinnesstämning, att den kan motverka eller förstärka 
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våra känslor. Men år 2008 när deras bok skrevs var metoden att använda musik i 

butiker fortfarande ett ganska omdiskuterat ämne i detaljhandeln och det var rela-

tivt ovanligt i Sverige att använda sig av musiken för att inspirera besökare (2008, 

s.30).  

Författarna förklarar att det finns fyra faktorer i musikstycken som påverkar 

vårt beteende, ljudnivå, tonart, takt och rytm. Spelar man snabb musik ökar man 

genomströmningen på människorna i butiken, spelar man långsam musik saktar 

flödet ned. Detsamma gäller för ljudnivån, hög nivå blir uppiggande medan låg 

nivå verkar lugnande. Därför brukar man spela snabb hög musik i barer där man 

vill påverka kunderna att handla snabbt och rotera. Genom undersökningar har 

man också sett att vi stannar längre i en butik som spelar musik som vi gillar ef-

tersom vi blir på gott humör och musiken påverkar vår tidsuppfattning. Vid kö är 

det effektivt att använda musik för att förkorta kundens väntan eftersom tidsupp-

fattningen påverkas och det känns som om vi väntar kortare tid. Men musiken kan 

också vara farlig varnar Schmidt Thurow och Sköld Nilsson. Spelar man en väl-

digt smal typ av musik betyder det att få personer tycker om musiken och känner 

sig hemma, resten kan känna sig obekväma och utanför målgruppen (2008, s.37-

38). 

Samma år som Butiksboken utkom även första upplagan av Sinnesmarknads-

föring av Bertil Hultén, Niklas Broweus och Marcus van Dijk ut, en bok som det 

ofta refereras till. Författarna säger att mycket har hänt kring sinnesmarknadsfö-

ring både nationellt och internationellt de senaste åren. När de 2006 sökte på ter-

men sinnesmarknadsföring på nätet fick de noll träffar, men när de gjorde om 

sökningen 2011 fick de tiotusentals träffar (Hultén 2011, s. 7). I boken vill de visa 

hur varje sinne av människans fem sinnen kan vara en utgångspunkt för företags 

sinnesstrategi och kundbemötande, författarna förklarar också sina tankar kring 

sinnesmarknadsföring och begrepp. De anser att sinnesmarknadsföring möter 

kunden på ett personligare sätt än traditionell marknadsföring som antingen är 

massmarknadsföring eller relationsmarknadsföring som kan bli både opersonlig 

och statisk, men där sinnesmarknadsföringen ger kunden en multi-sensorisk upp-

levelse (Hultén 2011, s. 20).  

Jag har endast hittat två böcker som specifikt behandlar marknadsföring på 

bibliotek, Zuzana Helinskys En nödvändig bok om marknadsföring av bibliotek 

del 1 (2006) och del 2 (2011). Helinsky pratar inte särskilt om ljud men lyfter 

fram olika orsaker till varför hon anser att biblioteken behöver marknadsföra sig 

och berättar om lämpliga analysverktyg och metoder i marknadsföring för biblio-

tek. När hennes första bok kom ut var det inte lika vanligt bland biblioteken att 

marknadsföra sin verksamhet som det är idag. Hennes böcker har nog haft en in-

verkan på många bibliotek att de har vågat sig in i en ny sfär. 

Ett flertal uppsatser har skrivits i ämnet sinnesmarknadsföring på senare tid en 

är Erik Allerth & Carl Lorentzons magisteruppsats ”Sinnesmarknadsföring i livs-
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medelsbutik, ett experiment i samarbete med ICA Group”. I uppsatsen har de på 

uppdrag av ICA Group försökt ta reda på om sinnesmarknadsföring kan används i 

frukt- och gröntdiskarna för att få positiva köpreslutat. De har genom visuellsti-

muli (bilder på apelsiner) och hörselstimuli (regnskogsmusik) utfört experiment i 

syfte att få svar på tre hypoteser om kunders rörelse-, inspektions- och köpbeteen-

de av apelsiner. De fann att inspektionsbeteendet ökade, allra mest bland män, och 

därmed påverkades och ökade köpbeteendet (Allerth & Lorentzon 2014).  

Amalia Engström student på institutionen vid Kulturgeografi och ekonomisk 

geografi vid Lunds universitet går i sin kandidatuppsats ”Mer än bara ljud” ige-

nom det ökade intresset för ljudmarknadsföring i den urbana miljön samt i den 

offentliga och semi-offentliga miljön. Den semi-offentliga miljön är i hennes stu-

die köpcenter som varken är offentliga eller icke-offentliga. Hon har intervjuat ett 

antal representanter för företag inom ljuddesign och ljudarkitektur och lyfter fram 

att samtliga ser en utveckling och ökning av ljudsättning i offentliga miljöer. Eng-

ström diskuterar etiken kring att påverka människor omedvetet med ljud. Hon 

undrar vilka som ska ha rätten att höras i de offentliga rummen, kommer det i 

framtiden bli den eller de som betalar mest? Men det tror inte de experter hon in-

tervjuat kommer att ske eftersom de tror att det kommer att slå tillbaka på företa-

gen själva (Engström 2013).  

Marknadsföring som sker med hjälp av sinnesstimuli är även aktuellt i pres-

sen. Anders Gustavsson, professor i företagsekonomi vid Karlstad universitet har 

under flera år forskat kring kundupplevelser i shoppingmiljö. I en artikel om vad 

som triggar i julshoppingen förklarar han för journalisten Urban Tjernberg i Norr-

bottenskuriren 2014-12-18 att både dofter och musik är svårt att värja sig mot, det 

går rakt in i hjärnan. Bakgrundsmusik i en butik påverkar människors mentala 

kapacitet, fokus flyttas från det primära målet som man hade när man kom in. 

Musiken gör att du blir distraherad och därmed mer mottaglig för spontanköp 

hävdar Gustavsson (Tjernberg 2014, s.20).  

Forskningschefen vid HUI Research, professor Sven-Olof Daunfeldt berättar i 

en artikel för DN 2014-12-03 att han har gått igenom trettiosju vetenskapliga stu-

dier som visar att musik påverkar kunders beteende. En undersökning gällde en 

hemelektronikbutik som under fyra dagar jämförde hur hög försäljningen var när 

man spelade musik med när det var tyst. Resultatet blev att kunder stannade åtta 

minuter längre i butiken och att försäljningen steg från 1169 kronor till 2079 kro-

nor när musik spelades. Vid ett restaurangexperiment i Sidney jämförde man köp-

graden hos kunderna med olika musikstilar och ingen musik alls. Jazz blev den 

musikstil som gjorde att betalningsviljan ökade mest hos restaurangbesökarna och 

ingen musik alls fick det sämsta resultatet i experimentet (Björklund 2014).  
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Definitioner och begrepp 

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan hörande och lyssnande samt vad som är 

oljud och välljud i uppsatsens kommande delar. Därför följer här en förklaring av 

olika aspekter av ljud, hörsel och lyssnande och jag reder ut hur olika ljud påver-

kar människor. 

Vad är ljud? 

Ljud är mekaniska vågor där ett oscillerande tryck överförs genom ett material, vätska eller 
gas, bestående av frekvenser inom intervallet för hörsel med en nivå som är tillräckligt stark 
för att höras, eller känslan av sådana vibrationer som stimulerar hörselorgan. (Wikipedia, den 
svenska versionen, gå till: ljud, [2014-10-02])  

Vibrationer, frekvens och strängteori 

Ljud (som vi kan höra) är vibrationer som leds genom ett medium, om vibratio-

nerna inte passerar ett medium blir det inte ett ljud som människor kan höra. Vi 

kommer till exempel aldrig att höra planeternas rörelse eftersom deras frekvens är 

för låg eller för hög för våra öron och för att deras vibrationer inte färdas genom 

något medium som till exempel luft (Treasure 2007, s. 20). 

Alla vibrationer har också en frekvens, detta eftersom vibrationer upprepas i 

en repetitiv rytm. (Frekvensen är det antal kompletta upprepningar som sker inom 

en viss tidsperiod.) Man kan säga att allt i universum har en frekvens eftersom 

varje lite atom och partikel vibrerar i en viss rytm. Det betyder i sin tur att allting 

omkring oss har en egen frekvens, även du och jag (Treasure 2007, s.15).  

Det finns en ledande teori om universums struktur som menar att allting är 

uppbyggt av väldigt små strängar. Enligt teorin så vibrerar dessa strängar hela 

tiden på olika frekvenser och i flera dimensioner av tid. Eftersom vi människor är 

gjorda av atomer, och atomer är gjorda av strängar, så vibrerar också vi hela tiden. 

Varje person blir en unik stämma av vibrerande frekvenser (Treasure 2007, s. 16). 

Hörseln 

Redan när vi är små foster i vecka 20 kan vi höra och det är tidigare än många 

andra arter (Mildner 2013, s.60). Hörseln är det första sinne människan utvecklar. 

När vi föds tar det flera månader innan vi ser ordentligt, men hörseln är fullt ut-

vecklad på en gång. Öronen är speciellt bra på att höra men vi hör faktiskt med 
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alla delar i kroppen. Hörseln är vårt primära varningssinne, om vi hör ett ljud bak-

om oss så reagerar vi och snurrar runt. Men hjärnan är så fantastisk att den filtre-

rar ljud åt oss. Om vi skulle ta in alla ljud som lika viktiga skulle vi bli tokiga. I 

ett rum fullt med ljud försöker hjärnan urskilja när någon pratar med oss eller 

andra signaler vi behöver höra (Treasure 2007, s.48-52). Hörseln påstås även vara 

det sinne som sist lämnar oss människor när vi dör, alla funktioner i vår kropp kan 

ha lämnat oss men hörseln finns kvar.  

Ofta är vi inte själva medvetna om ljuden runtomkring oss, men vår hjärna re-

gistrerar och reagerar på alla ljud säger journalisten Anders Mildner i Koltrasten 

som trodde den var en ambulans. Till och med när vi sover sker denna registre-

ring (2013, s.14.). Som Torbjörn Stockfelt, nämner i sin bok Ljud och tystnader i 

dimensioner så är hörandet inte frivilligt. Man kan inte kontrollera sina sinnesor-

gan så att man kan slå på dem eller av dem (1997, s.28). 

Hörseln är mer precis än synen. Vi kan urskilja frekvenser runt 2 kHz, det be-

tyder att de flesta kan urskilja över tusen toner bra, mer exakt 1378 toner, enligt 

Richard Norton på Chicagos universitet. Medan en normal person bara kan se 

hundrafemtio färgnyanser (Treasure 2007, s.48-52). 

Att lyssna 

Hörseln är ett väl utvecklat sinne men vi är inte så bra på att använda det. Männi-

skor har en väldigt begränsad ljudbandvidd. Vi kan lagra stora mängder informa-

tion men när det gäller att lyssna till ljud så använder vi vårt korttidsminne (Trea-

sure 2007, s. 55). En del forskare säger att vi bara kan hantera tre strömmar av 

ljudinformation samtidigt, medan andra säger sju. Lyssnandet är egentligen en 

process där vi måste exkludera information, vi fokuserar på en del av ljudet och 

exkluderar resten. Detta eftersom vi omges av mer information än vi kan hantera 

(Treasure 2007, s.54). När man lyssnar så väljer man i vimlet av ljud, man väljer 

ljud som man kan förena till något meningsfullt (Stockfelt 1997, s.23). Det som 

upptar koncentrationen i ljudbilden kallar vi för lyssnande medan det mer anade 

kallas hörande säger kompositören och musikern Peter Bryngelsson i Tystnader 

(2013, s.48). Bryngelsson menar att det intressanta är att det ickefokuserade hö-

randet ibland kan påverka oss mer än ett koncentrerat lyssnade men när vårt hö-

rande är ickefokuserat så är vi inte medvetna om att det var ljudet som påverkade 

oss (Bryngelsson 2013, s. 49).  

Olika ljud och dess effekter på människan 

Shelley Trower gör i Sences of vibration en historisk tillbakablick på vårt förhåll-

ningssätt till ljud. Även på 1800-talet funderade man över effekterna av ljud på 

människan. Exempelvis var man orolig att symaskiner och tåg orsakade vibratio-

ner som kunde vara skadliga för hälsan (Trower 2012, s.3, s.127 ff.). En oro som 

för oss idag ter sig nästan dråplig . Det är lätt att tro att en tid som inte hade så 
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mycket maskiner var nästan bullerfri men så var inte fallet. Det var vanligt att 

man stördes av larmet från gatan. En Michel Bass lämnade år 1863 in ett klago-

mål till parlamentet i Westminister med dokument och brev från många framstå-

ende personer som krävde lugn och ro för att kunna tänka. Ett av breven var från 

en Babbage som hade räknat ut att han blivit störd av ljud från gatan inte mindre 

än 165 gånger under 90 dagar. Bland de störande ljuden fanns uppräknat 

blåsorkestrar, orgelspelare och apor (Trower 2012, s.110). Ljudvibrationer och 

buller är alltså något man även historiskt har varit orolig för både ur hälsosyn-

punkt och för förmågan till koncentration.  

Hörselskadades Riksförbund (HRF) har gjort en mer nutida undersökning om 

allmänhetens upplevelse av ljudmiljö på offentliga platser HRF/Novus 2009 som 

de rapproterar om i sin rapport Kakofonien från 2010. Den visade att en av tre (29 

procent) av befolkningen i Sverige ansåg att ljudmiljön i samhället är ett stort 

problem. HRF ger som förklaring till detta att det just nu finns två utvecklingspro-

cesser som krockar med varandra. Den ena att vi har en ökning av ljudmängd och 

ljudnivå i samhället, dessutom väldigt korta perioder av ljudvila. Detta är en teori 

som Peter Bryngelsson inte helt stöder då han säger att ljuden faktiskt kan ha varit 

starkare förut, mer om det sedan, men däremot håller han med om att ljuden idag 

är fler än tidigare (2013, s.12). Den andra förklaringen är enligt HRF att kraven på 

effektivitet och kommunikation har blivit större. Eftersom dålig ljudmiljö påver-

kar både prestation och samtal negativt blir pressen på oss stor. Undersökningen 

menar att vi lever med en ljudstress i samhället (HRF 2010, s.15).  

Störande ljud 

Buller 

Buller är oönskat ljud. Långvarig exponering för buller kan i första hand orsaka hörsel- och 
röstproblem men kan också leda till andra skador, såsom förhöjt blodtryck, minskad slagvo-
lym, ökad muskelspänning, stress och utsöndring av stresshormoner, minskad blodcirkulation 
i fingrarna och störd nattsömn. (Wikipedia, den svenska versionen, gå till: buller, [2014-10-
02]) 

Buller förknippas ofta med starka ljud, men buller handlar inte bara om hur det 

låter utan också om hur det upplevs. Alla ljud som upplevs som obehagliga kallas 

för buller, även om det inte är skadligt för hörseln (HRF 2010, s.13). 

Samtalsstörande ljud, en typ av buller som inte skadar vår hörsel men gör det 

svårt att höra och samtala påverkar också hälsan. Det påverkar koncentration, 

minne, skapar praktiska svårigheter, sänker vår prestationsförmåga och kan skapa 

och förvärra olika hälsoproblem. Samtalsstörande ljud ligger på en decibelskala 

mellan 40 och 80 decibel, beroende på situation och person (HRF 2010, s.14).  

Det är ett vanligt antagande att vi känner oss mer störda av ljud idag än tidiga-

re men det behöver inte vara sant påpekar Peter Bryngelsson i Tystnader (2013). 

Han menar att det nu är enklare att göra små och tysta maskiner än någonsin förr. 
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Vi är inte heller lika fascinerade av maskiner som låter och är också medvetna om 

hälsorisken redan när vi tillverkar maskinerna, exempelvis låter en kopiator betyd-

ligt mindre nu än för trettio år sedan. Bryngelsson refererar till Anders Kjellberg 

från Folkhälsoinstitutet som i sin undersökning om ljud och buller från 1990 be-

kräftar att maskinljuden låter mindre i modern tid. Vi stör oss mer på andras sam-

tal med varandra än maskin och motorljud säger samma undersökning från Folk-

hälsoinstitutet (Bryngelsson 2013, s12-14).  

Samtal 

Ljud av samtal är särskilt störande eftersom våra hjärnor automatiskt uppfattar det 

som viktigt och har svårt att sortera bort det. Andra bakgrundsljud har vi lättare 

för att sortera bort. Det beror på att olika talljud har samma karaktär och konkur-

rerar om vår uppmärksamhet. Vi är inställda på att tolka vad andra säger så att 

sortera bort tal blir extra arbetskrävande för hjärnan. Undersökningar i samband 

med kampanjen ”Befria samtalet” 2010 av Hörselfrämjade Riksförbundet bekräf-

tar Anders Kjellbergs från Folkhälsoinstitutets undersökning från 1990 att andras 

samtal är det vi uppger som det mest störande ljudet (HRF 2010, s.21 och 51). 

Klas Dykoff i Ljudbild eller synvilla? styrker att vår hjärna är programmerad att 

fokusera på den mänskliga rösten. Men han menar att vi även tolkar pauser och 

ordplaceringar inte bara orden och att det är en kodningsapparat som sätts igång 

så fort någon pratar (Bryngelsson 2013, s.15). 

Välljud 

Motsatsen till störande ljud kan man tro är tystnad, men det är det inte. Motsatsen 

är istället välljud, alltså ljud som vi mår bra av. 

Tystnad 

Tystnad är en relativ eller total frånvaro av ljud. Omgivningar där ljudnivån inte överstiger 
20 decibel betraktas som tysta. (Wikipedia, den svenska versionen, gå till: tystnad, [2014-10-
02])  

En förklaring till varför ljudnivåer under 20 decibel räknas som tysta går att läsa i 

appendixet Att mäta ljud som följer efter litteraturlistan sist i uppsatsen. 

Torbjörn Stockfelt illustrerar att tystnaden går att höra genom att förklara att 

nollgradigt väder inte känns som avsaknad av temperatur liksom tystnaden inte 

heller är total avsaknad av ljud utan också är ett ljud, minst lika innehållsrikt som 

de andra ljuden (Stockfelt 1997, s. 34). Vissa ljud kan vi också acceptera som 

tystnad, till exempel vinden om vi är ute i naturen eftersom vi förväntar oss att 

höra den där (Mildner 2013, s. 28). Tystnad är egentligen inte tystnad utan behag-

liga ljud som vi i någon mening valt själva. I vår kultur har tystnaden mer och mer 
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börjat innebära en stund av koncentration eller förmåga att fokusera (Bryngelsson 

2013, s. 26-31).  

Naturljud och musik 

Forskning pågår inom den medicinska världen om hur våra kroppar svarar på ex-

terna vibrationer som till exempel ljud. Musik har visat sig kunna lindra flera psy-

kiska sjukdomar, korta ner återhämtningstiden vid sportskador och mycket mer. 

Musik som spelas på offentliga platser har också visat sig ge effekter som att man 

kan påverka människor att äta långsammare eller handla fortare (Treasure 2007 

s.17-20). Fler nya rön visar att naturljud kan vara effektivt vid återhämtning av 

stress (Mildner 2013, s. 31). Forskarna Rachel och Steven Kaplan är inne på att 

för återhämtning behövs platser som lockar till fascination utan att de kräver att vi 

presterar något. Naturmiljöer och naturljud är enligt dem perfekta för ändamålet, 

en helt tom plats är inte bra (Mildner, 2013, s.31-32). Mildner menar också att 

musik påverkar oss och att effekterna går att mäta. Både vårt blodtryck, hjärtfre-

kvens och till och med kroppstemperatur ändras vid till exempel ledsen musik 

(Mildner 2013, s.67). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Teorier kring upplevelsen och rummets betydelse 

I Rummet och människans rörelser, en doktorsavhandling vid Chalmers tekniska 

högskola framlagd av Inger Bergström 1996, framförs teorier om möjliga sam-

band mellan arkitekturen som materia och arkitektur som miljö för människors 

liv. Bergström studerar främst sambandet mellan hur arkitekturen påverkar våra 

kroppsrörelser och hur våra rörelser påverkar vår upplevelse av rummet (s. 9-11).  

Hon hävdar att det finns företeelser som vi alla upplever likartat på grund av 

att de är kopplade till människans artbundna egenskaper. Det är egenskaper som 

vi har just för att vi är människor. Hon talar vidare om att miljön inte kan ändra på 

våra beteenden som är artegna, miljön kan bara passa oss mer eller mindre bra 

som människor. Därför bör miljön planeras utifrån detta eftersom det är förhållan-

den man inte kan förändra (Bergström 1996, s. 11-12). Det finns olika praktiska 

behov som ett offentligt rum måste uppfylla, men även de sociala och mentala 

behoven måste bli tillfredställda. Det är förklaringen till att en del offentliga rum 

är välbesökta medan andra inte är det säger Bergström (Bergström 1996, s.12). 

Bergström tillämpar en upplevelseanalys som hon bland annat blivit inspire-

rad till av Soren Nagbols artikel i Magasin Tessin 1983:2 där han analyserar ett 

rum utifrån den tänkta upplevelsen hos besökaren. En upplevelseanalys sker ge-

nom empati och inlevelse i den tänkta upplevelsen. Genom att själv gå runt i 

byggnaden görs en analys av den egna upplevelsen och sambandet med arkitektu-

ren (Bergström 1996, s.25). 

Arkitekten, konstnären och läraren vid Chalmers tekniska högskola Arne 

Branzell presenterar i Något om… sin tankemodell som går ut på att allting är 

omslutet av ett osynligt kraftfält, något som han kallar för upplevelsens rymd. 

Branzell beskriver det som en upplevelsebubbla som sträcker sig i rummets alla 

dimensioner, framåt, bakåt, neråt och även i då och sedan ( Branzell 1995, s. 1-5). 

Du känner av din omvärld med hjälp av alla sinnen, bubblan ger ett samlat intryck 

av det upplevda rummet genom att skicka tillbaka intryck till dig som storlek, 

innehåll, karaktär, varmt och kallt (Branzell 1995, s. 7). Om du går in i ett okänt 

rum så känner du av rummet och bildar dig en föreställning av hela rummet med 

hjälp av synen, hörseln, lukten och känslan (Branzell 1995, s. 11).  

Men Branzell menar att det är mycket sällan som vi går in i ett rum helt ove-

tande om rummet. Du har nästan alltid en förväntan på rummet innan du går in i 
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det. Han talar om tidens tre rum: förväntans rum, nurummet och minnets rum. 

Förväntans rum är en upplevelsebubbla som skapas i förväg, kanske när du ser 

entrén som ger en viss bild av rummet där innanför. Nurummet är den bubbla som 

bildas när du går in i rummet och känner av det, ibland kan du bli besviken, entrén 

kanske lovade mer och därför blir din upplevelse av rummet litet. Minnets rum är 

den känsla du tar med dig när du går från rummet, i minnet kan du förstärka den 

bubblan när du tänker på rummet igen (Branzell, s. 12-13). 

Teorier om stödjande och restorativa miljöer 

Patrik Grahn, professor i arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU 

talar i Ljudmiljöcentrums rapport nummer 9 Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad 

om att det finns vissa typer av miljöer som man kallar för stödjande, de är naturli-

ga och bra för människor, miljöerna upplevs som begripliga, tillgängliga och 

trygga. Teorin kallas SET Supporting Environment Theory, och går ut på att män-

niskor över årtusenden har utvecklats i en miljö med främst natur och mindre bo-

sättningar med människor. En stödjande miljö hjälper enligt teorin människor 

både kroppsligt, här talar man om sinnen, muskler och rörelseapparat, och psy-

kiskt, för att kunna känna och tänka. Om en människa känner sig stressad ökar 

dess behov att söka upp miljöer som är läkande och som återställer våra stressni-

våer och ökar vår beslutsförmåga (Grahn 2010, s.46-47).  

Miljöpsykologen Roger Ulrich från USA är en världsledande forskare inom 

evidensbaserad design inom vårddesignområdet och just nu gästprofessor på 

Chalmers i Göteborg. Han talar om restorativa miljöer (www.chalmers.se> perso-

nal [2015-03-15]). Ulrich har gjort en undersökning där han fann att patienter som 

efter en operation hade utsikt mot en park återhämtade sig snabbare än de som såg 

rakt in i en tegelvägg. Vidare har Ulrich utvecklat en estetiskt-affektiv teori som 

handlar om att människor på bara några sekunder bildar sig en uppfattning om 

miljön runt omkring sig och reagerar på den. En ljus naturlig miljö tolkar vi som 

ofarlig, våra stressreaktioner går ner, pulsen blir normal och vår vakenhetsgrad 

likaså. Han menar på att våra reaktioner bearbetas i vår gamla del av hjärnan som 

påverkar våra urkänslor (affekter). Han hävdar att naturområden har egenskaper 

som verkar avstressande på människor. Stress kan handla om att vi upplever att vi 

måste klara något inom en viss tid, till exempel ett prov eller en arbetsuppgift. Det 

gör att vi reagerar som på fara, puls och blodtryck höjs, mag- och tarmkanalen och 

vakenhetsgrad påverkas. En naturmiljö kan få oss att reagera tvärt om, med glädje 

och nyfikenhet(Grahn 2010, s. 47-48).  

Jag kommer i min undersökning titta på upplevelsen av bakgrundsljud hos 

biblioteksbesökarna, dessa ovanstående teorier kommer att vara till hjälp för att 

förstå deras reaktioner.  
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Metod och avgränsningar 

Aktionsforskning 

Jag blev uppmärksammad på aktionsforskningen som metod och har valt att arbe-

ta utifrån den i kombination med teorier. Martyn Denscombe professor i sam-

hällsvetenskap vid De Montfort University i Storbritannien förknippar i Forsk-

ningshandboken aktionsforskningen med praktiska småskaliga forskningsprojekt. 

Han säger att ursprunget kan härledas till samhällsvetare som på slutet av 1940-

talet ville ha en närmare koppling mellan lösningar av sociala problem och sam-

hällsteorin. På senare tid har aktionsforskningen haft en ökande popularitet inom 

områden som organisationsutveckling, utbildning och hälsovård (Denscombe 

2009, s. 169). 

Karin Rönnerman docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och en av för-

fattarna till Aktionsforskning i praktiken förklarar att aktionsforskning används 

både när man utvecklar verksamhet inom näringsliv och offentlig förvaltning. Det 

är en ansats som har sin utgångspunkt i praktiken och verkar för att forskningen 

leder till förändring, det handlar om att utveckla verksamhet och om att skaffa 

kunskap om hur förändringen går till. Rönnerman menar att det handlar om ett 

”bottom-up”-perspektiv då det i aktionsforskning är praktikern själv som ställer 

frågorna. Om man ska förklara aktionsforskning som en process ser det ut som en 

spiral eller cirkel med planera, agera, observera och reflektera som de vanligaste 

komponenterna (2004, s.13-14).  

 Egen illustration av processen. 

Martin Höst, Björn Regnell och Per Runeson, alla tre civilingenjörer och tekniska 

doktorer vid Lunds universitet, beskriver stegen så här: 
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Planera – identifiera problemet och dess orsaker 

Gör – genomför förbättringar som löser problemet 

Studera – kontrollera att de utförda åtgärderna lett till förändring 

Lär – om åtgärderna var lyckade ska den nya lösningen permanentas 

De menar att aktionsforskningen syftar till att påverka en situation och att obser-

vera och utvärdera den samtidigt (Höst 2006, s.39-40).  

Aktionsforskningens två huvuddelar enligt Rönnerman: 

Forskning – en process som genom systematiskt arbete och relation till teorier ger 

ny kunskap. Forskningen startar utifrån praktikerns frågor och ett samarbete 

utvecklas mellan forskaren och praktiker. Man söker kunskap om hur det för-

håller sig i den egna praktiken specifikt men kan förhålla sig till den generella 

forskningen även om den inte alltid är tillämpbar på den egna praktiken. 

Aktion – något ska iscensättas, prövas. Det är praktikern som iscensätter hand-

lingen som sedan följs via observationer och blir föremål för diskussion eller 

reflektion (Rönnerman (red.) 2004, s.14-15). 

Om vi ställer upp en modell för mitt arbete enligt aktionsforskningens delar skulle 

det se ut så här: 

Planera: Identifiera problem och orsaker i ljudmiljön på Jokkmokks bibliotek, se 

problemzoner. 

Agera/gör: Aktion genomförs med bakgrundsljudsexperiment. 

Observera/studera: Individers reaktioner på bakgrundsljud observeras och indivi-

ders tankar samlas in med intervjuer.  

Reflektera/lär: Sammanställning av material, samtal med personal, reflektioner 

ställs mot tidigare forskning. 

Martyn Denscombe förklarar att aktionsforskningen är mer som en strategi än en 

speciell metod. Den begränsar inte forskaren vid vissa medel utan forskaren kan 

använda de verktyg som behövs vid datainsamling (Denscombe 2009, s.170). 

Jag skulle säga att aktionsforskning kan liknas vid en fallstudie, i alla fall om 

vi tittar på Rolf Ejvegårds beskrivning av en fallstudie i Vetenskaplig metod 

(2009). Fallstudien saknar dock iscensättningen av en aktion. Ejvegård menar att 

ett syfte med fallstudien är att ta en liten del av ett stort förlopp och säga att fallet 

får representera verkligheten. Svårigheten är att man får vara försiktig med de 

slutsatser man drar eftersom ett ensamt fall inte kan representera verkligheten. En 
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slutsats kan bli värdefull först när andra undersökningar pekar åt samma håll och 

som forskats fram med andra metoder (Ejvegård 2009, s.35). 

Här har aktionsforskningen enligt Karin Rönnerman en liten annan tanke, 

nämligen att ingen praktik är den andra lik, och att man inte kan överföra resultat 

från en praktik till en annan. För den skull tycker hon inte att resultaten är oviktiga 

då de kan fungera som referens för andra att förhålla sig till och jämföra skillnader 

och likheter (Rönnerman (red.) 2004, s.15). 

Man kan också säga att det är aktionsforskning med inslag av experiment som 

jag ska utföra. I ett experiment utsätter man en försöksgrupp för påverkan för att 

sedan undersöka om det blev några förändringar i beteenden, attityder eller tan-

kemönster enligt Thomas Harboe känd för att undervisa i metod och vetenskaps-

teori i Danmark (2013, s.45). Man väljer ut två grupper att undersöka som ska 

vara sammansatta så identiskt som möjligt. Skillnaden mellan grupperna består av 

att man bara utsätter den ena för experimentet och den grupp som inte påverkats 

är kontrollgrupp. Mätningar görs både före och efter påverkan på båda grupperna 

enligt Harboe. Resultatet används sedan till att bekräfta eller avslå en formulerad 

hypotes (Harboe 2013, s.46). Hos mig finns som sagt också en tanke att utföra 

påverkan/en handling samt att observera resultatet före och efter påverkan. Skill-

naden är att jag inte har möjlighet att undersöka samma grupp två gånger, jag kan 

inte heller styra gruppernas sammansättning.  

Aktionsforskning i praktiken ger många exempel där aktionsforskning använts 

på skolor med lärare och elever men det är en metod som även går att applicera på 

bibliotek. 2014 framlades uppsatsen ”In i sagans land” av Christina Johnson vid 

Uppsala universitet med aktionsforskning som metod. Aktionsforskning lämpar 

sig för mitt arbete då jag redan från start har varit klar över att jag ville använda 

observationer i samband med ett bakgrundsljudsexperiment för att samla in käll-

material till uppsatsen. Då jag senare dessutom tog beslutet att utföra handlingen 

på det bibliotek där jag arbetar är aktionsforskning en mycket lämplig metod. Att 

vara nära verksamheten nyttjas därmed som en styrka och metoden gör det möjligt 

för personalen att tillsammans utarbeta lösningar på eventuella ljudproblem. Un-

dersökningens resultat kan därmed bli värdefullt för hur vi ska arbeta vidare med 

ljud på biblioteket och för våra besökares upplevelse av biblioteksmiljön. Som 

Martyn Denscombe talar om i Forskningshandboken så uppmuntrar forsknings-

processen i aktionsforskningen dem som berörs av forskningen att delta som med-

arbetare i undersökningen istället för att bara vara föremål för den (Denscombe 

2009, s. 170). 

Problematik och avgränsningar 

Att välja det egna biblioteket som undersökningsarena var inte självklart från bör-

jan. Jag övervägde fyra olika bibliotek, två stora, Luleå och Boden, två mindre, 
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Arvidsjaur och Jokkmokk. Dessa bibliotek valdes i första hand ut på grund av det 

geografiska läget som skulle göra det möjligt för mig att vistas där under den tid 

som behövdes för att utföra aktionen/experimentet. Jag kom, efter att ha rådgjort 

med andra, fram till att mindre bibliotek kunde vara att föredra då ett ljudexperi-

ment med högtalare skulle vara lättare att utföra där rent praktiskt och möjligen nå 

en större andel av de totala besökarna. Återstod gjorde alltså Arvidsjaurs bibliotek 

som är ett bibliotek med öppen planlösning, endast hyllor som skiljer avdelning-

arna och Jokkmokks bibliotek som är ett bibliotek i två våningar med väggar som 

skiljer avdelningarna åt. Jag bestämde mig för Arvidsjaurs bibliotek eftersom de 

hade fördelen av den öppna planlösningen och för att jag själv arbetar på Jokk-

mokks bibliotek och var rädd att det skulle vara svårt eller rent av omöjligt att 

utföra en undersökning på det bibliotek där jag själv arbetar med tanke på objekti-

viteten. Men när jag började läsa in mig på aktionsforskningen ändrades mina 

tankar. I Jokkmokk hade jag som redan nämnts tvärtemot fördelen av att jag hade 

identifierat problem i ljudmiljön. 

Min undersökning gäller endast Jokkmokks bibliotek men nyttjar man resulta-

tet som Karin Rönnerman beskriver, för andra att förhålla sig till och jämföra lik-

heter och skillnader, kan den fylla en funktion även för andra. Min förhoppning är 

också att fler kanske kan bli intresserade av att skriva om detta ämne eftersom det 

är något som saknas inom biblioteks- och informationsvetenskapsområdet. Att till 

exempel göra en bakgrundsljudsundersökning med fokus på barn och ungdom 

skulle vara intressant. En frågeställning som jag gärna skulle vilja ha svar på är 

om ett bakgrundsljud kan användas så att ljudnivån sjunker och koncentrationen 

gynnas att söka litteratur vid klassbesök på bibliotek? 

Johan Berlin doktorand i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet me-

nar att aktionsforskning förutsätter en nära koppling mellan teori och praktik och 

att forskaren är bekant med forskningsfältet. Det kan vara både en fördel och 

nackdel att ha mycket förförståelse om studieobjektet. Fördelen kan vara att felen 

blir färre och att det går mycket fortare att nå resultat, nackdelen kan vara att 

forskningen inte blir en oförutsägbar process där vad som helst kan hända utan 

blir mer standardiserad. Det kan också vara svårt att se de problem som finns i 

organisationen eftersom de verkar allt för självklara (Rönnerman (red.) 2004, s. 

212-213).  

I de aktioner jag har studerat ser jag det gemensamma draget att forskaren ar-

betar i samma sfär men kommer trots det utifrån praktiken och arbetar tillsam-

mans med praktiker på fältet. Jag är medveten om att jag själv är en del av prakti-

ken i det här fallet och ska göra allt jag kan för att ta forskarens roll. Att jag tittar 

på teorier och modeller utanför den bekanta biblioteks- och informationssfären 

känns som en liten garant för att jag inte redan från början har en alltför styrd pro-

cess. 



 27 

Frågeställningar 

Bakgrundsljud har jag inte hittat någon tidigare forskning om i kombination med 

biblioteksmiljö. Men mina forskningsfrågor kan istället placeras in i ett perspektiv 

av hur vi vill marknadsföra biblioteket och vikten av biblioteket som en helhets-

upplevelse hos framtidens besökare. 

Vilka uppfattningar finns det bland besökare på biblioteket om bibliotekets ljud-

identitet/varumärke? 

Vilka uppfattningar finns det bland besökare på biblioteket om bakgrundsljud? 

Vilka uppfattningar finns det bland besökarna om bakgrundsljud när de blivit ut-

satta för ett bakgrundsljud på biblioteket? 

Hur kan bakgrundsljud användas på biblioteket för att förbättra besökarnas upple-

velse av sitt biblioteksbesök?  

Vilka etiska aspekter finns det för biblioteket att ta hänsyn till när man använder 

bakgrundsljud? 

Kvalitativt vs. kvantitativt 

Det är frågeställningarna som hjälper oss att avgöra vilken metod som är lämpli-

gast att använda vid insamlande av det källmaterial som ska besvara våra frågor. 

Den verklighet vi vill undersöka måste översättas till numerisk eller verbal form 

för att den ska gå att studera säger Runa Patel och Bo Davidson som har mångårig 

erfarenhet av undervisning av forskningsmetodik vid Institutionen för beteendeve-

tenskap och lärande vid Linköpings universitet (2011, s.53). Jan Trost professor i 

sociologi vid Uppsala universitet menar också att det är frågeställningarna som 

styr. En kvalitativ studie passar om man vill ta reda på om ett visst antal i befolk-

ningen tycker på det ena eller andra sättet. Om jag däremot vill förstå människors 

sätt att reagera eller resonera så passar en kvalitativ studie till syftet (2012, s.23). 

Från detta kan slutsatsen dras att en kvalitativ studie passar de flesta av mina 

frågeställningar bra. Intervjuer kan därför vara ett bra verktyg förutom för att söka 

svar på frågan om besökarens faktiska handling skiljer sig från hur besökaren 

själv tror den skulle reagera på bakgrundsljud. I enlighet med mitt övergripande 

syfte ska jag också ta reda på om besökare förlänger eller förkortar sin tid på bib-

lioteket när bakgrundsljud spelas. För att finna svar på dessa frågor använder jag 

observation som metod. Observationen är också central för aktionsforskningen när 

en handling ska prövas. Det är även viktigt att arbeta nära praktiken som jag tidi-

gare beskrivit, därför kommer samtal/gruppintervjuer ske med personalen på 

Jokkmokks bibliotek så att vi tillsammans kan utveckla verksamheten och dra 

nytta av resultaten. 
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Observationer 

Ett bra verktyg när vi ska samla information som berör beteenden och skeenden i 

naturliga situationer är observationer enligt Patel och Davidson. Observationerna 

låter oss studera beteenden och skeenden i samma stund som de inträffar men an-

vänds sällan som ensamt verktyg utan oftast tillsammans med andra tekniker (Pa-

tel 2011, s.91).  

Det finns olika typer och grader av observationer. Jag kommer genomföra så 

kallade experimentella observationer vilket betyder att observationen sker under 

ett särskilt arrangerat förhållande. Som observatör kommer jag att vara icke-

deltagande och bara utgöra en åskådare som analyserar och registrerar (Harboe 

2013, s.78). Om man ska vara deltagande observatör och aktivt delta i situationen 

är det viktigt att man anses neutral och det kan varken jag eller övrig personal som 

arbetar på biblioteket anses vara. För att begränsa påverkan på de observerade 

individerna väljer jag en icke-deltagande observation som är okänd för individer-

na. Problemet säger Patel och Davidson kan vara hur man ska placera sig för att 

inte väcka uppmärksamhet. Om man som observatör råkar röja sig är alternativet 

att helt enkelt vara känd enligt dem (Patel 2011, s.100 f.). En röjd observatör ris-

kerar något som Martyn Denscombe kallar för observatörseffekten. Med det me-

nas att människor kan bli generade och ändra sitt naturliga beteende om de är 

medvetna om att de observeras. Åtgärden som föreslås är att spendera mera tid på 

platsen, vilket leder till att de observerade glömmer bort att observatören finns på 

plats och återgår till sina naturliga beteenden (Denscombe 2009, s. 81). 

Ett problem med observationer kan vara att det är svårt att avgöra när beteen-

den man studerar är representativa eller spontana. Genom att göra förstudier kan 

vi se vilka beteenden som bör studeras. Med en strukturerad observation har man 

redan i förväg bestämt vilka beteenden som ska observeras och man kan ställa upp 

ett observationsschema där man fyller i förekomsten av de sökta beteendena. Mot-

satsen blir att göra en ostrukturerad observation där man samlar in så mycket in-

formation om det observerade fenomenet som möjligt (Patel 2011, s. 92-93). Jag 

väljer i det här fallet att göra en strukturerad observation med observationssche-

ma. 

Intervjuer 

Det förekommer på likartat sätt strukturerade och ostrukturerade intervjuer som 

Trost redogör för i sin bok Kvalitativa intervjuer. Termen går att använda när det 

handlar om strukturen på frågorna till de svarande, det vill säga att det finns 

svarsalternativ att välja på i en strukturerad intervju, det finns det inte i en ostruk-

turerad. Det går också att använda termen när det avses att intervjun som sådan är 

strukturerad, det vill säga att intervjuaren i förväg vet vad den ska fråga om och 

låter alla frågor handla om det (Trost 2010, s.40). Patel och Davidson kallar den 

andra formen för standardiserad intervju och handlar enligt dem om att intervjua-
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ren har formulerat frågor i förväg och ställer dem i exakt samma ordning till alla 

intervjuade (Patel 2011, s.76).  

Det finns alltså en skillnad i hur man beskriver den andra formen om frågor-

nas standardisering/strukturering enligt författarna, dels så använder de två olika 

termer och dels är de inte överrens om i hur stor grad frågorna ska vara fasta och 

om de ska ställas i en viss ordningsföljd. Patel och Davidson förordar som vi sett 

ovan en hög standardisering av frågorna och en exakt ordningsföljd. Trost menar 

att det räcker om intervjuaren har en lista med frågeområden som intervjuaren lärt 

sig utantill och att flödet i intervjun får bestämma i vilken ordning frågorna ställs 

(Trost 2010, s.71).  

De intervjuer jag ämnar göra kommer innehålla ostrukturerade frågor då jag 

vill lämna öppet för intervjupersonerna att formulera sina tankar med egna ord. 

När det gäller min egen roll som intervjuare kommer jag enligt den strukturerade 

intervjun iordningställa ett frågeformulär med frågeområden som ställs med ly-

hördhet till situationen i enlighet med Trost tolkning av den strukturerade inter-

vjun. 

Gruppintervjuer passar min undersökning väl i de fall det vid intervjutillfället 

befinner sig flera personer i undersökningszonen. Ett problem med en gruppinter-

vju kan ibland vara av etisk art eftersom det som de intervjuade pratar om inte 

hålls enskilt och att personerna som varit med i intervjun kan komma att berätta 

om svaren för andra. I en situation där mycket känsliga frågor tas upp kan detta 

vara ett stort problem, men i detta fall när frågorna inte berör känsliga ämnen bor-

de detta inte utgöra något större hinder. En annan mer allvarlig nackdel kan vara 

att deltagarna inte vågar säga vad de själva tycker utan uppger en åsikt som de tror 

andra delar (Trost 2010, s.44-46). Trots detta överväger fördelarna med en grupp-

intervju i min undersökning eftersom situationen blir mindre konstlad för besö-

karna då de uppmuntras att fortfarande på plats i undersökningszonen ingå i inter-

vjun. Det blir också mer likt ett naturligt samtal mellan besökarna och intervjua-

ren när flera kan delta. Alternativet är att be besökaren följa med till något närlig-

gande område för att där genomföra intervjun enskilt men jag bedömer det som att 

risken för att många då tackar nej till att vara med är stor. Gruppintervjuer kom-

mer alltså att genomföras, men enskilda intervjuer kan förekomma i de fall endast 

en person är närvarande i undersökningszonen vid intervjutillfället. 

Urval 

Eftersom jag utför en handling med ett ljudexperiment är mina undersökningar 

bundna till biblioteksbyggnaden där handlingen utförs. Ett urval har automatiskt 

skett då jag bara observerar och intervjuar besökare som själva aktivt uppsöker 

biblioteket. Undersökningarna kommer dessutom att utspela sig under vissa utval-

da dagar och begränsar därmed möjligheterna för att komma med i studien ytterli-
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gare. Göran Ejlertsson professor i folkhälsovetenskap och tidigare anställd vid 

Lunds universitet och Högskolan Kristianstad som har lång erfarenhet av enkät-

metodik säger att ett sådant urval kan göra att resultaten kan blir snedvridna och 

svåra att generalisera. Urvalsmodellen liknar väntrumsundersökningen där urvalet 

inte är slumpmässigt vilket betyder att varje individ i en population inte har sam-

ma sannolikhet att ingå i urvalet. I själva verket har en individ som besöker biblio-

teket ofta betydligt större sannolikhet att komma med i studien än en som sällan 

gör det. 

Sannolikhet att få delta i undersökning utifrån besök på biblioteket 

Besök per år Verklig fördelning Fördelning i enkäten 

1 55% 31% 

2-3 35% 44% 

4- 10% 25% 

(Ejlertsson 2014, s. 24) 

Svaren från en sådan undersökning kan ändå vara användbara säger Ejlertsson, så 

länge de inte är relaterade till den svarandes besöksfrekvens på biblioteket (Ej-

lertsson 2014, s.10 & 23-24). Detta gäller som sagt enkätundersökningar men är 

överförbart till min urvalssituation, med detta i åtanke införs en fråga som gäller 

hur ofta informanten besöker biblioteket för att kunna kontrollera om frågornas 

svar ändras beroende på om det är en van eller ovan besökare. Det går också att 

kontrollera om svarsfrekvensen stämmer enligt ovan.  

Materialinsamlingen sker med observation och intervju som verktyg. Obser-

vationer av och intervjuer med besökare sker vid en utvald zon innan bakgrunds-

ljud har spelats och under tiden bakgrundsljud spelas. 

Jag har valt att iscensätta ljudförsök vid en utvald zon i biblioteket. Först har 

ett antal problemzoner identifierats och sen har ytterligare avgränsning skett då en 

av problemzonerna valts ut till aktionen. 

Observationerna genomförs i anslutning till zonen och är dolda för informan-

terna i den meningen att informanterna inte informeras om försöken. 
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Resultat och analys 

Beskrivning av praktik: folkbiblioteket i Jokkmokk 

Jokkmokks kommun är till ytan Sveriges näst största kommun. Orden ”kulturellt, 

vilt och vackert” brukar beskriva kommunen (jokkmokk.se>leva och bo>focus 

jokkmokk [2015-03-16]). 

Jokkmokks kommun bestod 2014 av 5086 invånare. Av dessa var 2481 kvin-

nor och 2605 män. Antalet män och kvinnor är alltså ganska jämt fördelat, det 

finns drygt hundra fler män än kvinnor. 803 invånare var under arton år och 1368 

invånare var över sextiofem år. Det betyder att femtiosju procent av befolkningen 

är vuxna mellan 19-65 år. 511 personer var födda i ett annat land, de länder som 

flest personer kom ifrån var i fallande ordning Norge, Thailand, Tyskland, Afgha-

nistan, Somalia och Syrien (scb.se>befolkningsstatistik [2015-03-16]). Omkring 

2700 personer bor i tätorten Jokkmokk men upptagningsområdet är större då även 

en del av de som bor i intilliggande samhällen kommer in till tätorten för biblio-

teksservice (jokkmokk.se>kommunfakta [2015-03-16]).  

Vuxna; 

2899

Äldre; 1368

Jokkmokk ; 

Barn; 803 Barn

Vuxna

Äldre

 

Diagram över åldersfördelningen i Jokkmokks kommun 2014, siffror från SCB 

Trots att det är en liten kommun så är man stolt över att kunna visa upp ett rikt 

kulturliv med bland annat teater, musik, dans och film. Både vuxna och barn har 

många möjligheter att bevista kulturella arrangemang eller att själva utöva kultur 

och andra fritidsaktiviteter då föreningarna i kommunen är många och arrangörer-

na flitiga. 

Biblioteket är en av de kulturella institutionerna i kommunen och utgör som 

på många andra orter en social träffpunkt. Det finns två folkbibliotek, huvudbibli-
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oteket i Jokkmokk samt en biblioteksfilial i Vuollerim. I tätorten finns även Ája- 

arkiv och bibliotek som består av Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseums arkiv och 

bibliotek och Samernas bibliotek som hör till Sametinget. De huserar i samma 

lokal och har inriktning mot material om samer och fjällregionen (ajt-

te.com>utforska>aja arkiv och bibliotek [2015-03-16]). 

Folkbiblioteket i Jokkmokk flyttade 2002 in i nya lokaler i ett hus som bygg-

des om för ändamålet. Biblioteket och Kultur- och fritidsavdelningen flyttade ihop 

i samband med detta. En inredningsarkitekt anlitades för ombyggnationen av hu-

set som består av tre våningar. Det är två publika våningar och en vindsvåning.  

På den nedre våningen finns tidskriftsrum, skönlitteratur för vuxna, lokallitte-

ratur, barnrum, ungdomsrum, två publika datorer, lånediskar och offentlig toalett.  

På den andra våningen finns facklitteratur för vuxna, två publika datorer, kon-

tor för bibliotek och kultur- och fritidsavdelningen, närmagasin samt personalrum.  

I vindsvåningen finns ett magasin för skönlitteratur.  

Tyvärr fick biblioteket inte vara så länge i sina nya lokaler förrän en brand 

bröt ut 2003. Hela huset blev förstört invändigt. Värst drabbat var husets nedersta 

våning. Detta innebar en ny stor renovering av både lokaler och inventarier. Vissa 

böcker från fackavdelningen och magasinet gick att rädda genom sanering men i 

övrigt brann de flesta böckerna upp. 2004 invigdes bibliotekshuset på nytt. Biblio-

teket är inspirerat av de samiska färgerna och har klara färger i rött och blått. Ett 

stort glasparti vid entrén släpper in ljus (Heedman 2005).  

År 2014 gjordes 26 064 besök på folkbiblioteket i Jokkmokk enligt statistik 

från Kungliga biblioteket. 

Problemområden/problemzoner 

Identifierade problemområden på biblioteket i Jokkmokk gällande ljudmiljö.  

zon 1 entrén – först en entré/luftsluss i glas sen en hall/öppen yta med öppet i tak 

ända upp till våning två. Två par automatiska dörrar i luftslussen.  

Problem: det öppna luftiga utrymmet och glasmaterialet gör att ljud färdas 

både upp och ner väldigt lätt, blir resonans. I luftslussen är en värmefläkt på 

hela vintern som hörs tydligt när dörrarna går upp och även igenom dörrarna 

när det är tyst i övriga huset. 

zon 2 tidskriftsrummet – det enda allmänna rummet med fyra fysiska väggar. Tid-

skrifter placerade utmed långsidorna, skjutdörr på ena kortsidan, två fönster, 

en informations-TV och två lässtolar på andra kortsidan. Problem: rummet är 

placerat bredvid entrén. Ljud från värmefläkt, automatiska dörrar, människor 

som kommer in, barngrupper som står och väntar på att gå ut hörs lätt in till 

rummet på grund av placeringen. 
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zon 3 barnrummet – rum med tre fysiska väggar. På kortsidorna är hyllor med 

böcker placerade, på långsidan finns fyra fönster utan gardiner, nedanför 

fönstren tråg med bilderböcker längs hela väggen, på ingångssidan en stor öp-

pen ingång plus två kortare väggar, på ena sidan soffa och på den andra en 

hylla. Problem: rummet är placerat på nedre plan relativt nära lånedisken och 

lånedatorer, ljud färdas till andra delar av biblioteket. 

zon 4 lånedisken – en lånedisk och en informationsdisk placerade tillsammans 

mitt emot entrén. Rakt framför lånedisken finns trappa till övervåningen.  

Problem: ljud från besökare och personal i lånedisken färdas till övervåningen 

samt tidskriftsrum. 

zon 5 datorerna på nedre plan – två publika datorplatser. En vägg på ena sidan och 

en träskärm som avskärmning på den andra sidan. Problem: placerade mitt-

emot barnrummet och bredvid toalett och kapprum, ett område med rörelse 

runtomkring. 

zon 6 datorerna på övre plan – två publika datorplatser. En vägg på ena kortsidan, 

en träskärm går runt som avskärmning på en långsida samt en kortsida.  

Problem: ljud färdas upp från entrén samt ljud hörs från intill liggande kontor 

och kopiator. 
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Tidskriftrum Jokkmokks bibliotek 

Beskrivning av vald zon: tidskriftsrum 

Av de sex problemområden som identifierats av uppsatsförfattaren föll valet på 

tidskriftsrummet som den zon som skulle undersökas. Initialt fanns en tanke att 

undersöka två zoner men vid närmare eftertanke kom jag fram till att det kunde 

vara svårt att skilja på vilka besökare som redan varit med på tidigare ljudexperi-

ment och hur de i sådana fall skulle vara påverkade av det. Vid en fråga till perso-

nalen om vilket område i biblioteket som hade mest problem med ljud blev svaret 

”tidskriftsrummet, absolut!”. Alla i personalen hade nog en tanke om att det rum-

met var mest utsatt för ljud på grund av sin placering och att besökarna i den zo-

nen hade mycket att vinna på en förbättrad ljudmiljö. När man sitter och läser vill 

man ofta ha lugn och ro och tidskriftsrummet är det rum som tydligast signalerar 

läsning till besökarna. Därför gjorde vi antagandet att besökare i just tidskrifts-

rummet kanske förväntar sig en tyst miljö mer än andra. 
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Men tidskriftsrummets besökare är mer komplexa än så, alla går inte dit en-

bart för att läsa. Många verkar sitta där för möjligheten att träffa på någon som de 

kan byta några ord med. Det händer ofta att vi i personalen hör samtal från tid-

skriftsrummet. Vi har funderat på om det kan vara så att olika besökares syfte med 

sitt biblioteksbesök ibland krockar, när någon som vill ha lugn och ro träffar på 

någon som vill samtala? Men det är ingenting som någon har klagat på till oss i 

personalen bara en tanke som har funnits bland personalen en tid. 

 

 

Närbild av tidskriftsrum 

Egen upplevelse av tidskriftsrummet 

Enligt Inger Bergströms teori ska forskaren genom att själv gå runt i lokalen och 

uppleva miljön och inhämta förståelse för hur arkitekturen påverkar besökaren. 

Bergström är mest intresserad av hur arkitekturen påverkar våra rörelser men i 

förlängningen samspelar husets arkitektur med övriga miljöfaktorer, atmosfären 

tolkas med hjälp av alla sinnen. Sett ur Bergströms perspektiv kan mina upplevel-

ser hjälpa mig att förstå andras eftersom hon hävdar att det finns vissa allmängil-

tiga upplevelser som är likartade för alla människor (Bergström 1996, s. 12). 

I början av undersökningsperioden, innan vi börjat med några ljudexperiment, 

satte jag mig därför i en av fåtöljerna i tidskriftsrummet som är en av de platser 

som är populär bland besökare och alltid brukar vara upptagna. Det är strax efter 

öppning och biblioteket är relativt lugnt, cirka tre besökare rör sig runt på nedersta 

planet. Besökarna passerar förbi tidskriftsrummet ganska ljudlöst, mattan på gol-

vet i entrén verkar ta upp ljudet bra, däremot hörs de automatiska dörrarna när de 

öppnas och stängs. Ljud jag hör från biblioteket är blipp från scannern, kvittoskri-

vare, en mobiltelefon som ringer och någon som svarar, hostningar längre in i 
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lokalen, ljud från en kopiator på övervåningen, ett bokstöd som faller tillbaka mot 

underlaget, någon som går med skor som gnisslar mot golvet, samt samtal mellan 

besökare och personal. Alla dessa ljud kommer som på lite avstånd, jag förvånas 

över att känslan i tidskriftsrummet ändå är ganska ostörd. Men från vissa områden 

färdas ljudet överraskande bra, samtal mellan personal och besökare i lånedisken 

kan höras nästan ordagrant trots att lånedisken är en bra bit ifrån tidskriftsrummet. 

Men eftersom det inte är något samtal som rör mig så verkar min hjärna efter en 

stund sortera bort det ljudet som ett bakgrundsljud. Jag kan efteråt inte säga vad 

de pratat om. För mig som sitter i tidskriftsrummet känns inte pratet störande, jag 

får mer en känsla av trygghet, att jag har människor i närheten och det är något 

bra. Kanske hade samtalet inte varit lika påtagligt om det hade varit fler personer 

som samtalade på olika platser i biblioteket samtidigt?  

Plötsligt kommer det in en ny besökare som stannar precis utanför tidnings-

rummet och hälsar på avstånd på personalen inne i lokalen. Hälsningen känns som 

ett rop som skär genom luften för mig där jag sitter. Men besökaren går snart vi-

dare in i biblioteket och jag kan fortsätta att lyssna efter ljud. Det jag hör är ljudet 

av klockan på väggen som tickar, surret av en lampa och eftersom jag sitter place-

rad nära ett fönster, ljudet av bilar som passerar. Det är alla återkommande ljud 

som upprepas i en viss takt, förutom billjudet som är mer oregelbundet och som 

stör mig lite.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att ljudet av samtal färdades från lå-

nedisken och till tidskriftsrummet bättre än vad jag hade trott. Men att den totala 

upplevelsen av rummet ändå var lugn och rofylld, billjudet till trots. Nu kom inte 

någon fler besökare och delade tidsskriftsrummet med mig, jag upplevde heller 

ingen rusning eller barngrupper, alla faktorer som skulle kunnat ha påverkat min 

upplevelse.  

Kanske kan det också ha varit ljudet av klockans tickande som gjorde att jag 

upplevde rummet som lugnt och tyst. Inom filmens och teaterns värld är det van-

ligt att på konstgjord väg skapa tystnad genom att lägga till ljudet av en klockas 

tickande eller en vattenkran som droppar. När vi hör ett sådant ljud så skapas en 

illusion av att allt är lugnt och tyst runtomkring (Bryngelsson 2013, s. 26). 

Presentation av undersökning 

Här följer en presentation och analys av det material som har samlats in under 

våren 2015 på Jokkmokks bibliotek. Här förklaras också tillvägagångssättet vid 

intervjuer och observationer mer detaljerat än i metodkapitlet. Först går jag ige-

nom de svar som framkom före vi utfört någon handling med ljud för att se vad 

som fanns att tänka på innan ljudförsöken startade. Efter det följer mina och per-

sonalens tankar och de studerade personernas reaktioner på bakgrundsljud mot ett 

underlag av olika teorier och tidigare forskning.  
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Genomförande av observationer/tillvägagångssätt 

Observationerna har växelvis utförts av mig själv samt praktikanten Evelina Ek 

enligt det observationsschema som återfinns i bilaga 1. Vi har suttit på bibliote-

kets övre plan med utblick över entré och tidskriftsrum. Vi bedömer att de flesta 

studerade personerna inte har märkt att de blivit observerade så deras beteende 

kan anses som naturligt. Vid något enstaka tillfälle har någon noterat oss där vi 

suttit och då har vår strategi varit att låtsats jobba med annat och vi har återtagit 

observationen en stund senare. Observationerna har varit olika långa, mellan 20-

60 min och tiden för start och stopp har antecknats. En testobservation har utförts 

och därefter justerades observationsschemat.  

Sammanfattning av testobservation: på tjugo minuter passerade elva personer 

zonen utan att gå in, under samma tid besökte två personer zonen. Av de som pas-

serade var fem män, tre kvinnor och tre barn. Av observerade personer i zonen 

befann sig redan en vuxen man i tidskriftsrummet och läste när observationen 

startade, han tog med sig två medier ut. En annan äldre man går in i zonen för att 

vänta på sitt sällskap men han går snart ut igen då sällskapet, en kvinna, passerar. 

Problem som identifierades med observationsschemat var att det fanns för 

många alternativ att fylla i vad gäller sysslor som kan utföras i zonen. Hur åldern 

på de observerade skulle presenteras var också något att fundera på. Var det alls 

viktigt med ålder? Att bestämma ålder på de observerade är alltid vanskligt och 

därför kan presentation av materialet utifrån ålder bli ett problem. 

På det problemet har jag funnit råd hos Regionbibliotek Stockholm som på 

uppdrag av Kungliga biblioteket testar metoder för att ta fram statistik som är re-

levant för folkbibliotek, en av metoderna de arbetat med är observation. De har 

funnit att det är bra att ha ganska vida ålderskategorier. När de tidigare presente-

rade material med många olika ålderskategorier fick många uppfattningen att ma-

terialet var väldigt precist gällande ålder när det i själva verket rörde sig om en 

grov uppskattning av den som utfört observationen (Ögland 2014, s.7 och 47). Av 

den orsaken har jag använt Regionbibliotek Stockholms kategorier för åldersin-

delning, alla utom en, förskolebarn elever, som inte är relevant i min undersök-

ning eftersom barn på skoltid nästan aldrig besöker tidskriftsrummet. Jag kommer 

att referera till äldre, vuxna, ungdom, barn eller småbarn i denna undersökning 

utifrån kategorierna nedan.  
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Kategorier  

Äldre, kvinna 
66 år - 

Äldre, man 

Vuxen, kvinna 
20-65 år 

Vuxen, man 

Ungdom, flicka 
13-19 år 

Ungdom, pojke 

Barn, flicka 
5-12 år 

Barn, pojke 

Småbarn 0-4 år 

Fritt efter tabell Ögland, Från Kalix till Ystad, s. 60. 

Analys av observationer: innan bakgrundsljud spelats 

Vi utförde tre observationer utan att något bakgrundsljud spelades. Vi fann att sju 

vuxna män och fem vuxna kvinnor besökte tidskriftsrummet under tiden för ob-

servationerna. Under samma tid passerade sju kvinnor, två män och två barn förbi 

zonen utan att gå in där.  

Den vanligaste sysselsättningen i tidskriftsrummet var att läsa. På delad andra 

plats kom att prata och att välja bland medierna. Det var uteslutande männen som 

läste vid undersökningstillfällena. Bara en man pratade med någon annan och en 

man valde medier och gick sen ut. Av kvinnorna var det ingen som stannade och 

läste, två stod och pratade och två var in i rummet och valde bland medierna. Det 

var lika vanligt att prata som att välja medier hos kvinnorna vid tiden för våra 

observationer.  

Det är svårt att dra några slutsatser från ett så pass litet material men det går 

inte att låta bli att dra en parallell till en annan mycket större observationsstudie 

utförd 2014 av Regionbibliotek Stockholm i sexton kommuner i Sverige. Malin 

Ögland fann att det var långt fler män som vistades i biblioteksrummet än vad 

man hade trott på de studerade biblioteken. Drygt trettio procent av alla aktiviteter 

som observerades utfördes av män och den vanligaste aktiviteten bland dem var 

att sitta ensam och läsa. Detta är som Ögland betonar en väldigt viktig upptäckt då 

det är en aktivitet som inte kräver bibliotekskort och därför blir männen osynliga i 

statistiken till skillnad mot kvinnorna som lånar oftare (Ögland 2014, s. 36). Detta 

kan vara en viktig sak att komma ihåg när siffror ska presenteras även i andra 

sammanhang.  

Detta ger mig en tankeställare. Kanske är det verkligen så att männen är mer 

representerade i tidskriftsrummet än i övriga biblioteket? Det känns dessutom med 

sanningen överensstämmande att flera av dem som vistas i tidskriftsrummet är 

besökare som vi aldrig ser i lånedisken. De har alltså ganska lite med personalen 
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att göra. Vi går in och byter tidskrifter och dagstidningar en eller två gånger om 

dagen men det är sällan någon som frågar oss om något. Dessa besökare är alltså 

ganska osynliga, de sköter sig själva och vi vet inte vad de tycker om biblioteket. 

Att intervjua just denna besöksgrupp känns alltså än mer angeläget. 

Genomförande av intervjuer/ tillvägagångssätt 

Alla intervjuer har genomförts av uppsatsförfattaren i tidskriftsrummet. De flesta 

intervjuer har skett enskilt när en intervjuperson befunnit sig ensam i zonen då det 

har visat sig vara det mest praktiska tillvägagångssättet. En tanke fanns före inter-

vjuerna att utföra gruppintervjuer, men när intervjuerna väl startade fann jag 

snabbt att det var mer effektivt att fånga upp personer som satt ensamma i tid-

skriftsrummet. Istället för att samtala med varandra under en intervju upplevde jag 

att en person som blev intervjuad kände sig obekväm när någon annan lyssnade. 

Dialog mellan flera intervjupersoner var svår att frambringa.  

De flesta har verkat uppskatta att bli tillfrågade om biblioteksmiljön och har 

gärna svarat. Ingen tillfrågad har tackat nej till att vara med. Jag har fått en känsla 

av att de intervjuade kände sig sedda av oss på biblioteket i och med undersök-

ningen. Svaren har skrivits ned med stödord i en anteckningsbok under tiden som 

intervjupersonerna svarat. Uppsatsförfattaren har efter intervjuerna fyllt i med fler 

kommentarer kring intervjun i de fall allt inte hann komma ner direkt på papperet.  

Analys av intervjuer: innan bakgrundsljud har spelats 

Sex intervjuer med tre kvinnor och tre män har utförts, av dessa ansågs en kvinna 

och en man vara äldre. 

Vilka ljud upplevs som störande? 

Inom personalen hade vi innan undersökningen startade en föreställning om att 

besökare i tidskriftsrummet vill koncentrera sig på läsning och därför störs mer än 

andra besökare av ljud. Av den orsaken kändes det viktigt att inleda undersök-

ningen med att ta reda på vilka ljud som var speciellt störande för att kunna före-

bygga de ljuden. Men till vår och min förvåning så uppgav ingen av de intervjua-

de att de upplevde sig speciellt störda av ljud i tidskriftsrummet.  

I den inledande frågan om ljudmiljö uppger de flesta att de inte tänkt på ljud 

eller att inga ljud är störande. Men det finns två svar som är lite annorlunda, en 

vuxen man som är varje-dag-besökare menar att det är i tidskriftsrummet man 

sitter och pratar och jag uppfattar det som att det är en positiv sak. En äldre man 

som också besöker biblioteket varje dag säger att ljudmiljön är ”bra – det ekar 
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inte”. Det visar sig att den sistnämnde har tinnitus och det är därför intressant att 

notera att ekande miljöer upplevs som besvärliga av honom.  

HRF - Hörselskadades Riksförbund arbetar mycket med frågan att göra of-

fentliga lokaler tillgängliga för alla. Hörselskadade personer kan bli begränsade 

om ljudmiljön är dålig. Speciellt den så kallade efterklangstiden i ett rum spelar 

stor roll för hörandet. Om ett rum består av material där ljud lätt studsar så kan 

efterklangstiden bli för lång, ett ord har inte studsat färdig när nästa ord sägs och 

så flyter alla orden ihop (HRF 2010, s.19-20). I bibliotekslokaler vågar jag nog 

påstå att efterklangstid oftast inte är ett stort problem eftersom hyllor med böcker 

eller andra medier fångar upp ljuden innan de studsar vidare. Men i byggnader där 

till exempel takhöjden är stor eller golvet har fel material kan efterklangstiden 

ändå utgöra en svårighet för hörandet. I Jokkmokk upplever vi ett sådant problem 

i entrén där takhöjden är hög och materialet i tak och väggar är av glas. Men in till 

tidskriftsrummet verkar inte oönskade ljud ha spridit sig i den utsträckning som vi 

var oroliga för om vi ser till de tidiga intervjusvaren.  

Dilemmat är förstås att intervjuaren tillika uppsatsförfattaren arbetar på bib-

lioteket och är känd av de flesta besökarna vilket gör att man har anledning att tro 

att alla inte säger precis vad de tycker, i varje fall inte på en gång. Det går alltså 

inte fullt ut att nöja sig med svaret ”inga ljud stör”. Men även intervjuer senare 

under studien ger liknande svar och gör därmed svarsmaterialet större och efter-

som svarsfrekvensen går upp ökar också validiteten i materialet. 

När intervjuerna fortsätter så ställer jag som intervjuare följdfrågor utifrån 

egna erfarenheter då jag försökt uppleva zonen utifrån besökarnas synvinkel och 

upprepar frågan om störande ljud. Jag frågar om de tänkt på ljud som kommer in 

utifrån zonen till exempel trafikljud eller de automatiska dörrarna. Då utvecklar 

några av intervjupersonerna sina svar ”jag störs inte av trafik, men om folk skulle 

prata så skulle det störa” medger en vuxen kvinna. En vuxen man tycker inte hel-

ler att trafiken är besvärande. Det går dessutom inte att göra något åt resonerar 

han ”man kan ju inte göra huset helt ljudisolerat”. Fläktljudet som ibland hörs in i 

rummet från entrén funderar han över, han tror att det blir som med människor 

som bor nära tågstationer att de blir immuna mot ljud som hörs återkommande. 

Två av de intervjuade besökarna medger längre fram i intervjun att barn kan vara 

lite störande ”det är smart att de är placerade lite längre ifrån” i barnrummet. En 

annan säger att ”prata måste man få, bara de inte skriker”. Här drar jag slutsatsen 

att det är barn den intervjuade menar med detta uttalande även om det aldrig sägs. 

Två av de tillfrågade tycker alltså att barnröster kan upplevas som jobbiga ibland, 

i alla fall om de skriker.  

Av de sex tillfrågade personerna så var det ingen som på en gång medgav att 

de var besvärade av ljud i tidsskriftsrummet. Det verkar som att de som tillfrågats 

har förståelse för att det inte alltid är lugnt och tyst, ”vanliga” ljud, som trafik, 

fläktar, samtal kan accepteras till en viss nivå. Kanske för att detta är ljud som 
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man förväntar sig att höra? Men vad skulle hända om ett ljud som inte hörde 

hemma i miljön dök upp? 

Vad tror de intervjuade om bakgrundsljud? 

Jag frågade intervjupersonerna om de trodde att bakgrundsljud kunde vara en idé 

att prova på biblioteket främst för att dölja oönskade ljud. 

En vuxen kvinna menar att olika miljöer och ljud gör att man får olika för-

väntningar på vad som ska hända och man ändrar sitt beteende därefter, hon liknar 

det vid när man är på konsert och hör orkestern stämma instrumenten. Publiken 

tystnar och väntar, det blir en speciell stämning av förväntan i luften. Hon föreslår 

att stillsam pianomusik kanske skulle kunna fungera på liknande vis för bibliote-

ket, att stämningen skulle bli lugn och man pratar tystare. Men hon funderar vida-

re och menar att musik kan vara problematiskt också, alla har ju olika musikin-

tressen en del kanske tycker att pianomusik är speciellt störande. Hon kommer 

fram till att om det ska vara ett bakgrundsljud så ska det vara utanför tidsskrifts-

rummet, viktigt att ljudet kommer utifrån resonerar hon. ”Vilket ljud det ska vara 

tål att diskuteras” avslutar kvinnan. 

En vuxen man som är ungefär lika ofta på biblioteket som kvinnan, en gång i 

månaden ibland mindre, anser även han att bakgrundsljud kan vara något att pro-

va. Han har sett samband med att ju mer kommersiella offentliga miljöer blir des-

to mer ljud har de, men eftersom bakgrundsljud används på andra ställen ser han 

ändå inget hinder i att även använda det på bibliotek. Det kanske kan åstadkomma 

en jämnare ljudbild, en slags matta av ljud resonerar mannen. 

En manlig varje-dag-besökare kommer att tänka på en fontän som var utfor-

mad som ett vattenfall som biblioteket tidigare hade i entrén när jag frågar om 

bakgrundsljud. Det var ett ljud som besökaren tyckte om för att det kändes lug-

nande. Fågelsång anser mannen också vara ett lugnande ljud. Men däremot är han 

bestämt emot musik eftersom ”den växlar hela tiden” och han är orolig att man då 

skulle börja fundera över vad det är för musik. Han tar julmusik i affärerna som 

exempel, ”den blir man tokig på” nästan hjärntvättad, det måste vara jobbigt för 

personalen också resonerar han. Naturljud är det bakgrundsljud som han tycker 

bäst om kommer han fram till. En vuxen kvinna uttrycker nästan samma åsikter 

som mannen, hon kommer genast att tänka på musik i butiker, som hon inte gillar, 

när bakgrundsljud nämns. När hon får en mer specifik fråga om det skulle finnas 

några ljud hon skulle kunna tänka sig säger hon att vatten är ett bra ljud, en bäck 

är bäst. Däremot tror hon inte att det ska vara ”något med röster” som bakgrunds-

ljud. 

Två av de tillfrågade är mer avvaktande eller negativa till att det ska finnas 

bakgrundsljud på biblioteket. Den ena är mannen med tinnitus som menar att han 

egentligen inte kan svara på frågan om bakgrundsljud eftersom han inte tror att 

han skulle uppfatta ljudet. Mannen tar fågelsång som exempel på ett ljud som han 
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inte kan höra längre. Den andra är en äldre kvinna som är starkt emot tanken på 

bakgrundsljud på biblioteket. Hon svarar ”det behövs inte” på frågan och undrar 

”kan vi inte få vara någonstans utan ljud?”. Detta är ett svar som man kan förstå 

och även förvänta sig. Innan intervjuerna startade hade jag en föreställning om att 

fler skulle ge liknande svar som kvinnan. Jag trodde att de flesta skulle bli för-

skräckta över tanken på ljud på ett bibliotek som traditionellt sett är en tyst miljö. 

Men kanske är det så att besökarna är för artiga för att säga något eller så är det 

här ett utslag av att tillit. De litar på att biblioteket inte gör något som försämrar 

för dem. Attitydundersökningar har visat att biblioteket som institution är en av de 

inrättningar i samhället som människor har mycket stort förtroende för, till och 

med högre än för domstolen (Höglund 2009, s. 18-19). 

Sammanfattningsvis kan sägas att intervjupersoner som inte utsatts för något 

bakgrundsljud ibland associerar det med kommersialism och upplevelser de haft 

av musik i butiker. Förvånande nog var många ändå försiktigt positiva till ett bak-

grundsljud på biblioteket, endast en av sex tillfrågade uttryckte att det var en dålig 

idé att prova bakgrundsljud. När de tillfrågade fick möjlighet att uppge vilka ljud 

de ansåg kunde passa på biblioteket nämndes pianomusik, vatten, en bäck och 

fågelsång. Flera angav musik och en angav röster som negativa ljud. 

Val av bakgrundsljud 

För att fastlägga vilket ljud som skulle användas till aktionen med bakgrundsljud 

har litteratur, tidigare forskning samt intervjupersoners uttalanden före experimen-

tet fått fungera som vägledning. Jag tog på ett tidigt stadium kontakt med STIM 

för att utröna om det överhuvudtaget var tillåtet för bibliotek att spela bakgrunds-

musik. Det visade sig att eftersom folkbibliotek är kommunägda och kommunen 

redan betalar en STIM-avgift har biblioteket därmed tillstånd att spela bakgrunds-

ljud (e-post i uppsatsförfattarens ägo).  

Att välja rätt ljud var viktigt för vilken bild vi ville att besökarna skulle skapa 

av biblioteket. Ljudet förmedlar både en känsla och en stämning. Ljudet måste 

representera hela bibliotekskonceptet eftersom det även blir en del i hur bibliote-

ket kommunicerar sitt varumärke. Ett varumärke som biblioteket redan har laddat 

med goda saker, många litar på biblioteket och vet att det är en plats både för mö-

ten och koncentration. I Butiksboken skriver författarna att ett varumärke är det 

som särskiljer en produkt, service eller butik från en annan. Det är de känslomäs-

siga mervärden man erbjuder sin kund. Ofta är varumärket väldigt svårt att defini-

era eftersom det är den uppfattning, de attityder och värderingar som förknippas 

med namnet. Vilken upplevelse man får när man besöker lokalen är viktig för 

uppfattningen av varumärket (Schmidt Thurow, s.168-169). Upplevelsen är alltså 

central när man ska fylla ett varumärke med innehåll. Upplevelsen rankas också 

högt bland användarna. Svensk biblioteksförening säger att användarna placerar en 
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upplevelse av att vara välkommen på sitt bibliotek bland topp tre i listan av vad 

man tycker är viktigt (Svensk bibl.förening s. 10). Att mötas av ett ljud som man 

tycker är både behagligt och välkomnande kan vara en faktor i den upplevelsen. 

Ett ljud kan på ett subtilt sätt hälsa både ovana och vana besökare välkomna. 

Musik är, som beskrivits tidigare, vanligt att spela i butiksmiljöer för att skapa 

rätt stämning och önskad känsla hos kunder. Där använder man sig av snabb mu-

sik för att få människor att röra sig fortare och långsam musik för att lugna tempot 

och få besökarna att stanna längre (Björklund 2014). Men det finns nästan lika 

många musikstilar som människor och besökare som inte gillar det de hör kan 

känna att de inte tillhör målgruppen precis som Schmidt Thurow och Sköld Nils-

son säger (2008, s. 37-38). Olika musikstilar lockar olika typer av människor och 

kan ge associationer åt olika håll. Ett experiment i en vinbutik visade att kunderna 

köpte dyrare vinsorter när det spelades klassisk bakgrundsmusik än när man inte 

gjorde det. Detta tror man berodde på att den klassiska musiken signalerade något 

sofistikerat och då tänkte kunderna automatiskt på ett dyrare vin. (Björklund, 

2014). I exemplet användes musiken för att påverka kundernas tankar och associa-

tioner.  

För att hitta en musikstil som skulle passa bibliotekets profil skulle det behö-

vas något med ett lugnt tempo, gärna något som upplevdes ganska neutralt och 

passade de flesta. Kanske jazz eller klassisk musik, en intervjuperson föreslog 

pianomusik, kunde fungera för ändamålet? Men viken musik vi än valde fanns det 

risker med att biblioteket omedvetet skulle signalera något som man inte tänkt sig. 

Kanske skulle exempelvis pianomusik riskera att vi drev bort människor som möj-

ligtvis skulle uppleva att biblioteket blivit en ”finmiljö”? Olika musikstycken kan 

också vara associerade sedan tidigare till platser eller händelser för besökarna och 

därmed redan laddade med en känsla. Bakgrundsmusik kan även vara allt för 

sammanknippat med kommersialism och ser man på svaren som intervjuperso-

nerna ger finns det all anledning att tro det. Musik i alla former blev av dessa an-

ledningar tidigt avskrivet som ett alternativ att använda som bakgrundsljud i expe-

rimentet. 

Vi frågade oss igen, vad är biblioteket förknippat med, vad skapar rätt känsla? 

Ett ljud som föreslogs från handledaren var inlästa litterära texter. Det kändes lo-

giskt att ett litterärt stycke skulle hjälpa till att förmedla bibliotekets själ. Om vi 

skulle använda oss av en uppläst text tänkte vi låta bakgrundsljudet höras redan i 

entrén. En inläsning skulle med värdighet kunna representera hela biblioteket och 

förflytta besökarna in i atmosfären, men att inte spela uppläsningen i zonen var 

även en följd av att en inläst text kändes för distraherande om den kom så nära 

besökarna som den skulle göra i tidskriftsrummet. Ett förslag inkom även av en 

intervjuperson vid den här tiden som handlade om att spela ljud utanför tidskrifts-

rummet och det bekräftade att det kunde vara rätt.  
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Men det fanns väldigt många olika typer av texter, vilken text skulle vi välja? 

Skulle det vara en kort text som spelades repetitivt eller skulle det vara en längre 

text, kanske en populär ljudbok? Jag visste inte om STIM-rättigheterna gällde 

även för litterära texter och ljudböcker, visserligen äger biblioteket rättigheter för 

att låna ut ljudböcker men det var långtifrån säkert att det täckte offentlig upp-

spelning av desamma. Alternativt återstod att hitta en text äldre än sjuttio år som 

inte längre skyddades av upphovsrättslagen. Men jag hann inte så lång som till att 

kontakta STIM i frågan eftersom nackdelarna med en uppläst litterär text började 

kännas för stora. Studier visar att den mänskliga rösten är vad människor har svå-

rast för att sortera bort i bruset av ljud omkring oss. HRF:s undersökning från 

2010 ”Befria samtalet” visade också på att samtal som är irrelevanta för oss är det 

som uppgavs som det mest störande ljudet ( HRF 2010, s. 21 och 51). Även i de 

egna svaren från de intervjuade på biblioteket framkom det att samtal och barnrös-

ter kunde vara irriterande. En uppläst text skulle behöva spelas på en mycket låg 

ljudnivå för att inte koncentrationen för läsarna skulle brytas. Frågan som uppstod 

var om det skulle gå att uppfatta att det var en uppläst text eller om det mest skulle 

bli ett diffust ljud?  Ljudfrågan var alltså ännu inte löst, det behövde funderas vi-

dare. 

Biblioteket förknippas av många med tystnad, lugn och ro och egentligen var 

det detta vi ville åstadkomma, en illusion av tystnad som skulle skapa en lugnande 

atmosfär. Men som Peter Bryngelsson säger så är tystnad egentligen inte tystnad 

utan ”mjuka ljud som vi i en eller annan mening valt själva” (Bryngelsson 2013, s. 

26). Teorier om naturmiljöer och naturljuds lugnande och läkande effekter på 

människor var något som jag fann tilltalande och kanske kunde det vara det ljud 

som förmedlade rätt känsla i förhållande till bibliotekets ljudidentitet. Flera nya 

rön visar att naturljud kan vara effektivt efter återhämtning av stress. Psykoakus-

tisk forskning visar att naturliga ljud, till exempel lövsus, fåglar, vattenljud med 

mera har visat sig vara de ljud som människor mår bäst av. Det är ljud som inte 

kräver vår uppmärksamhet, vi kan koppla av och gå ner i varv (HRF, 2010, s.15). 

Vi ville hitta ett ljud som kunde förstärka känslan av lugn och ro, ljudet skulle 

också hjälpa till att skapa större tolerans mot andra ljud genom att dölja dem. Na-

turljud kunde åstadkomma detta. De är heller inte redan låsta till människors per-

sonliga upplevelser som musik kan vara och det är ljud som människor oberoende 

av vilken kultur man kommer ifrån ofta tycker om. En nog så viktig faktor efter-

som biblioteket inte vill utesluta någon målgrupp genom att omedvetet ge signaler 

så att någon inte känner sig välkommen. 

Arkitekten Arne Branzell talar om ett förväntansrum som kan skapas genom 

att bara se en byggnad, en förväntan som kan vara uppbyggd genom tidigare be-

sök. Jag tänkte att ljud kunde hjälpa till att bygga på denna förväntan. Rätt ljud 

gör att en sinnesstämning skapas som personen sedan tar med sig och laddar i 

tanken till sitt nästa besök. Om man hade en behaglig känsla, inträder denna käns-
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la nästan automatiskt nästa gång man besöker samma byggnad (Branzell, s.12-

13). I en enkätundersökning sammanställd av SLU kom man fram till att bak-

grundsljud kan förstärka en positiv upplevelse av en plats eller ge negativa känslor 

beroende på vilket ljud man spelar. I undersökningen visades tre olika bilder upp 

från stads-, landsbygds- och naturmiljö för studenter på ett landskapsarkitektpro-

gram och man bad dem bedöma bilderna på en tiogradig skala. Bilderna visades 

samtidigt som man växelvis hade tre olika bakgrundsljud; stadsljud, naturljud och 

inget ljud. Alla nio bilder bedömdes högre när studenterna hörde ett naturljud med 

fågelsång samtidigt som de tittade på bilden. Till och med bilderna på stadsmiljö 

upplevdes positivare med naturljud än de upplevdes med stadsljud eller helt utan 

ljud. (Grahn 2010, s. 44). Rätt bakgrundsljud skulle alltså förstärka en positiv 

känsla och därmed göra besökarna mer positiva till att besöka biblioteket igen. 

Eftersom studier visat att naturljud är effektivt för att förmedla en lugn och positiv 

känsla i en miljö utsågs det till det ljud som skulle få representera biblioteket och 

användas i ljudexperimentet. Av de många naturljud som finns beaktades inter-

vjupersonernas åsikter samt vilka ljud som visade sig vanliga bland avslapp-

ningsmusik och därefter valdes fågelsång och ett vattenljud ut som de två experi-

mentljuden. 

Provuppspelningar 

Porlande bäcken och Gryning i skogen båda producerade av Björn Melander för 

Theta var de inspelade ljud som av uppsatsförfattaren slutgiltigt valdes till expe-

rimentet. Att hitta ljud som hade samma producent var en fördel för att de två lju-

den skulle ha så lika förutsättningar som möjligt. Båda ljudslingorna var cirka 20 

minuter långa och spelades med repetition. Uppspelningen skedde på en Sony 

CMT-X3CD ljudanläggning, en enhet med en högtalare på 20 watt.   

Personal från biblioteket och kulturskolan fick lyssna på de två ljuden i låne-

disken och säga vilket de föredrog. Fem personer lyssnade och av dessa tryckte tre 

bäst om ljudet av vatten. En för att hon var en vattenmänniska och utgick från sig 

själv, en annan trodde att vattnet inte skulle störa på samma sätt som fåglarna och 

den tredje tyckte helt enkelt om det porlande ljudet. Två personer tyckte bättre om 

fågelsången, båda tyckte att bäcken lät mer som en fläkt än vatten och trodde att 

det skulle vara risk för att besökarna inte skulle veta vad det var.  

Senare lyssnade personalen på ljudet i tidskriftsrummet och då ändrade upp-

fattningarna sig och det framkom att det porlande vattenljudet nog lät för snabbt 

för att vara rogivande. Men eftersom dessa ljud var utvalda så beslöts att ändå 

använda dem. 

Ljudförsöken startade med fågelsången, Gryning i skogen, sedan provades 

vattnet, Porlande bäcken. I slutet av undersökningsperioden växlades ljuden för 

att varannan dag ha fågelsång och nästa vatten. Perioden med ljudförsök startade 

23 mars och experimentet avslutades 8 april. Högtalaren placerades på en hylla i 
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tidskriftsrummet. Två stora böcker ställdes för högtalaren för att dölja den för 

besökarna.  

 

Högtalaren i tidskriftsrummet ses här utan böcker som döljer dess placering. 

Skrämde ljudet iväg besökare? 

Fjorton intervjuer har genomförts, sju när bakgrundsljud av bäcken spelades och 

sju när bakgrundsljud av fågelsång spelades. I de flesta fall är det av överordnande 

intresse att veta vad besökare som utsatts för bakgrundsljud i allmänhet har svarat 

än vilket av ljuden de hört. I kapitlen som följer är därför svaren från de två inter-

vjugrupperna för det mesta hopslagna.  

Vilka uppfattningar finns det bland besökare på biblioteket om biblio-

tekets ljudidentitet/varumärke? 

Som tidigare redogjorts för förmedlar varumärket en känsla och uppfattning till 

besökaren om institutionen eller företaget. Varumärkets själ” är ett begrepp som 

används inom sinnesmarknadsföring om ett varumärke som går djupare än andra 

varumärken och innefattar känslor, njutning och värderingar. (Hultén 2011, s 178. 

f.). Biblioteken har en fördel då jag anser att vi redan har ett varumärke med själ. 

Något som företag kan kämpa länge för att få utan att uppnå. Biblioteket är inte 

bara produkterna vi förmedlar, jag tror att vi hos de flesta väcker en känsla, kan-

ske av lugn, trygghet eller förväntan. Ljudmiljön vare sig den är bra eller dålig är 

en del av allt det som skapar upplevelsen av biblioteket och dess varumärke. Där-

för är det viktigt att vi om vi har en bra ljudmiljö är rädda om den och vårdar be-

sökarens uppfattning om den. 

Vilken ljudbild och biblioteksmiljö förknippar de intervjuade med biblioteket 

i Jokkmokk? De flesta intervjuade uppfattar frågan om biblioteksmiljö som en 
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fråga om ljudmiljö eftersom jag inledningsvis presenterat det som att det handlar 

om en undersökning av ljud. Men det finns någon som svarar mer allmänt om 

biblioteksmiljön bland annat en som pratar om personalens bemötande och en 

annan kommenterar de nya stolarna i tidskriftsrummet. Bland de vanligaste är att 

man uppfattar miljön som lugn och stilla på biblioteket, ”lugnt och ljust, ”lugnt 

och harmoniskt” och ”dämpad ljudmiljö” är några av svaren som inkommer. 

Stämningen och miljön på biblioteket i Jokkmokk uppfattas alltså av många som 

lugn.  

Om miljön i stort är lugn så kan de intervjuades uppfattning om bibliotekets 

ljudidentitet i Jokkmokk sammanfattas som tystnad. En del besökare är för den, 

andra är emot den. Flera besökare hänvisar till en inlärd bild som de har av biblio-

teket sedan de var små. ”Gamla tidens bibliotek var sådant att om man yttrade ett 

ord så var det dåligt, det var tyst som i graven. Jag hoppas att den tiden är förbi!” 

en annan svarar ”På Uppsala bibliotek hyschar de! Dumheter, om folk läser kan 

man vara lite lugn och prata försiktigt. På min tid skulle man ta av sig mössan på 

biblioteket och det sitter kvar hos mig.  Löjligt det där att det ska vara tyst. Om 

folk är störda får man väl flytta på sig.”. Det här är exempel på två besökare som 

har fått lära sig att det ska vara tyst men som välkomnar en förändring till en mer 

tillåtande och mindre tyst miljö på biblioteket. Eiler Jansson konstaterar att ” 

’[m]yten’ om stillhet och tystnad finns där fortfarande även om den inte övervakas 

lika strängt i dagens bibliotek” (Jansson 2009, s. 14). Men om mötesplatsfunktio-

nen som är viktig i de flesta moderna bibliotek ska fungera är det även nödvändigt 

att det finns en tillåtande atmosfär (Jansson 2009, s.15). 

Andra besökare tycker av orsaker som inlärning, förväntningar och personlig-

het att det är bra med tystnad. ”Har fått lära mig att det ska vara tyst på biblio-

tek.”, ”Tysthet hör ihop med bibliotek”, ”Hör inga ljud som stör mig. Är som det 

ska vara på bibliotek, lugnt och harmoniskt.”, ”Vill ha tyst, det är min personlig-

het. Vet att andra kanske vill ha annat. En del skriver böcker på café där det är 

mycket röster och liv runtomkring, men det skulle inte jag klara av.”, ”Man för-

väntar sig inga särskilda ljud på biblioteket”.  

I svaren ovan ser vi att många hänvisar till en tidigare bild som de har om bib-

lioteket, bilden om hur det ska vara. Det kan vara så att de intervjuade har skapat 

sig en minnesbild av biblioteket, en upplevelsebubbla som Branzell talar om (se 

teorikapitlet).  

När Greenhalg och Worpole försökt definiera vad som utmärker bibliotek, 

vad som är libraryness, så är en av dessa saker tystnadsregeln. Den oskrivna re-

geln om att det ska vara tyst på bibliotek finns som sagt kvar i människors tanke-

värld trots att biblioteken själva inte längre framhåller tystnaden (Jansson 2009, s. 

13). 

Eftersom Jokkmokks bibliotek upplevs som lugnt och tyst av de flesta är det 

inte galet att tillföra ett bakgrundsljud då? Ja, det kan det vara men jag påstår att 
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ett bakgrundsljud faktiskt kan förstärka upplevelsen av tystnad. Om vi går tillbaka 

till klockans tickande i tidningsrummet, ett ljud av en klocka kan alltså signalera 

tystnad till oss. Fågelsång sägs också vara ett läte som lugnar människor eftersom 

vi evolutionärt blir lugnade av att höra fåglar sjunga. Fågelsången betyder att allt 

är fridfullt i skogen, inga faror hotar. Skulle fåglarna plötsligt tystna börjar vi se 

oss om.  

En för människan helt tyst miljö är inte rogivande eller avslappnande. Anders 

Mildner och Peter Bryngelsson som båda skriver om tystnad och ljud provade att 

gå in i ett helt ljudisolerat rum i forskningssyfte, båda uppger att det är en rätt 

otäck upplevelse. Bryngelsson säger sig kämpa mot paniken då avsaknaden av 

ljud blir skrämmande (Bryngelsson 2013, s.40). Desamma uppger Mildner som 

inte hade anat att den kompakta tystnaden skulle skrämma honom så mycket. När 

ljuden han själv gör inte har något att studsa mot utan snabbt dör, inga ljud utifrån 

når de egna öronen utan bara ljuden inifrån den egna kroppen. Detta gör att Mild-

ner beskriver hur han känner sig sjuk. Han får en känsla av att alla sinnen utom 

hörseln är bortkopplade och öronen letar desperat efter något att höra och oriente-

ra verkligheten kring (Mildner 2013, s.11-13). Han klarar bara några minuter i det 

kliniskt tysta rummet under det att Bryngelsson klarar en halvtimme, vilket visar 

att alltför tysta miljöer inte är att eftersträva vid sökandet efter lugn och ro. 

I det här kapitlet kan jag konstatera att en lugn atmosfär och ett tyst bibliotek 

är det som många intervjupersoner sammanknippar med biblioteket i allmänhet 

och även biblioteket i Jokkmokk. Bibliotekets ljudidentitet konstateras vara tyst-

nad. Men även om biblioteket är nära sammanbundet med tystnaden och finns i de 

flesta besökares medvetande så är det inte alla användare som vill ha en tyst miljö 

vid sina besök. Några besökare i Jokkmokk tyckte att det hörde till den gamla 

tiden att det ska vara knäpptyst. De välkomnade ljud på biblioteket, främst samtal 

mellan människor. Helt tysta miljöer kan upplevas som skrämmande. Olika ljud-

markörer kan skapa en upplevd tystnad på konstgjord väg. 

Vilka uppfattningar finns det bland besökarna om bakgrundsljud när 

de blivit utsatta för ett bakgrundsljud på biblioteket?  

Ljuden spelades från en högtalare i tidskriftsrummet, ett ljud per dag. Först kan vi 

konstatera att besökarna inte flydde tidskriftsrummet. Men varför gjorde de inte 

det? Här var ett nytt obekant ljud borde inte det uppfattas som hemskt? Speciellt 

med tanke på att det var så många i undersökningen som sa att biblioteket skulle 

vara tyst och lugnt. 

Varför det finns anledning att tro att det har med hörandet att göra 

Det är svårt att påverkas av något som man inte hör, en vuxen kvinna och en äldre 

man, hör inte fågelsången, en äldre kvinna hör inte bäcken. Intressant är också att 

två vuxna män uppger att de inte har uppfattat ljudet av bäcken förrän jag upp-
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märksammar dem på det. En av dessa har tinnitus och berättade att han hade svårt 

att fokusera på ljud ibland. Av fjorton intervjuade så var det alltså tre som inte alls 

hörde ljudet. Två lade märke till ljudet först när jag nämnde att det fanns. 

Vi har alltså två eller fler fall av omedvetet hörande, ljud som glider in i våra 

hjärnor men som vi inte registrerar. Det är följaktligen som Bryngelsson, Treasure 

och Stockfelt talar om ett omedvetet hörande, ljud som påverkar oss utan att vi 

tänker på det (se kapitlet om hörande). Det kan vara för att de intervjuade sorterar 

bort ljudet eftersom de vill fokusera på annat. Man kan tro att det är de personer 

som upplever ljudet som störande som sorterat bort det. Men de två som inte hade 

registrerat ljudet var positiva och sa ”det är ett rogivande ljud. Stör inte, tvärt om 

tar det bort de oregelbundna ljuden utifrån.” och den andra personen säger att 

”ljudet är rogivande, det är rogivande att sitta vid en bäck”.  

Det kan ha att göra med vilka ljud man förväntar sig att höra 

Ett ljud i fel miljö kan snabbt upplevas som negativt. I det här fallet var det inte 

alla intervjupersoner som uppskattade den porlande bäcken just för att den upp-

kom i fel miljö. Ett ljud av vatten inomhus kan tolkas som något annat än vatten. 

Det kan även bli stressande och man börjar söka källan till ljudet utan att hitta 

någon rimlig förklaring.  

En intervjuperson trodde först att det var en toalettstol som stod och rann och 

hade sett sig omkring för att se så att inget vattenrör var trasigt. En annan hade 

blivit orolig och tänkte gå och säga till personalen eftersom han trodde en kran 

stod och spolade. En tredje kallade ljudet ”ett skvalande” och trodde att det kom 

från ett vattenfall. Ytterligare en intervjuad blev förvånad på frågan om han hade 

hört något ovanligt ljud i tidskriftsrummet och sa ”Ja du menar vattnet, jokken! 

Jag trodde det var ett avloppsrör först, det är så när man kommer från stan (skratt). 

På fjället ligger jag inte nära vatten där tycker jag det är lite störande.” Det var 

totalt fyra personer som hade misstolkat ljudet av vattnet, men två av dem tyckte 

ändå att det kunde vara kvar, en tyckte till och med att det kunde vara rofyllt.  

Fågelsången var det ingen intervjuad som hade tolkat fel, alla som hörde lju-

det förstod vad det var. Endast en intervjuperson undrade var fåglarna var och 

varför de sjöng när hen kom in i tidskriftsrummet.  

Jag tror att besökarna hade lättare att hitta en förklaring till fågelsången och 

den var därför enklare att acceptera i miljön eftersom det är ett ljud som naturligt 

kan höras in till zonen när de automatiska dörrarna öppnas. Ytterligare en faktor 

som kan förklara att fågelsången inte ifrågasattes på samma vis som bäcken kan 

vara att experimentet utfördes mot vårkanten. Fåglarna vaknar till liv ute och få-

gelsången följer därmed naturligt besökarna från utemiljö till innemiljö.  

Trots att fågelsången mottogs mer naturligt och med mer accepterande kom-

mentarer från de intervjuade, ”Fåglar är vilsamt! Det här ljudet är bra det går att 

fortsätta med, det andra ljudet [bäcken] lät som en vattenläcka.” och ”Det här på-
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minner om en sommardag i skogen!” och ”Jag har hört något som kvittrar. Kan 

vara bra, det är rogivande bara det inte är för högt. Men man är ovan vid att det 

inte är tyst.” så gav de båda ljuden likvärdiga positiva resultat i inställning till 

bakgrundsljud. Jag avslutade alla intervjuer med att fråga om de kunde tänka sig 

att vi fortsatte att spela ett bakgrundsljud på biblioteket, det ljud de hört eller nå-

got annat. 

Attityd till bakgrundsljud hos intervjuade fördelat efter vilket ljud de hört: 

 Positiva Negativa 

Bäck  36 % 18 % 

Fågelsång 36 % 9 % 

Totalt 73 % 27 % 

Egen tabell över inställningar till bakgrundsljud. n=11 

Som det går att se var lika många positiva till bakgrundsljud oavsett vilket av lju-

den de hört. Däremot var det fler som var negativa till att fortsätta med bak-

grundsljud av de som hört bäcken. Procentsatserna ger snabbt utslag då det totala 

antalet svarande inte var så stort. Bortfall har skett med tre personer som inte hör-

de bakgrundsljudet. 

Det kan ha med avstressande miljöer att göra – SET teorin 

Som jag redogjort för i teorikapitlet talar Patrik Grahn om den stödjande miljön 

och att människor utvecklats i miljontals år i en miljö som mestadels bestått av en 

fysisk miljö med natur och en social miljö med små grupper av människor. Därför 

känner vi oss säkra och trygga i sådana miljöer. Att på Jokkmokks bibliotek kliva 

in i tidskriftsrummet som är ett litet och omslutande rum, som rymmer några 

människor i taget som bildar en egen liten läsgrupp, borde betyda att det enligt 

SET-teorin känns som en trygg miljö. Om vi därtill lägger ett naturljud som är ett 

ljud som av paret Kaplan anses vara speciellt bra om man är stressad för att vi inte 

behöver reagera på ljudet utan lugnt kan fortsätta med det vi håller på med. Inter-

vjupersonernas uteblivna reaktioner kan bero på att de helt enkelt stressar av. De 

reagerar inte på ljudet för att det är ett ljud som man hör utan att kräva att man 

lyssnar aktivt (Grahn 2010, s. 43-45).  

Grahn har tillsammans med Ulrika Stigsdotter utfört en studie 2010 där de 

funnit att människor som är sjuka eller upplever någon slags kris kan ha svårt att 

under en tid ta in omgivningens alla erbjudanden. De har funnit åtta olika natur-

miljöer som erbjuder olika saker. Tre miljöer visade sig extra viktiga för hälsan, 

skydd, natur och rofylldhet. Där rofylldhet beskrivs som ”[e]n trygg miljö, där 

rofylldheten skapas av såväl ljudmiljön som frånvaron av skräp och vandalism” 

(Grahn 2010, s. 49-50).  
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Dessa teorier är alltså överrens om att naturmiljöer är goda för människans 

hälsa, både de som redan är sjuka eller stressade och i förebyggande syfte. Som 

jag tidigare har pratat om i kapitlet tidigare forskning kan naturljud även förstärka 

de positiva intrycken av en plats. Kanske kan bibliotekets fysiska miljö med 

böcker och tidskrifter upplevas trygg och lugnande och i kombination med natur-

ljud upplevas än mer avstressande och därmed positiv för hälsan? Därav kan de 

negativa reaktioner som jag förväntat mig skulle infinna sig från många besökare 

till största delen ha uteblivit. 

När bakgrundsljud spelats, kan man se om besökarna förlänger eller 

förkortar sitt besök på biblioteket?  

 Genom observationer hade jag planerat att se om besökare stannade längre eller 

kortare tid i tidskriftsrummet när bakgrundsljud spelades jämfört när det inte gjor-

de det. Det visade sig vara mycket svårt att få ut någon tillförlitlig information i 

samband med observationerna i detta sammanhang. Eftersom observationer 

genomfördes dels utan att ljud spelades dels med fågelsång och med bäckens por-

lande som bakgrund behövdes ett flertal observationstillfällen spritt över flera 

dagar. Observationerna varade mellan tjugo minuter upp till en timme. Trots att vi 

var två personer hade vi inte möjlighet att sitta hela dagar och utföra observatio-

ner. Problemet som infann sig var att det redan kunde sitta en besökare och läsa 

när observationen började. Åt motsatt håll kunde det även sitta någon och läsa när 

observationen avslutades. Det har visat sig att många tidningsläsare sitter flera 

timmar och läser. Dessa gick det på grund av observationsmetoden inte att få nå-

gon tidsuppgift på. I materialet som samlades in är det de korta besöken som går 

att räkna och dessa säger för lite rörande om besöken blivit kortare eller längre.  

Vår uppfattning när vi utfört observationerna och befunnit oss i biblioteket är 

att det inte varit någon större skillnad på tidskriftsbesökens längd när ljud spelats 

mot när de inte spelats. Väldigt få har tittat mot ljudkällan, eller tittat sig omkring. 

Ingen besökare har sagt något till personalen om något ljud som spelats. De besö-

kare som brukar sitta länge och läsa upplever vi har fortsatt att göra det även när 

ljud har spelats. De har i alla fall inte markant förkortat sina besök.  

Varför ska biblioteket satsa på en målgrupp som inte lånar? 

En fråga uppstod en bit in i undersökningen som jag kände att jag hade svårt att 

svara på inför mig själv och mina kollegor. Någonstans på vägen hade jag tappat 

bort svaret. Vad var egentligen det förnuftiga i att satsa på en grupp som inte lånar 

och har lite eller ingen kontakt med personalen? En grupp besökare som dessutom 

verkar vara relativt nöjda och som hittills verkar ha klarat sig bra på egen hand. 

Vad var värdet i att koncentrera sig på tidskriftsläsarna när biblioteket har så 

många andra grupper att ta hand om? Även om forskarna hävdar att många av 
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dagens besökare på bibliotek gör helt andra saker än lånar medier så var det inte 

säkert att det förhöll sig så hos oss.  

Eiler Jansson har tittat på två studier som bygger på observationer av besökare 

där man har skuggat dem för att se vad de använder biblioteket till. Den ena studi-

en var dansk ”Brugernes adfaerd på folkebibliotekerne. KLs trafiktaelling 2004” 

och den andra norsk ”Hvem er de og hvor går de? - Brukaratferd i norske storby-

bibliotek”. Båda studierna visade att mer än hälften av besökarna gjorde andra 

saker än lånade medier vid sitt biblioteksbesök. I Norge var det trettio procent och 

i Danmark fyrtiotvå procent som lånade med sig material hem. Det visade sig 

även att de som inte lånade i genomsnitt stannade längre på biblioteket än de som 

lånade (Jansson 2009, s. 18-19). 

 Vi behövde veta hur det egentliga förhållandet i Jokkmokk var mellan hur 

många som besökte biblioteket mot hur många som lånar. Min egen uppfattning 

var den att de som besöker biblioteket för att låna vida överstiger de som kommer 

för att göra andra saker, däribland läsa tidningen. I egenskap av personal var min 

känsla att en övervägande del lånar, i alla fall mer än hälften av besökarna. Jag 

beslöt mig för att vi skulle räkna besökare under en dag och ta ut statistik på antal 

låntagare för att se om det stämde.  

Den dag vi valde att räkna var en onsdag för då var vi tillräckligt många på 

plats för att genomföra räkningen. Onsdagar brukar normalt vara en lågbesöksdag 

och det stämde även denna dag. Vi hade totalt femtiosju besökare, trettio av dem 

var kvinnor, femton män och nio barn. Det var alltså exakt dubbelt så många 

kvinnliga besökare den dagen som män. Lånen var totalt tjugo stycken, femton lån 

stod kvinnorna för, fyra lån gjordes av män och ett lån gjordes av ett barn. Precis 

som Malin Öglands undersökning i ett tidigare kapitel visade så var kvinnorna 

klart överrepresenterade, både i besök och lån. I Jokkmokk lånade kvinnorna mer 

än männen. Hela sjuttiofem procent av lånen stod kvinnorna för. Tjugosex procent 

av de män som besökte biblioteket under denna onsdag lånade mot sextiosex pro-

cent av kvinnorna. Det var alltså vanligare att kvinnor kom för att låna medan 

männen kom för att göra andra saker. 

Totalt var det trettiosju procent av besökarna som lånade. Min egen känsla för 

hur många som normalt lånar var alltså fel, åtminstone just för den dagen. Det 

visar även att sextiotre procent av kvinnorna, männen och barnen som besökte 

biblioteket den dagen gjorde det av någon annan orsak än att låna medier. Det är 

en förvånande siffra som jag inte trodde att vi skulle få i Jokkmokk. Vi har i ar-

betsgruppen diskuterat att vid något annat tillfälle räkna besökare under fler dagar 

för att få ett snitt på om detta stämmer mer generellt. Det kan i sådana fall medfö-

ra att vi behöver tänka om kring våra besökare. Alla besökskategorier är viktiga 

men kanske har vi som arbetar på biblioteket lite lättare för, och är snabbare på att 

hjälpa de som vill låna? Det är helt enkelt en naturlig prioritering eftersom vi tar 

emot besökarna i lånedisken och därför ser de besökarna mer och de tar upp vår 
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tid till större del. Men om sextiotre procent gör andra saker, de kanske är medföl-

jande, de kanske läser tidningar, de kanske lånar datorer eller kopierar, borde de-

ras status höjas. Att hitta sätt för att de ska känna sig välkomna är inte helt ovik-

tigt. Fågelsång eller bäckens porlande verkar kanske betydelselöst men inte om 

det kan skapa en känsla av omhändertagande och kan nå en grupp som står för 

mer än hälften av besöken. 

Hur kan bakgrundsljud användas på biblioteket för att förbättra besö-

karnas upplevelse av sitt biblioteksbesök?  

En dag när vi inte spelade ljud fick vi plötsligt en kommentar från en besökare 

som hade en åsikt om ljudmiljön i tidskriftsrummet. Besökaren var starkt kritisk 

mot att människor pratade med varandra och att telefoner ringde i rummet. Det 

skulle vara tyst så att man kunde koncentrera sig på sin läsning tyckte besökaren.  

Det här var alltså en åsikt som inkom utan att något bakgrundsljud varit in-

blandat. Men det passade bra att det kom till vår kännedom just när vi arbetade 

med ljud. Vi diskuterade saken i personalen och resonerade oss fram till att prova 

en åtgärd med en skylt som informerade om att man gärna fick sätta sin telefon på 

ljudlöst. Vi ville inte hamna i en situation där biblioteket skulle bli en plats fullt 

med förbudsskyltar. Vi förstod att besökarna kunde ha olika åsikter om hur man 

uppträder i tidskriftsrummet och ville hitta ett sätt att tillmötesgå båda användar-

grupperna. Med en skylt som påminnelse om att det kan vara trevligt med telefo-

ner som inte ringer uppsatt både i entré och tidskriftsrum hoppas vi att båda grup-

per känner sig nöjda. Återkommer problemet får vi försöka hitta nya lösningar. 

Även intervjusvaren både före och under ljudförsöken visar användarnas skil-

da åsikter om samtal. Vissa säger att det inte är något problem med samtal ”att 

alla visar hänsyn till varandra här”, andra säger ”om man störs av samtal kan man 

gå ut och sätta sig någon annanstans med sin tidning” till ”om det är långa hög-

ljudda samtal kan det vara jobbigt. Men jag aktar mig för att säga till, nästa gång 

kanske det är jag som vill prata”. När det gäller telefonsamtal framkom även där 

två olika inställningar. ”En telefon kan ringa, det kan hända mig eller någon an-

nan. Behöver man prata länge kan man gå ut ur tidskriftsrummet” mot ”Jag kan-

ske är gammalmodig men jag tycker att det ska vara tyst på biblioteket. Irriterande 

om telefoner ringer. De får gå ut om det är viktigt!”. Här ser vi tydligt hur vitt 

skilda åsikter det finns kring samtal bland användarna av tidskriftsrummet i 

Jokkmokk. 

Det går även att utläsa vissa skillnader i hur positiv eller negativ man är till 

bakgrundsljud utifrån hur ofta man besöker biblioteket.  
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Attityd till bakgrundsljud hos intervjuade fördelat efter hur ofta de besöker biblioteket: 

 Positiva Negativa 

Ofta  46 % 0 % 

Sällan 27 % 27 % 

Totalt 73 % 27 % 

Egen tabell över inställningar till bakgrundsljud. n=11 

De som räknats som sällanbesökare i tabellen är de som besöker biblioteket i 

Jokkmokk en gång i månaden eller mer sällan. Till oftabesökare räknas de som 

kommer till biblioteket en gång i veckan eller mer. Samtliga fem personer som var 

oftabesökare var positiva till ett bakgrundsljud. Kan tänkas har detta sin orsak i att 

de som kommer till biblioteket varje vecka gör detta för att de är nöjda och har en 

positiv inställning till biblioteket. 

Det är känt att bakgrundsljud kan förbättra upplevelsen av en plats. Det kan 

till och med vara så att de som säger sig bli störda mest av ljud kan vara de som 

har mest att vinna på ett bakgrundsljud. Peter Bryngelsson har tagit fasta på att 

många människor anger att musik i offentliga miljöer kan vara störande, exempel-

vis i varuhus och restauranger. Bryngelsson beslöt sig därför att göra en egen un-

dersökning på Folkungagatan i Stockholm 2011. Totalt fanns det på kvällen för 

hans undersökning tjugosju utskänkningsställen och livsmedelsbutiker öppna. Tio 

stycken av dessa hade inte någon musik, en hade musik i baren och fjorton hade 

musik på låg nivå. Av de fjorton som hade musik spelade tre radio de andra hade 

själva designat sin musik. Det Bryngelsson fann var att de som inte hade någon 

musik var de ställen som han upplevde hade den mest störande ljudmiljön. Han 

tyckte att fläktar, frysar och kylar blev öronbedövande. Även de ljud kunderna var 

upphov till var besvärande i tystnaden. Bryngelsson gjorde en intervju med en 

expedit som bekräftade hans upplevelse genom att berätta att de gånger de inte 

hade någon musik så märkte hon hur kunderna besvärades av tystnaden. Alla ljud 

av galgar och fotsteg hördes tydligt och drog till sig uppmärksamhet och hon upp-

gav att kunder blev generade och det påverkade i sin tur försäljningen negativt 

(Bryngelsson 2013, s. 71-72). Exemplet visar alltså att ett svagt ljud som tillförs 

kan ge en mer positiv ljudbild av en plats då irriterande ljud effektivt döljs.  

Bertil Hultén menar även han att en positiv ljudupplevelse kan innebära att 

eliminera störande ljud. Det kan göras med så kallade ljudväggar som kontrollerar 

ljud mellan olika utrymmen (Hultén 2011, s. 22). Ljudet av samtal i själva rummet 

är förstås svårt att eliminera helt med en ljudvägg. Här måste det var ljud utanför 

rummet som döljs på det viset. De moderna biblioteken är ofta tänkta att rymma 

flera olika funktioner. För att åstadkomma det kan ljudväggar var effektiva sätt att 

markera var olika miljöer slutar och börjar. Funktionen för ett område kan sättas 

med ett ljud som avskärmar platsen från resten av biblioteket.  
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I Jokkmokks fall kan tidskriftsrummet bli en egen liten bubbla av lugna ljud, trots 

eventuellt stoj och stim utanför rummet.  

I skriften från Regionbibliotek Halland Rum för möten (2009) har Eiler Jans-

son ställt upp bibliotekets olika roller enligt en nordisk folkbiblioteksmodell som 

Dorte Skot-Hansen och Marianne Andersson skapat. Modellen används ofta som 

norm när nya bibliotek byggs (Jansson 2009, s. 10-11).  

De fyra roller biblioteket ska uppfylla är: 

Kulturcentrum – en plats för kulturella upplevelser 

Kunskapscentrum – en plats som ger tillgång till kunskap 

Informationscentrum – en plats för samhällsinformation 

Socialt centrum – en plats för lugn och ro, sammanhållning och social gemenskap 

Ur Rum för möten av Eiler Jansson 2009 

Biblioteken kan i vissa fall uppleva svårigheter eftersom många skilda funktioner 

ska rymmas inom bibliotekets väggar. Med så skilda funktioner är det inte kons-

tigt att människor besöker oss för olika syften och att dessa syften krockar tidvis. 

Att biblioteket är öppet för alla gör även att olika grupper och individer måste 

samsas och det är en av bibliotekets utmaningar (Jansson 2009, s. 62). Att arbeta 

mer medvetet med ljud kan vara något som kommer i framtiden. 

Det välkända företaget Starbucks har arbetat mycket med vilka intryck de vill 

förmedla till kunden. De menar att de vill vara en upplevelse för både hjärna och 

hjärta. Man vill vara inbjudande med en stimulerande miljö som lämpar sig för att 

läsa en god bok som att föra ett samtal med vänner. Färger och ljussättning ska 

vara rogivande, lugn musik för stämning, smaker och dofter från kaffe samt be-

kväma fåtöljer ska finnas för att uppnå denna upplevelse (Hultén 2011, s. 16).  

Är inte detta ett exempel på mycket av det som biblioteken också vill erbjuda? 

Exemplet visar att det inte behöver vara så stora saker som tillsammans skapar en 

helhetsupplevelse. Men jag tror inte att vi är så vana att tänka i dessa termer av 

helhetsupplevelser för sinnet. Men sinnesintrycken kan göra långt mer än vad vi 

tror för att skapa trivsel och ett positivt intryck. 

Vilka etiska aspekter finns det för biblioteket att ta hänsyn till när man 

använder bakgrundsljud?  

En av besökarna som intervjuades före handlingen med bakgrundsljud utbrast vid 

tanken på ljud på biblioteket ” kan vi inte få vara någonstans utan ljud!”. Och visst 

är det så att ljuden breder ut, sig den kände forskaren och flitigt citerade Murray 

Schafer menade redan på 1970-talet att ljuden ökar i antal i vårt samhälle och över 

hela världen (Janols 1986, s. 56). 
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När vi tillför ljud på ett sådant markant sätt som att spela ett av oss utvalt ljud 

för besökarna, ett ljud som de själva inte rår över, är det alltså på sin plats att fun-

dera över om det är etiskt riktigt. Ljud påverkar subtilt, människan orienterar sig i 

sin omvärld utifrån ljuden och kan inte stänga öronen för dem. Ljud finns i och för 

sig alltid i omgivningen. Schafer hävdar att vi blivit så vana med ovidkommande 

ljud av vi förlorat en del av vår förmåga till att lyssna. Vi hör men vi lyssnar inte 

aktivt på de olika ljuden runt omkring oss. Ofta kan vi faktiskt inte ens urskilja att 

det är olika ljud. Han menar att vi behöver träna oss i att lyssna igen (Janols 1986, 

s.56).  

Här fyller det ”tysta” biblioteket en funktion. Men biblioteket är förstås aldrig 

helt tyst, det förekommer alltid ljud. Men det är heller ingen bullrig miljö och 

många verkar tolka de naturliga biblioteksljuden som tystnad. Det ser vi inte 

minst i intervjusvaren där många angav att de inte uppmärksammat några speciel-

la ljud i tidskriftsrummet i Jokkmokk. De hade alltså inte tänkt på de ”tysta” ljud 

som fanns runt omkring dem.  

I ett köpcenter användes ljudet som en arkitektonisk detalj när man skapade 

ett rum i rummet genom att vid en viss punkt rikta ljud. Människor som klev in i 

ljudet började bete sig annorlunda, de skapade en privat zon trots myllret av folk 

runtomkring eftersom ljudet ingav den känslan. Detta var också vad man önskat 

uppnå, en plats för vila och återhämtning. Personen som skapat ljudet hade erfa-

renheter från akustisk arkitektur och menade att all arkitektur är manipulativ i 

olika grader eftersom arkitekturen alltid styr oss till en känsla eller beteende (Eng-

ström 2012, s. 19-20). I Amalia Engströms uppsats diskuterar hon om det är rätt 

att påverka på det här sättet eftersom det är något som sker undermedvetet och 

utan att människor lägger märke till ljudets roll i stämningen eller beteendet som 

uppmanas. Engström menar att detta blir ett problem när det länks samman med 

kommersialism eftersom det offentliga ljudrummet i staden tillhör alla och ljudet 

från kommersiella källor plötsligt kan ta över det. Hon refererar till Murray Scha-

fer som säger att den som har möjlighet att styra ljudmiljön på en plats också kan 

definiera dess funktion därigenom (Engström 2012, s. 29).  

Skulle biblioteket ha ljudreklam och spela reklamjinglar av de senaste böck-

erna i tidsskriftsrummet skulle förmodligen långt fler reagera negativt än vad be-

sökarna gjort på bakgrundsljud av naturljud. Trots att biblioteken inte tar betalt 

och alltså inte kan sägas göra reklam i kommersiella syften så skulle det uppfattas 

som att en sådan påverkan har passerat gränsen för vad som är tillåtet. Men kan-

ske beror det mer på att det är en påverkan som är påstridig och inte går att värja 

sig mot. Ett talat budskap i kombination med musik skulle avbryta alla försök till 

koncentration på något annat.  

Men drar man det till sin spets så påverkar vi redan varje besökare som kliver 

in genom bibliotekets dörrar. I Jokkmokk har vi böcker och andra medier skyltade 
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redan i hallen, det är en typ av påverkan även det. Skulle det vara mer tillåtet att 

spela en bokjingel där?  

Naturljud som vi tillför i rummet är även det en viss påverkan som kan anses 

fel ur etisk synpunkt. Enligt Schafer definierar vi genom ljudet rummets funktion. 

Här får man alltså fråga sig om rummets egen funktion och ljudet samspelar i det 

här fallet? Jag skulle säga att naturljudet finns där för att förstärka den funktion 

som tidsskriftsrummet har, koncentration och lugn. Att vi inte tillfört det i syfte att 

påverka till några köp men däremot för att underlätta för koncentration till läs-

ning.  

En intervjuad besökare menade att ljudet kanske kunde ”inspirera människor 

till att spela avslappningsljud även hemma”. Det tyder på att besökaren tolkade 

ljudet som avslappnande. Påverkan med ljud behöver inte vara negativt. Kan inte 

syftet bakom ljudet få bära betydelse?  
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Slutdiskussion 

Vi kan konstatera att biblioteket har en oskriven tystnadsregel, i Jokkmokk bröt vi 

mot den genom att spela ett naturljud för besökarna. Vi fick några negativa reak-

tioner men inte alls så många som vi i förväg hade förväntat oss. Istället var över-

vägande del av de tillfrågade positiva till att vi skulle fortsätta att spela bak-

grundsljud på biblioteket i Jokkmokk. Av de två ljuden visade sig fågelsången 

vara att föredra, vattnet var det flera som misstolkade. Ett annat vattenljud hade 

kanske fungerat bättre eftersom många angav att ljudet av bäcken var för snabbt 

för att vara rogivande, att det lät som en fläkt eller som ett trasigt rör. Eftersom 

man tolkar ljud olika var det här något som var svårt att förutse. I efterhand kan 

jag tro att vågor mot en strand kan vara ett vattenljud som har bättre effekt för 

avslappning.  

Många av de experiment som tidigare utförts om påverkan med hjälp av sin-

nesstimuli har varit inom marknadsföring eller landskapsarkitektur och dessa un-

dersökningar har ofta kombinerat både hörsel och synintryck. De undersökningar 

som utförts med endast bakgrundsljud i inomhusmiljö har inte gett lika tydliga 

resultat. Jag skulle tycka att det vore intressant att fortsätta ljudförsöken och då 

kombinera ljudet med en naturbild i tidskriftsrummet. Kanske behöver man se 

bilden av bäcken eller skogen för att verkligen förflyttas dit i tanken? 

I det inledande syftet visar jag på att bilden av biblioteket har ändrats på sena-

re tid. Från att ha varit en plats där du enbart hämtar kunskap och med strikta reg-

ler för hur du uppför dig, så har biblioteken utvecklats till en mötesplats med en 

mer tillåtande attityd. De danska biblioteksforskarna Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmusen hävdar till och med att om biblioteken inte erbjuder en upplevelse för 

besökarna i framtiden så kommer biblioteken inte stå sig i konkurrensen. Det som 

de talar om tolkar jag som att vi ska erbjuda besökarna upplevelser för alla sinnen. 

Men enbart för att biblioteken utvecklats till sociala mötesplatser behöver vi inte 

kasta bort det som gör oss unika. Att vi tar in ett bakgrundsljud behöver inte bety-

da att vi kastar ut tystnaden och rofylldheten. Biblioteket är en fristad för många, 

en plats till ro där man får sitta en stund och ta igen sig utan krav på att köpa nå-

got och du behöver inte heller göra något speciellt. Faktum är undersökningen 

visade att en mycket stor del av våra besökare kommer för andra saker än att låna. 

Biblioteket har ett starkt varumärke och i intervjusvaren kan man se att i Jokk-

mokk är det många som är nöjda med den miljö som erbjuds. Men det innebär inte 
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att det inte finns saker att arbeta med för att förbättra upplevelsen. Ett bekymmer 

som på samma gång uppdagades och bekräftades var det faktum att användarna av 

tidskriftsrummet hade olika syften med sina besök. En del ville gärna prata med 

någon bekant de stötte på, medan andra ville ha det tyst från samtal för att kunna 

koncentrera sig på läsning. Det är en vanlig utmaning för biblioteken och många 

använder sig av olika ljudzoner för att kunna erbjuda olika funktioner till besökar-

na. Många av besökarna i Jokkmokk var positiva till bakgrundsljuden och trodde 

att de kunde utgöra en källa till avkoppling. Kanske finns det en poäng i att tänka 

mer på vad man vill att ljuden ska framhäva så de bra ljuden får ta plats istället för 

de dåliga? 

 Jag bibehåller tanken att bakgrundsljud kan vara en del av lösningen på svå-

righeten med olika användare som önskar olika saker. Spelas fågelsång som bak-

grundsljud blir inte andra ljud lika påtagliga och det kan få effekten av att man 

som besökare inte känner sig lika störd av exempelvis samtal som sker en bit bort. 

En intervjuperson sa att ”om det är helt tyst hörs andra ljud mer, ljuden tar ut var-

andra. Om det är helt tyst blir billjuden eller oljuden så markanta”. Jag tror även 

att bakgrundsljudet kan skapa en stämning som gör att man spontant dämpar rös-

ten när man pratar med varandra, men det behöver naturligtvis inte alls vara så. 

En kollega uttryckte tvärtom att hon trodde en effekt av bakgrundsljudet kun-

de ha blivit att man samtalar mer med varandra i tidskriftsrummet nu än före för-

söken. Hon hade uppmärksammat att fler besökare än vanligt satt och pratade i 

tidskriftrummet en dag när vi hade slutat med bakgrundsljuden. Hon tänkte att det 

kunde vara en följd av att bakgrundsljudet har signalerat en mer tillåtande atmo-

sfär till ljud till besökarna. Det är en intressant tanke och är egentligen ingen mot-

sättning. Bakgrundsljudet kan kanske både dämpa irriterande ljud och signalera en 

samtalsvänlig atmosfär? Det här är naturligtvis väldigt subtila reaktioner som är 

svåra att mäta, vilken effekten verkligen är har jag inget svar på utan det måste i 

så fall fortsatta försök utvisa. Det material jag hittills samlat är för litet för att dra 

några slutgiltiga slutsatser. Men skulle bakgrundsljudet ha effekten av att biblio-

teket i Jokkmokk signalerar en mer tillåtande atmosfär till ljud är det inget nega-

tivt. Att komma ifrån den stela regelfyllda atmosfären till en mer samtalsvänlig 

avslappnad atmosfär är väl precis vad biblioteken strävar efter?  

Ljudförsöken har inneburit att vi även har börjat titta på en helhetslösning 

med ljudförbättrande åtgärder på biblioteket i Jokkmokk. HRF har en bra lista 

över åtgärder som fungerar i offentliga lokaler. Vi skulle vilja vidta ett flertal åt-

gärder som skulle inverka positivt på hela ljudmiljön. Bland annat har vi tittat på 

möjligheten att iordningställa det vattenfall som står vid entrén och som då natur-

ligt skulle ge ifrån sig ett vattensorl.  

Eftersom ljud redan gjort sitt inträde på bibliotek tror jag inte att ett mjukt 

bakgrundsljud skulle förstöra intrycket. Tystnadsregeln som för en del människor 

är biblioteket kan säkert fungera avskräckande på många andra. En ovan besökare 
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som inte känner sig bekväm på bibliotek kan förmodligen förfäras av en allt för 

kompakt tystnad. Som i exemplet med klädbutiken där kunderna upplevde att de 

fick allt för stor uppmärksamhet riktad mot sig själva när det var tyst. Ett bak-

grundsljud kan säkerligen underlätta i sådana situationer som även uppstår på bib-

liotek ibland. 

Ett bakgrundsljud kan även tillföra något positivt till hela upplevelsen av bib-

lioteksbesöket, förstärka den lugna och avslappnade känslan som vi vill förmedla 

genom att ytterligare ett sinne blir stimulerat. Tänk dig en salong med massagebe-

handlingar, du går dit för att få massage och slappna av. Om du kommer in i ett 

rum med jordnära färger, vackra saker och ett ljud av ett porlande vatten så för-

stärker det upplevelsen av besöket. Det inverkar inte på själva massagen, men i 

sinnet är du mer nöjd än utan dessa saker eftersom det försatte dig i rätt stämning 

och hjälpte dig att slappna av. Det inverkade alltså positivt på syftet med hela be-

söket. När du pratar med en bekant om massagen så rekommenderar du hen att gå 

dit. Det du säger är att du blir så väl omhändertagen där. Du får kanske varma 

handdukar, gurkvatten och en lugn atmosfär. Bakgrundsljudet påverkade dig 

omedvetet men på ett positivt sätt.  

Jag tror att vi måste låta syftet med bakgrundsljud avgöra om vi ska ha det el-

ler inte. Jag tror liksom Kaplans på naturljudens goda avslappnande egenskaper 

och att de harmonierar med bibliotekets tanke. Men att använda ett bakgrundsljud 

på bibliotek behöver förstås inte enbart innebära naturljud även om det var det vi 

valde till vårt experiment. Det är heller inte sagt att man måste ha det jämt. Kan-

ske kan man växla ljud utifrån årstid eller tema för att skapa en helhetsupplevelse. 
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Sammanfattning 

Syftet med min uppsats var att undersöka om en ändrad ljudbild på biblioteket i 

Jokkmokk kunde generera nöjdare besökare, oavsett om de lånar eller använder 

biblioteket till andra saker. Ett underordnat syfte var att försöka få svar på om en 

förändrad ljudmiljö skulle få användarna att förlänga sitt besök på biblioteket.  

Den förändrade ljudbilden skulle åstadkommas med hjälp av ett bakgrunds-

ljudsexperiment. Experimentet utfördes med två utvalda naturljud, fågelsång och 

en porlande bäck i tidskriftrummet på biblioteket. Tidskriftsrummet valdes ut ef-

tersom uppsatsförfattaren och bibliotekspersonalen trodde att användarna av det 

rummet var mest utsatta för störande ljud.  

Eftersom bibliotekets betydelse som enbart en plats för lån har minskat har 

vikten av att konkurrera med en helhetsupplevelse ökat. Statistik både på Jokk-

mokks bibliotek och i andra undersökningar visar att mer än hälften av användar-

na gör andra saker än lånar medier på biblioteket. 

De frågeställningar jag ämnade söka svar på var: 

Vilka uppfattningar finns det bland besökare på biblioteket om bibliotekets ljud-

identitet/varumärke? 

Vilka uppfattningar finns det bland besökare på biblioteket om bakgrundsljud? 

Vilka uppfattningar finns det bland besökarna om bakgrundsljud när de blivit ut-

satta för ett bakgrundsljud på biblioteket? 

Hur kan bakgrundsljud användas på biblioteket för att förbättra besökarnas upple-

velse av sitt biblioteksbesök?  

Vilka etiska aspekter finns det för biblioteket att ta hänsyn till när man använder 

bakgrundsljud? 

Som metod valde jag att arbeta utifrån aktionsforskningens principer där man ar-

betar nära en praktik och låter deltagarna vara med i processen. I kombination 

med teorier av upplevelsen och rummets betydelse och teorier om den restorativa 

miljön genomfördes undersökningen. Jag försökte i början av undersökningen 

själv uppleva rummet som en besökare och känna vilka ljud som behövde förbätt-

ras. Observationer och intervjuer verkställdes i tre omgångar med besökare i tid-
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skriftsrummet. Först utan att något bakgrundsljud spelats, sen efter att fågelsång 

spelats och till sist efter bäckens att porlande spelats.  

Det visade sig att besökarna i Jokkmokk inte upplevde sig så störda av ljud 

när de satt i tidskriftsrummet. Det ljud några uttryckte kunde vara störande var 

ljudet av samtal mellan besökare eller i telefoner. Andra tyckte att man visst skul-

le få prata på biblioteket, en del tyckte till och med att syftet till besöket kunde 

vara samtalen. Det visade sig alltså finns två olika användarkategorier, den ena 

som var för samtal den andra mot.  

Att tillföra ett ljud på bibliotek kan vara etiskt känsligt, hur mycket får vi och 

ska vi påverka våra besökare? Det fanns också en oro att ett ljud skulle gå helt 

emot människors bild av biblioteket och därför vara mer skadligt än nyttigt. Syftet 

med bakgrundsljudet var dock inte att påverka människor till några inköp som är 

det som många associerar bakgrundsljud till. Syftet var att förstärka bibliotekets 

goda sidor, lugn och ro samt minska de störande ljuden. 

När bakgrundsljuden spelats angav över sjuttio procent att de var för ett fort-

satt bakgrundsljud i tidskriftsrummet på biblioteket. Fågelsången var det ljud som 

flest tyckte om. 

Att tänka på vilken helhetsupplevelse biblioteket levererar till besökaren är 

viktigt för hur nöjda våra användare blir. I Jokkmokk har vi efter handlingen med 

ljud sett över vilka åtgärder som kan förbättra ljudmiljön hos oss. 
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Appendix 

Att mäta ljud 

Det finns olika sätt och skalor att mäta ljud på. Men det är många saker som sam-

spelar, upplevelsen av ljud kan vara olika. 

Ljudstyrka mäts i decibel, men decibelskalan är logaritmisk. Det betyder att 

73 dB är dubbelt så starkt som 70 dB (HRF 2010, s.20). Decibel har egentligen 

bara betydelse när det används tillsammans med exponeringstid, efterklangstid 

och decibel (Treasure 2007, s.32). 1 dB är den minsta ljudökning som den statis-

tiska normalhörande människan kan höra. Men för att göra skalan användbar även 

på personer med ovanligt god hörsel tarerade man den så att en normalhörande 

person inte hör ljuden under 20 dB. Under 20 dB blir alltså relativ tystad (Stock-

felt 1997, s.35). 

Exponeringstid har betydelse vid störande ljud. Regeln är att ju starkare ljud 

vi utsätts för desto kortare tid klarar vi av det. Att vistas en kvart i 100 dB har 

samma effekt som att vara åtta timmar i 85 dB (HRF 2010, s.20). 

Efterklangstid i ett rum har betydelse för hur vi upplever ljudmiljön. Ljud 

studsar mot hårda plana ytor som skåp, väggar och golv. Ljudet studsar och bildar 

ett eko ut i rummet. Den tid det tar för ljudet att komma tillbaka till oss kallas för 

efterklangstid. Om efterklangstiden är lång hinner flera ord studsa mot ytan innan 

vi hinner uppfatta det första ordet. Det gör att tal blir otydligt och svårt att uppfat-

ta (HRF 2010, s.20). 

Frekvens: Det finns långa och korta frekvenser. Man använder cykler per se-

kund när man mäter ljud.  Det vi brukar kalla hertz (Hz) efter den tyska fysikern 

Heinrich Rudolf Hertz (Treasure 2007, s.28). Det finns också ljusa och mörka 

toner, egentligen hög och låg frekvens. Har man normal hörsel kan man uppfatta 

ljud mellan 20 och 20 000 hertz (Hz). Talljud brukar ligga mellan 125 och 8 000 

Hz (HRF 2010, s.20). 

Överföring: Ljudets hastighet är absolut inte konstant. Hastigheten beror på 

överföringsmaterialet. Bra material transporterar ljud lång väg och transporten 

sker snabbt. Vatten är ett mycket bättre material för ljudöverföring än luft, ljudet 

färdas fyra gånger snabbare i vatten än i luft, ljudet når också längre. (Det är där-

för valar kan kommunicera med varandra på långa avstånd.) Den mest effektiva 

överföringen sker med metall, metall bär ljud 15 gånger snabbare än luft (Treasu-

re 2007, s.35). 
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Bilaga 1 – Observationsschema 

Datum:  Tid:  

 

 

Kön Uppskattad  

ålder 

Zon Syssla i zon Tid i zon 

     

Kvinna 

Man 

Flicka  

Pojke 

ex. 30+ 

 

Passerar zon 

Går in i zon 

1 Väljer media 

2 Sitter och läser 

3 Sitter utan att läsa 

4 Pratar med någon 

5 Pratar i telefon 

6 Tar med sig media ut 

7 Tittar mot ljudkälla 

8 Annat: 

 

     

     

  

Observationerna fylls i enligt ovanstående mönster. Samma person kan utföra flera sysslor i zon. 
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Bilaga 2 – Frågeområden 

Biblioteket är med i en undersökning som handlar om ljudmiljö, vill du hjälpa till 

och svara på några frågor? 

Bakgrund/biblioteksvanor 

Ålder och kön fylls i efter en uppskattning av intervjuaren. 

Hur ofta besöker du biblioteket/tidskriftsrummet?  

Vad brukar du göra när du är här?  

Biblioteksmiljö/atmosfär 

Beskriv biblioteksmiljön och atmosfären allmänt? När du tänker på biblioteket 

vad tänker du på då?  Säg tre ord som beskriver biblioteket för just dig. 

Ljudmiljö 

Har du några tankar om hur ljudmiljön är här på biblioteket i allmänhet? 

Hur skulle du beskriva ljudmiljön här i tidningsrummet? 

Brukar du bli störd av ljud? Ofta/sällan? 

Vilka ljud är dåliga? Finns det ljud som är trevliga? 

Har du några idéer på åtgärder/förbättringar/komma tillrätta med ev. problem? 

Frågor till besökare som får höra bakgrundsljud: 

Har du lagt märke till att det spelas ett ljud idag?  

Vad tycker du om ljudet? Får du någon speciell sinnesstämning av ljudet? 

Skulle du kunna tänka dig att detta ljud alltid spelades? Något annat ljud? 

Något annat du skulle vilja säga om det spelade bakgrundsljudet? 

 

Tack för att du tagit dig tid och varit med i vår undersökning! 


