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Bakgrund 
På LTH Studiecentrum har studenterna en av sina viktigaste och mest välbesökta 
ytor på universitetet. I huset på två plan finns studieplatser, bibliotek, café, reception 
och bokhandel. Förutom möjligheten att studera i en tyst läsesal och arbeta i grupp 
eller enskilt i den öppna studiemiljön används lokalen som en social mötespunkt. 
2020 ska Studiecentrum renoveras med syfte att fräscha upp lokalen och ta ett nytt 
grepp på husets funktion och användningsområden. Studieytorna ska förbättras och 
anpassas för att bli en än mer välfungerande arbets- och lärandemiljö för LTH:s 
studenter. Biblioteket kommer att vara först ut i upprustningen och fungera som en 
slags testyta för resten av huset.  
 
Syftet med den här studien är att med hjälp av UX-baserade (User eXperience) 

metoder utreda hur huset idag används och vilka behov som ännu inte tillgodoses. Vi 

vill ta reda på hur vi på bästa sätt kan möta användarens behov i sin lärmiljö.  

 

Målet med renoveringen 

”Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer”  

(Ett av de prioriterade områdena i Lunds universitets strategiska plan 2017-2026) 

Eftersom Studiecentrum inte har renoverats sedan 2006 finns det ett stort behov av 
uppfräschning. Mattan har fått fläckar och en hög med trasiga stolar växer sig större 
och större för varje dag. Förutom det omedelbara intrycket som lokalen ger behöver 
användarnas behov kartläggas och vi behöver se över hur väl de tillgodoses. 
Behoven hos studenterna måste styra utvecklingen av ytorna. De föreläsningssalar 
som finns på Studiecentrum kommer exempelvis att rustas upp enligt ALC- principer. 
Studiecentrum ska vara en modern lokal anpassad till nya sätt att lära med 
interaktiva och anpassningsbara ytor. Lokalen ska också erbjuda en social yta där 

studenterna, och kanske även lärare, kan mötas och lära av varandra. 

Bibliotek har en tradition av att arbeta användarstyrt och vår studie har hela tiden 
letts av viljan att få veta så mycket som möjligt om användarnas arbetssätt och 
önskemål. På så sätt säkerställer vi inte bara att våra lokaler blir användbara och 
attraktiva utan också att de upplevs som tillgängliga och trygga att vistas i. 
Studiecentrum är en så pass viktig fråga för biblioteket att den lyfts som prioritet i 
LTH:s biblioteks verksamhetsplan 2019/2020: ”Studiecentrum är en populär 
studieplats, men behöver rustas upp och utvecklas till en trivsam arena för studier, 

möten, service, inspiration, utveckling och utbildning.” 

LTH har dessutom formulerat en strategi som anger att fakulteten till 2026 ska 

vara: 

1. ”Känt för sin drivande roll inom pedagogisk utveckling och för 
undervisning av högsta kvalitet 
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2. Känt för att forskning och utbildning bidrar till att lösa de stora 
samhällsutmaningarna 

3. En ledande aktör i den offentliga debatten 
4. En nationellt och internationellt attraktiv miljö som lockar 

framstående medarbetare och talangfulla studenter 
5. En funktionell, professionell och effektiv organisation.” 
6. ggg 

Studiecentrum då och nu 
Huset ritades av arkitekt Klas Anshelm och stod klart 1976. Byggnaden utformades 
ursprungligen som ett modernt, kompakt forskningsbibliotek: UB2 (Akademiska hus 
2019) I början av 2000-talet avvecklades UB2 och biblioteket decentraliserades 
(Ohrt, Karin & Torhell, Catta 2005, 20). 
 
Huset renoverades och invigdes som LTH Studiecentrum 2006, en yta tänkt att 
samla alla funktioner en LTH-student skulle kunna önska. Tanken var att förutom 
bibliotek skulle det även finnas studieplatser, reception, studievägledare och café. 
 
Idag är stora delar av Studiecentrum öppna ytor som skiljs av med hjälp av vikväggar 
och är möblerade med runda och rektangulära bord. Några ståbord finns att tillgå och 
42 fasta datorer med sittplatser. På övre plan finns receptionen och två lärosalar som 
lärare kan boka till föreläsning. På nedre plan finns en tyst läsesal med 64 platser, 
Café Finn Ut och biblioteket. På Studiecentrums bibliotek finns kursböcker för LTH:s 
kurser och program. Böckerna finns för hemlån samt att läsa på plats och biblioteket 
är bemannat två timmar om dagen av bibliotekarie. Det finns 23 läsplatser i 
biblioteket och även om det inte finns en uttalad tanke om att det ska vara en tyst yta 
tenderar den att användas så.  
 

Genomförande och metod 
Vår användarundersökning består av tre olika delar och vi har valt att arbeta såväl 

kvantitativt som kvalitativt för att skapa ett så omfattande arbetsmaterial som möjligt. 

De metoder som använts är observationer, intervjuer med fokusgrupper samt skriftlig 

feedback i form av brev till Studiecentrum.  

Observationer 
Syftet med observationer som metod är att kartlägga husets användningsområden 

och skapa en förståelse för hur många som rör sig i huset. Inför vårt första 

observationstillfälle delade vi in husets publika delar i zoner, där varje zon 

representerade en specifik del i huset och ibland en specifik funktion. Totalt hade vi 

13 zoner fördelade på husets två plan (se bilaga nr 1). 

Observationerna utfördes under en månads tid och en till två gånger om dagen. Vi 

räknade hur många personer som befann sig i varje zon och gjorde en kortare 

notering om vad de gjorde i aktuell zon. Hur personer exempelvis studerade i en zon 

var också intressant och handlade ofta om eget arbete respektive arbete i grupp. 

Siffrorna från observationer hittar ni i bilaga nr 4. 
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Studiecentrums zoner 
I Zon 1 varierade antalet personer inte särskilt mycket. Inte heller aktiviteterna för 

zonen. Området närmast LTH:s reception används tydligt som en slags vänthall. 

Antingen väntar man på sin tur att prata med personen i receptionen eller på någon 

man sedan ska studera tillsammans med. Det är också en populär plats att ta 

telefonsamtal på – då man går undan lite för att inte störa medan man pratar. Vid de 

gruppbord som finns tillgängliga inom zonen sitter flera för att studera tillsammans, 

men de används också som mer social yta, utan inslag av studier, och som 

exempelvis mat-/fikabord. I zonen finns fem mellanstora gruppbord. 

En siffra som skiljer sig markant från övriga är den observation som visar 35 

personer i zonen. Detta beror på ett fikamingel som hölls i samband med CEE:s 

verksamhet i en av salarna nära receptionen.  

På Studiecentrum finns tre platser med studentdatorer och Zon 2 är en av dessa. 

Här står fem datorer som är tillgängliga för studenter men som används väldigt lite. 

Zonen var ofta helt tom, det högsta antal personer som noterades vistas i zonen var 

två. Det var också sällsynt att datorerna som erbjöds faktiskt användes. I de allra 

flesta fall användes enbart själva platsen där studenten arbetade med sin egen dator. 

Vid ett par tillfällen användes platsen också som matplats.  

Zon 3 består av de större gruppbord med skärmväggar runt som finns på plan två, 

totalt finns fyra stycken. Inte heller här varierade antalet personer i någon större grad, 

med några få tillfällen som undantag. Vid nästan varje tillfälle var samtliga bord 

upptagna. Ungefär lika ofta som en studentgrupp arbetade tillsammans runt borden 

användes de för enskilt arbete, men där studenterna ändå sitter tillsammans. En 

gemensam nämnare är dock att nästan alla studenter som observerades i zonen 

hade med sig en egen dator. En annan är att även om grupparbete skedde så 

upplevdes ljudnivån som tämligen låg. 

Övriga studieplatser på plan 2 utgör Zon 4. Det är alltså de platser som inte har 

samma avskärmning som i föregående zon. Totalt finns nio stycken mellanstora och 

stora bord. Inte heller här fanns det lediga bord särskilt ofta, och även här användes 

platserna för både grupparbete och enskilt arbete i grupp. Många studenter hade 

egen dator med sig även i denna zon.  

Zon 5 utgörs av ytterligare en samling studentdatorer. Dessa står placerade mot 

fönstren med datorskärmen ut mot rummet. I likhet med de studentdatorer som 

nämnts tidigare är det betydligt vanligare att studenter använder platserna än själva 

datorerna. Många har egen dator, men platserna används också för läsning av 

böcker eller som matplats. Totalt finns 17 stycken datorer, varav en har en scanner. 

Zon 6 kallar vi för tidningsdelen och utgör det område som ligger mellan Finn Ut:s 

matplatser och ingången till den tysta läsesalen. Här råder ofta en högre ljudnivå och 

många grupparbetar vid de 12 mellanstora borden. De allra flesta har egen dator 

med sig. Zonen används ibland som matplats. Tidningarna, som zonen innehåller, 

ses aldrig användas.  

Studiecentrums tysta läsesal erbjuder två olika typer av studieplatser. Dels 

avskärmat skrivbord och dels fåtöljer, med ett litet tillhörande bord, som är placerade 
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längs ena långsidan och närmst fönstren. Eftersom möblerna innehar olika funktioner 

valde vi att dela in läsesalen i två underzoner. De 16 fåtöljerna utgör således Zon 7a 

och övriga studieplatser i rummet, 48 till antalet, Zon 7b.  

I den tysta läsesalen sker enskilt arbete. Överlag är läsesalen en välbesökt plats men 

det är tydligt att skrivborden lockar betydligt mer än fåtöljerna, vilket siffrorna från 

observationerna visar. Vid skrivborden arbetade nästan alla på egna datorer men 

även i fåtöljerna förekom egen dator. Det här var också en plats för läsning. 

Utanför den tysta läsesalen finns Zon 8. Den består av tio höga bord med tillhörande 

pallar (två pallar/bord) som är placerade längs med den tysta läsesalens långsida. 

Den här zonens funktion är inte helt självklar. Ibland användes platserna för enskilt 

arbete, men ibland också för arbete i mindre grupp. Egna datorer användes ofta även 

här. Det verkade generellt sett inte vara särskilt hårt tryck på dessa platser och här 

varierade antalet personer i zonen en del.  

Zon 9 innefattar de åtta gruppbord med tillhörande skärmväggar som finns på plan 

ett. De är av samma typ som de i Zon 3. Kring dessa bord sker grupparbete i väldigt 

stor utsträckning. Ibland förekommer även enskilt arbete, men då tillsammans med 

andra runt ett bord. Många i zonen har egen dator med sig och generellt uppfattar vi 

ljudnivån som aningen högre än i övriga zoner.  

Detta gäller även Zon 10 som utgörs av resterande studieplatser på plan ett. Dessa 

består av sju stora runda bord samt nio stycken rektangulära. Även här sker arbetet 

ofta i grupp, men även enskilt arbete förekommer. Liksom i föregående zon använder 

studenterna oftast medhavda datorer. I både zon 9 och 10 är det alltid mycket folk 

och även om siffrorna varierar en del under observationsperioden är de alltjämt höga 

och det är generellt hårt tryck på platserna. Det finns mycket sällan lediga bord under 

observationstillfällena. 

Zon 11 utgörs av studentdatorerna på plan ett som totalt är 20 stycken. Här upplever 

vi att de stationära datorerna används mer av studenterna än på plan två. Siffrorna 

varierar men ofta sitter studenter här och arbetar tillsammans vid en dator. Det 

förekommer också enskilt arbete vid dator och arbete vid medhavd dator, då utnyttjas 

alltså enbart platsen.  

Liksom i den tysta läsesalen har vi delat in Studiecentrums bibliotek i två zoner: 12a 

och 12b. 12a består av den rad fåtöljer, fem till antalet, som finns längs bibliotekets 

fönster och som vi upplever används i mindre grad. När studenter sitter här används 

zonen som läsplats om inte egen dator används. 

12b består av 18 stycken studieplatser med avskiljande vägg liknande de i den tysta 

läsesalen och dessa används betydligt mer än fåtöljerna. Nästan samtliga använder 

egen dator här. Antalet personer i zonen varierar ibland mycket.  

I biblioteket är ljudnivån låg, vilket innefattar både Zon 12a och 12b. Här sker enbart 

enskilt arbete. 

Den sista zonen kallar vi för Trappzonen, Zon 13, och den utgör en mellanrumsyta i 

vilken vi ville undersöka flödet. I zonen finns två datorer tillgängliga för studenter, en 

låg bänk och ett tomt utrymme bakom denna. Den ligger i närheten av entrén på 
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nedre plan. Väldigt få personer uppehöll sig här. Men när det hände var det vanligt 

att de använde zonen som social yta, som matplats eller som en plats att prata i 

telefon på. Ingen observerades dock använda datorerna.   

Slutsatser 
Studiecentrum är ett välbesökt hus med flera funktioner. Studerandet ligger i ensamt 

fokus, men kombineras ofta med socialt umgänge, mat och andra aktiviteter. De 

platser som går åt först är de i den tysta läsesalen och de kring de större 

gruppborden – beroende på i vilken konstellation studenten studerar.  

Tidigt upptäckte vi mönster i det vi observerade. Vi upptäckte också att resultaten 

ibland skiljde sig väldigt lite från en dag till en annan vilket tyder på ett jämnt flöde i 

huset. Antalet personer i en zon varierade generellt sett inte särskilt mycket inom 

vissa perioder. Något som dock styrde antalet besökare i huset var tentaplugget. När 

tentaveckan (v.44) kom ökade också antalet personer i flera zoner och det blev 

betydligt högre tryck på studieplatserna.  

Samtidigt blev det tydligt att när det är hårt tryck på platserna i huset använder 

studenterna de som finns, oavsett platsens egentliga syfte. Exempelvis användes 

datorerna på Studiecentrum i väldigt liten utsträckning i jämförelse med hur många 

datorer som erbjuds. Platserna för datorerna, å andra sidan, användes mer. Där satt 

studenterna ofta för att använda sin egen dator, arbeta enskilt eller i mindre grupp, 

läsa eller äta.  

Under de dagar när det var mindre högt tryck på studieplatserna var det svårare att 

urskilja vilka zoner i huset studenterna helst valde – vi upplevde att de var jämnt 

utspridda i huset. Det blev dock tydligt vilka platser de inte föredrog, vilket gäller 

exempelvis fåtöljerna i tysta läsesalen och i biblioteket samt datorerna. En slutsats vi 

drar av detta är att studenternas behov skiftar och att husets delar därför bör ha olika 

funktioner.  

Love letter/Break up letter 
Under ett par veckors tid fick Studiecentrums användare möjlighet att lämna skriftlig 

feedback till studiemiljön i huset. Man kunde själv välja att formulera feedbacken som 

antingen ett Love letter eller ett Break up letter – och alltså antingen berömma 

Studiecentrum eller komma med mer konstruktiv kritik. Det här är en UX-metod som 

alltså möjliggör att fler personer kan framföra sina åsikter. Vi inspirerades av EHL 

som i en användarundersökning i samband med flytten av Ekonomihögskolans 

bibliotek använde samma metod (Nylén, Katrin & Wilhelmsson, Hanna 2018). 

De flesta brev som skrevs till Studiecentrum innehöll både beröm och konstruktiv 

kritik, det vill säga att skribenten lyft både positiva och negativa företeelser i 

studiemiljön.  

För att uppmana till brevskrivandet tryckte vi upp mindre posters med en kort 

förklarande text (se bilaga nr 2). Dessa lade vi på flera studieplatser i huset 

tillsammans med några pennor och blanka skrivpapper. I LTH:s reception, som 

många passerar på in- och utväg ur huset, placerades en rosa brevlåda med samma 

poster som skylt. Totalt fick vi in 17 stycken brev, vissa innehöll löpande text om 
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Studiecentrums egenskaper och vissa bestod av informativa punktlistor som lyfte 

skribentens feedback.  

Uppskattar 
Vad gäller den positiva feedback som inkom kunde vi enkelt urskilja några vanligt 

förekommande teman: 

Många av brevskrivarna uppskattar att Studiecentrum har en öppen studiemiljö, samt 

att huset även fungerar som en social yta och naturlig mötesplats. En särskild del i 

huset som ofta nämns å det positiva i breven är den tysta läsesalen. Åsikter om att 

det är positivt med ett café tillgängligt i huset framkom också.  

Huset upplevs som ljuddämpat, en person nämner i synnerhet mattans funktion. 

Önskar 
Även när det gäller konstruktiv kritik fann vi flera röda trådar: 

Det vanligaste inslaget i breven var bättre tillgång till eluttag. Studenterna är också 

eniga om att Studiecentrum behöver en uppfräschning. Många poängterar att miljön 

idag uppfattas som mörk och vill därför gärna att den ljusas upp. Här tillkommer även 

önskemål från flera brevskrivare om ett fräschare golv. 

När det gäller möbler efterfrågas höj- och sänkbara bord, åtminstone bra ståbord, 

och sköna stolar som man kan sitta på länge. Stolarna får gärna ha någon form av 

ljuddämpning så att de inte skrapar mot golvet.  

Studenterna behöver dessutom bättre möjlighet till grupparbete i avskildhet och de 

vill ha skärmväggar kring vissa bord för att skapa rum i rummet. Gruppborden 

behöver vara av olika storlek. Även antalet studieplatser tas upp i vissa brev, 

exempelvis vill några studenter ha fler studieplatser i huset – inte minst under 

tentaperioderna då det är extra hårt tryck på befintliga studieplatser.  

I fråga om praktikaliteter framkommer önskemål om mikrovågsugnar i huset, och 

dessutom lyfts bristen på möjlighet till att fylla på sin vattenflaska som ett problem. 

Husets funktioner lyfts också i vissa brev. Bland annat framkommer synpunkter på att 

de datorer som i dagsläget är placerade längs väggarna borde omplaceras och att 

mat endast borde vara tillåtet i en särskild del av huset.  
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Sammanställning över feedback i brev 

 

Fokusgrupper, intervjuer 
För att skapa oss ett så omfattande material som möjligt ville vi också diskutera 

Studiecentrums studiemiljö på ett djupare plan med de som nyttjar huset – 

studenterna. Vi formade därför fem stycken fokusgrupper, med 2-4 deltagare i varje, 

som vi träffade vid fem tillfällen om ca en timme. Deltagarna i fokusgrupperna hade 

själva anmält sitt intresse och kände övriga deltagare i sin grupp. Detta såg vi som 

något positivt och något som förhoppningsvis gjorde att de vågade tala mer öppet 

under diskussionen.  

Intervjuerna var semistrukturerade. Vi såg det som viktigt att studenterna själva fick 

styra samtalet dem emellan och lyfta det som var viktigast för dem. Inför intervjuerna 

satte vi dock ihop ett underlag (se bilaga nr 3) för att få igång samtalet, få svar på 

våra viktigaste frågor och hjälpa dem vidare i diskussionerna om de fastnade.  

Uppskattar och lyfter problem 
Det som de allra flesta fokusgrupper lyfte och såg som något positivt var att 

Studiecentrum är en öppen yta där grupparbetet får ta plats. Studiecentrum är också 

ett hus som känns tryggt och som har en familjär och mysig stämning.  

De stora borden är dock något av en vattendelare. Medan flera deltagare tyckte att 

deras storlek är en fördel vid grupparbete samt eget arbete med plats för både dator, 

böcker och anteckningar, tyckte många att borden var för stora för enskilt arbete eller 

arbete i mindre grupp.  

Den tysta läsesalen lyfts som en av Studiecentrums viktigaste funktioner. Den 

uppskattades särskilt av nästan alla fokusgrupper och är, enligt vår uppfattning, 
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välbesökt av gruppdeltagarna. En nackdel i denna läsesal är enligt flera studenter 

dock de fåtöljer som i dagsläget finns placerade längs ena långsidan och utgör Zon 

7a i våra observationer. Dessa står enligt studenterna ofta tomma på grund av att 

arbetsytan som tillkommer är alldeles för liten.  

Det faktum att Studiecentrum är en miljö med många funktioner uppskattas av 

studenterna och flera lyfter fördelen med att det är tillåtet att äta i hela huset. De 

påpekar att eftersom de ofta visats här hela dagar är det bra och viktigt att studierna 

går att varva med lunch och fikapauser – utan att behöva avbryta och flytta sina 

saker.  

Det råder delade meningar om ljudnivån på Studiecentrum, men många vidhåller att 

just ljuddämpningen fungerar bra. Andra anser att ljudnivån är alldeles för hög i den 

öppna studiemiljön och vissa menar att det beror på högljudda studenter och inte 

miljön i sig.  

Den fysiska studiemiljön på Studiecentrum nämns som ett återkommande problem. 

Många ansåg att huset ger ett tråkigt intryck och att här är slitet och ofräscht. I 

synnerhet nämndes den befintliga heltäckningsmattan som just ofräsch. De elstolpar 

som i dagsläget finns på Studiecentrum upplevdes av vissa som en tillfällig lösning – 

då de ser ut som just detta. Eluttagen, överhuvudtaget, fungerar enligt många 

studenter dåligt, är svårtillgängliga och alldeles för få. I synnerhet i den tysta 

läsesalen.  

Av en student beskrivs luften inne på Studiecentrum som dålig, och hen menar att 

det är ovanligt varmt i huset (Fokusgrupp 5).  

 

 

Sammanställning över feedback från fokusgrupper 
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Behov 
Det önskemål som var allra vanligast förekommande under intervjuerna med 

fokusgrupperna var att Studiecentrum behöver ljusas upp och fräschas till ordentligt. 

Många vidhöll att huset var direkt ofräscht. En student menade att Studiecentrum ger 

”70-talsvibbar” (Fokusgrupp 3). När det gällde miljöns fysiska uttryck framkom det 

dessutom att belysningen behöver bli bättre och att även möblerna ger ett ofräscht 

intryck och behöver bytas ut. En student berättar i samband med detta om att 

möblerna även ofta går sönder: 

 

”Intrycket när man kommer in? Inte så fräscht, lite mörkt och ganska slitet. Har 

sett folk som har ramlat omkull på trasiga stolar. Ändå välkomnande eftersom 

många sitter här.”  

                                                                                                              (Fokusgrupp 2) 

 

Studenterna efterfrågar också mer ergonomiska arbetsplatser. Höj- och sänkbara 

bord nämns som ett exempel av många – inte minst bra ståbord och gärna även i 

den tysta läsesalen. En student berättar att hen har problem med ryggen och hen 

därför måste vistas ute i den stora studiemiljön där ståborden finns, istället för i den 

tysta läsesalen där hen egentligen vill plugga (Fokusgrupp 1).  

Variation i inredningen och möbler med olika funktion, kan fungera som 

sammanfattning när det gäller studenternas inställning till möblemang. Här ska finnas 

något för alla och för olika studiesammanhang. Exempelvis efterfrågas också mysiga 

fåtöljer att läsa i och en loungemiljö för mer sociala sammanhang. Även gruppbord i 

varierande storlek efterfrågas av många då de som finns idag upplevs som för stora 

om man är en liten grupp eller vill arbeta enskilt.  

Eftersom Studiecentrum idag är en studiemiljö där mat är tillåtet efterfrågar några av 

deltagarna mikrovågsugnar. De berättar hur de idag äter och pluggar i skift, för att 

någon alltid måste hålla bordet och vakta deras tillhörigheter, och att de måste gå 

över till ett annat hus för att värma sina medhavda matlådor. En student är fast i 

åsikten att det här är ett behov hos de flesta studenter, att inte behöva gå iväg och 

värma sin mat (Fokusgrupp 5).  

Att fylla på sin vattenflaska är också något som en grupp beskriver som omständligt 

idag. De menar att det är svårt att göra det på toaletterna, och därtill inte särskilt 

fräscht, och att då caféet är det enda alternativet (Fokusgrupp 2). De efterfrågar 

således en ordentlig vattenkran eller en vattenfontän för detta ändamål. 

Avskilda grupplatser är något flera studenter lyfter till diskussion under samtalen. 

Många är medvetna om att bokningsbara grupprum är svåra att åstadkomma utan 

omfattande förändringar i huset och studiemiljön. I synnerhet ett annat alternativ lyfts 

där mer flexibla, ljudabsorberande skärmar får skapa mer avskildhet och utgöra 

alternativet till fasta grupprum – och dessa får gärna utrustas med whiteboard. Detta 

skulle enligt studenterna själva fungera rumsskapande och ge bra förutsättningar för 

arbete i grupp trots att det sker ute i den öppna studiemiljön. Dessutom påpekar 
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några av deltagarna att de hellre har fler studieplatser än grupprum som annars tar 

upp betydligt större plats och gör att antalet studieplatser minskar. 

En fråga i vårt underlag till fokusgruppsintervjuerna rör bibliotekets verksamhet på 

Studiecentrum. Vi vill exempelvis veta om studenterna känner till att det finns ett 

bibliotek i huset och om de har besökt det. De flesta studenter svarar nej eller ett 

svävande ”nja” på frågan om de har vetskap om biblioteket, men säger samtidigt att 

de skulle vilja att biblioteket gör reklam för sina tjänster och att vi synliggör biblioteket 

på ett bättre sätt.  

Många är kritiska till den fönsterfilm som nu sitter på bibliotekets glasväggar och 

menar att denna typ av insynsskydd vore betydligt mer funktionell och viktig när det 

gäller den tysta läsesalen – och att den är en direkt nackdel i just synliggörandet av 

biblioteket.  

 

 

Sammanställning över fokusgruppernas egenupplevda behov 

 

Diskussion 
Inredning och miljö 
I både brev och fokusgrupper är studenterna överens om att Studiecentrum är i stort 

behov av en renovering. Flertalet gånger återkommer brevskrivare och 

fokusgruppsdeltagare till att de uppfattar huset som slitet och eftersatt. Belysningen 

blir ifrågasatt i båda forum och ofta beskrivs huset som mörkt. Att miljön ljusas upp 

med mer strategiskt placerad belysning, ljusare färgval och nya, fräscha möbler är 

alltså viktigt. 
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Den heltäckningsmatta som idag täcker Studiecentrums golv uppfattas som sliten 

och ofräsch, både i brev och fokusgrupper, och dessutom är den direkt trasig på flera 

ställen. En fokusgrupp föreslår att ett trägolv läggs, då blir golvet fräschare och 

dessutom ljusar det upp miljön i övrigt (Fokusgrupp 5).  

En av Studiecentrums största fördelar enligt många studenter är det fria utrymmet att 

nyttja huset som man själv önskar, antingen som studieplats, social yta, matplats 

eller fikaställe – eller allt under samma dag. Samtidigt lyfts motsatsen och problemen 

med att det är tillåtet att äta överallt i huset och motiveras med att det exempelvis 

känns ofräscht då det spills mat på golvet.  

Enligt flertalet studenter bör studiemiljön kompletteras med mikrovågsugnar och en 

vattenkran anpassad för vattenflaskor, alternativt en vattenfontän. Detta framkommer 

i både fokusgrupper och brev. 

Datorer 
Tre zoner i huset utgörs av datorplatser. Våra observationer visar att dessa används 

väldigt lite, och att platserna används betydligt oftare än datorerna i sig. Dessa 

datorplatser är också de enda platserna i huset, utöver de i den tysta läsesalen, som 

är anpassade efter individuellt arbete – vilket skulle kunna vara en anledning till att 

man väljer att sätta sig här om man vill arbeta enskilt. Dock har vi under 

observationerna fått bilden av att även par och mindre grupper nyttjar platserna.  

Datorerna nämns väldigt lite i brev och i fokusgrupper, och används också sällan av 

de vi har pratat med. En sak har dock diskuterats i särskilt en fokusgrupp och är en 

viktig poäng i sammanhanget. Deltagarna i gruppen menar att datorerna har ”(…) en 

olycklig placering, med ryggen och skärmen mot den öppna ytan.” (Fokusgrupp 5). 

Samtliga datorer på Studiecentrum är placerade på samma vis, det vill säga längs en 

sida och på rad. Således pekar alla datorskärmar åt samma håll, det vill säga mot 

övriga i rummet som då finns bakom ryggen på den som använder datorn. Skulle 

datorerna användas i högre grad om de placerats annorlunda? 

Den information vi får från brev, fokusgrupper och observationer visar dock tydligt att 

antalet datorer som Studiecentrum erbjuder är för högt i förhållande till hur de 

används.  

Ergonomi/möbler 
De möbler som studenterna varje dag använder bör kännas fräscha och stabila, men 

både fokusgrupper och brev visar att de flesta studenter vi fått feedback från anser 

att Studiecentrum brister i detta. Många efterfrågar nya, fräscha möbler och i både 

brev och fokusgrupper vill studenterna ha sköna stolar. Möblerna, uppfattar vi, ska 

därför vara mer anpassade efter studenternas behov att använda huset både ofta 

och länge. De ska således vara både slitstarka och bekväma.  

Många uppskattar de stora, runda bord som idag oftast används för grupparbete. De 

ligger högst upp på listan över mest omtyckta saker från fokusgrupperna och 

fokusgruppsdeltagarna berättar att de ofta använder denna typ av bord. Samtidigt 

lyfts ofta åsikten om att borden är för stora, och att de inte fungerar lika bra för enskilt 

arbete eller för mindre grupper. Som tidigare nämnt delar dessa bord in deltagarna i 
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två läger. En student säger att ”Borden är för stora om man är ensam.” (Fokusgrupp 

3). När en annan student pratar om ståborden utanför den tysta läsesalen menar hen 

att ”De är också bra om man är ensam och inte vill ta ett helt stort bord ensam.” 

(Fokusgrupp 1).  

Det är i samband med grupparbete som begreppet rum i rummet ofta förekommer. 

Många studenter efterfrågar, i både brev och fokusgrupper, en avskildhet när de 

arbetar i grupp och många uppskattar de skärmväggar som finns på Studiecentrum 

idag. En student menar att ”De med skärm går alltid åt först.” (Fokusgrupp 1) när hen 

diskuterar borden i den öppna miljön, och tillägger att det är stor skillnad på att sitta 

vid bord med skärm och att sitta vid bord utan. Också under observationerna ser vi 

att det är högt tryck på borden med skärm, det finns sällan lediga sådana. Samtidigt 

behöver befintliga skärmar förbättras. Många som nämner skärmar vill också gärna 

ha sådana med whiteboard, för att underlätta vid grupparbeten.  

Det är tydligt att bordens grundläggande funktion, att fungera som arbetsyta för 

arbete i grupp, är viktigt för och omtyckt av studenterna. Dessutom visar 

observationerna att borden också används i väldigt hög grad. Däremot blir det tydligt, 

i och med studenternas kommentarer om exakt storlek på borden, att större variation 

bland bord måste finnas.  

Ett behov som studenter lyfter skriftligt och i fokusgrupp är rent ergonomiskt: de vill 

kunna variera sin arbetsställning under dagens gång. De allra flesta nämner höj- och 

sänkbara bord, där studenterna själva kan ställa in exakt rätt höjd, men många 

nämner också ordentliga ståbord som ett alternativ.  

De ståbord som idag finns på Studiecentrum är de som utgör Zon 8. Endast en 

deltagare i en fokusgrupp uppger att hen, på grund av problem med ryggen, brukar 

nyttja dessa bord (Fokusgrupp 1) och som visats i observationerna är det inte särskilt 

hårt tryck på dessa platser, med undantag för exempelvis under tentaperioder. 

Funktionen är inte heller helt självklar. Är det på grund av att placeringen av borden 

inte är ultimat med tanke på närheten till den tysta läsesalen? Har dess längd 

(borden sträcker sig från ena sidan av rummet till den andra) med saken att göra? 

Kanske skapar det sistnämnda en förvirring gällande funktion hos studenterna?  

Under en fokusgruppsintervju kommer denna zon upp till diskussion. Studenterna 

berättar att eftersom det är direkt insyn i den tysta läsesalen känns det ibland olustigt 

att plugga vid ståborden om någon sitter precis innanför glasväggen och studerar i 

den tysta läsesalen. Eller tvärtom, om någon står vid ståborden och studenten själv 

pluggar i den tysta läsesalen.  

Ståborden är placerade i den miljö där de flesta sitter för att arbeta tillsammans i 

grupp. Trycket är mindre hårt på dessa bord men vi uppfattar att de ändå används 

när övriga bord är upptagna. En förklaring är att de då används av grupper utan att 

vara anpassade efter detta. Eftersom borden går på längden måste gruppdeltagarna 

stå bredvid varandra under arbetet, något som inte fungerar i längden. Då uppfattar 

vi att de runda borden är mer anpassade, vilket också är rimligt när vi ser till 

statistiken.  
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Tysta läsesalen 
Höj- och sänkbara bord, alternativt ståbord, efterfrågas särskilt i den tysta läsesalen. 

Detta gäller både i feedback från breven och från fokusgrupperna. Den tysta 

läsesalen, överhuvudtaget, lyfts fram särskilt i båda forum och används ofta. Våra 

observationer visar att den är en av husets mest använda delar – inte minst under 

tentaperioden då den är helt full. Undantaget är de fåtöljer som utgör Zon 7a, dessa 

nyttjas inte alls lika mycket som skrivborden i Zon 7b. Under tentaperioden ökar dock 

antalet personer i Zon 7a, men gissningsvis eftersom det då råder platsbrist i den 

tysta läsesalen.  

Flera studenter nämner under fokusgruppsintervjuerna att fåtöljerna inte används 

och att denna typ av möbel är bättre placerad där man inte pluggar. En student säger 

att man vill använda dem när man tar en paus och att det är ”nice att sitta i en skön 

fåtölj när man tar en kaffe!” (Fokusgrupp 1).  

Problemet med att hitta eluttag för att kunna ladda sin dator eller telefon är 

övergripande, och nämns i både brev och fokusgrupper. Under våra observationer 

har vi också noterat hur de laddstolpar som finns idag inte uppfyller studenternas 

behov och hur de välts ner på golvet för att studenterna ska komma åt att använda 

dem. Även om problemet gäller hela huset påpekas det oftast i relation till den tysta 

läsesalen. Där finns uttag längs långsidorna men inte lika tillgängligt i resten av 

salen. Detta gör att vissa platser således blir mer eftertraktade än andra i zonen och 

går åt först. I den tysta läsesalen finns inte heller några laddstolpar i dagsläget. 

Biblioteket 
Bibliotekets verksamhet diskuterades i hög grad i fokusgrupperna men nämns inte 

alls i breven. Detta antar vi såklart beror på att vi utformat några specifika frågor om 

just biblioteket i vårt underlag till fokusgruppsintervjuerna. I vår roll som bibliotekarier 

tog vi således tillfället i akt att diskutera Studiecentrums bibliotek med de studenter vi 

träffade. Som nämnts tidigare i texten kände många studenter inte till biblioteket i 

huset. Det som alla hade gemensamt var dock att de gärna ville veta mer om 

verksamheten och var av åsikten att den borde synliggöras mer. De kände sig osäkra 

på vilka tjänster biblioteket erbjuder och en student nämnde att ”Biblioteket är för 

isolerade, syns för lite.” (Fokusgrupp 2). En annan student är inne på samma spår 

och säger att det ”Måste vara tydligt vad man kan fråga (…)” (Fokusgrupp1). Ett 

tydligt behov är alltså att veta exakt vad biblioteket kan hjälpa till med. 

Studenternas önskelista 
Sammanfattar vi feedbacken från både brev och fokusgrupper och ser till hur många 

som har tyckt samma sak ser studenternas önskelista ut som följande. Här 

sammanfattas alltså de främsta behov som studenterna själva upplever att de har: 
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Sammanfattning av studenternas behov 

 

På spaning efter framtidens bibliotek 

Hösten 2019 påbörjade LTH:s bibliotek sitt utvecklingsarbete kallat ”På spaning efter 

framtidens bibliotek”. Syftet är att med hjälp av studier, kollegor från andra lärosäten 

och undersökningar utröna vad som krävs av ett bibliotek på 2020-talet, och kanske 

framför allt av ett modernt forskningsbibliotek.  

Vi inledde i höstas våra studiebesöksplaner med att åka till Chalmers bibliotek där vi 

bland annat fick veta hur de arbetar med undervisning för studenter och fick se hur 

det nya biblioteket på Kuggen planerades och genomfördes. Vidare planer är att 

besöka Linköpings nya Studenternas hus, Uppsala universitetsbibliotek och KTH:s 

bibliotek. 

När det gäller just Studiecentrums bibliotek framkom det tydligt i vår undersökning att 

studenterna inte känner till biblioteket och vad vi kan hjälpa till med. När vi beskrev 

för studenterna i fokusgrupperna vad de skulle kunna få hjälp med av biblioteket 

upplevde alla det som väldigt positivt och användbart. Det framgick att vi måste göra 

oss synligare och tydligare visa vilken expertis vi har, förutsättningarna är bra 

eftersom studenterna redan känner till och älskar sitt Studiecentrum där vi finns. 

Planerna för Studiecentrums bibliotek är nu att bygga en helt ny flexibel yta där vi kan 

erbjuda föreläsningar för både studenter, forskare och allmänhet. Vi kommer att 

bygga den som en ALC-yta där vi kan bygga ut den undervisning vi redan har i bland 

annat informationskompetens, referenshantering och källkritik. Där kommer det 

också att kunna bedrivas workshops i mer specifika ämnen och storföreläsningar av 

mer publikfriande karaktär.  
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Förutom att bygga ut föreläsningsprogrammet kommer Studiecentrums bibliotek 
satsa på att marknadsföra sitt digitala bibliotek. LTH har traditionellt sett aldrig varit 
en boktung fakultet men har väldigt mycket elektroniskt material att välja mellan, där 
kommer bibliotekets koppling till åtkomst och urval att bli tydligare för studenterna. 
Förutom bra fysiska miljöer kommer biblioteket kunna satsa på att erbjuda ett 

funktionellt ”digitalt bibliotek”. 

 

Hur jobbar vi vidare? Uppföljning   

Efter Studiecentrums upprustning planerar vi att genomföra ett uppföljningsarbete. I 

detta vill vi undersöka om och hur studiemiljön i huset har förbättrats och huruvida 

studenternas behov har tillgodosetts.  

En del i detta arbete kommer att vara våra egna upplevelser som studenter vilket 

grundar sig i en specifik metod för användarundersökningar. Syftet med metoden är 

att skapa sig en djupare inblick i en målgrupps behov genom att bli en del av den 

under en dag. Vi kommer således att använda Studiecentrum som om vi själva vore 

studenter.  

Vi kommer också att arbeta vidare med att förbättra studiemiljö och bibliotekstjänster 

för LTH:s studenter med hjälp av diverse UX-metoder. Studenternas röster kommer 

även i fortsättningen att bli hörda och styra vårt arbete framåt. 
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Bilaga 1 
Studiecentrums zoner för observation 
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Bilaga 2 
Poster för att uppmuntra Love letters/break up letters 
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Bilaga 3 
Underlag inför fokusgrupper 

Användarfrågor 
Studiecentrum 

 

Vad gör du när du är på Studiecentrum? 

Varför går du just hit? 

Vad gör Studiecentrum till en bra xxx (ex. studieplats)? 

Finns det något du skulle vilja förbättra när det gäller Studiecentrum som xxx 

(ex. studieplats)  

Utlån av brusreducerande hörlurar, laddsladd osv? Tankar? 

Hur upplever du huset i stort? 

Vad ger det dig för intryck?  

 Känns det säkert? 

 Möbler 

 Tillgång till eluttag  

 

Känner du till att det finns ett bibliotek på Studiecentrum? 

Har du besökt biblioteket? 

Om ja, vad gjorde du under besöket? 

Vi jobbar på att förbättra biblioteket – finns det något vi behöver tänka på? 

Om du får önska fritt vad biblioteket skulle kunna hjälpa till med, vad önskar du 

då? 
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Bilaga 4 
Resultat, observationer 
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